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Bevezetés, energiaigények

A BKL Bányászat 2007. évi 2. számában
megjelent cikkben � �Energiaigények, és az
energiahordozók várható arányai a XXI.
században� címmel � foglalkoztunk a világ
népességének növekedésére tett elõrejelzé-
sekkel, valamint a népességnövekedés és az
életminõség-javulás által kiváltódó ener-
giaigények elõrejelzéseivel, az ener-
giaigények kielégítésének lehetõségeivel.
Számos kutató vizsgálata alapján becslést
adtunk a különbözõ energiafajták várható
szerepérõl, az energiafajták � köztük a
megújulók � várható felhasználási ará-
nyairól. Kiemelten foglalkoztunk a szén-
készletekkel, azok szerepével a hosszú távú energia-
igények kielégítésében. [1]

Számos nemzetközi szervezet is közzé tette elõrejel-
zését az elmúlt években a várható energiaigény és -for-
rás alakulására [2-5], amelyek lényegében konvergálnak
a 2007. évi cikkben említett szerzõk adataival. Ennek át-
lagát tükrözi az 1-2. ábra, az utóbbin az energiaigény
diverzifikációja is látható az idõ függvényében.

Szakértõi értékelések szerint a megújuló energiák
reálisan kiaknázható mértéke nem olyan kimeríthetet-
lenül nagy, amint azt sokan feltételezik. Ezért illúzió azt
várni, hogy az ásványi tüzelõanyagok és az atomenergia
helyettesítését, illetve pótlását kizárólag a megújuló
energiákra támaszkodva meg lehet oldani. A megújuló
energiák fontos lehetõséget jelentenek ugyan, de csu-

pán hozzájárulást és nem radikális megoldást képvisel-
nek a globális energiaellátásban. Gyors térhódításuk a
viszonylag nagy beruházási költség, sok esetben ala-
csony hasznosítási hatásfok miatt nem tételezhetõ fel a
közeljövõben [6]. Ezen alapvetésekbõl kiindulva kívá-
nunk rövid áttekintést adni a fosszilis, elsõsorban szén-
hidrogén energiahordozók XXI. századi szerepérõl az
igények és a lehetõségek összehasonlításával.

A korábbiakban közölt adatok és az 1. ábra szerint
2050-ben a várható összes primer energiaigény
700�1000 EJ/év között, illetve a 2. ábra alapján ~1000
EJ/év nagyságrendben prognosztizálható.

Az arányok mellett természetesen alapvetõ mutató
az egyes energiafajtákmennyisége is.A 2000. évi tény és
a 2050-re prognosztizált adatokból kiszámíthatók az
elõttünk álló 45 évre a fosszilis energiahordozóból a
globális igények:

kõolaj: 7500�9400 EJ,
földgáz: 5700�7300 EJ,
szén: 5500�6900 EJ.

A jövõ kérdése ezek után az, hogy a fosszilis energia-
hordozók eddig (jelenleg) kimutatott ipari (igazolt)
készletei milyen mértékben, illetõleg meddig biztosítják
a globális igények megbízható kielégítését, ill. a már ki-
mutatott földtani és a jövõben �megkutatandó� vagyon,
továbbá a kitermelési technológiák kihozatalt növelõ
hatása az adott kor (idõszak) gazdasági-piaci körülmé-
nyei között milyen többlet-újabb forrásokat jelentenek.

Energiaigények, kõolajkészletek és -ellátottság a XXI. században
DR. KOVÁCS FERENC okl. bányamérnök ME Mûszaki Földtudományi Kar, Bányászati és Geotechnikai Tanszék,

DR. LAKATOS ISTVÁN okl. vegyészmérnök ME Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet MTA-ME Mûszaki Földtudományi
Kutatócsoport (Miskolc-Egyetemváros)

A szerzõk � mintegy korábbi vizsgálódásukat folytatva � irodalmi adatok, tanul-
mányok alapján megvizsgálják a világ következõ 50-100 évben várható energiaigényeit,
annak fosszilis energiahordozókkal kielégítendõ részét és az ellátottság helyzetét különös
tekintettel a napjainkban kiemelkedõ szerepû kõolajra és földgázra.

1. ábra: Prognózisok a világ energiaigényének
alakulására (EJ: exajoule = 1018 joule)

2. ábra: Az energiaforrások várható diverzifikációja a XXI. század
folyamán
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A globális termelés és igény jelenlegi helyzete

A kõolajtermelés és -felhasználás globális egyensú-
lya látszólagosan megnyugtató képet mutat. A Journal
of Petroleum Technology [7] által folyamatosan közölt
statisztikai adatok szerint (3. ábra) a kínálat/
igény kisebb-nagyobb eltéréstõl tekintve egyensúlyban
van. Az idõszakos fluktuáció nagyrészt objektív ténye-
zõkre, így például a fejlett országok stratégiai készleté-
nek ingadozására, az off-shore termelést befolyásoló
természeti katasztrófákra, regionális háborúkra, a világ-
gazdasági fejlõdésnek periodicitására stb. vezethetõ
vissza. Az egyensúly megbomlását a vizsgált idõszakban
Kína és India kiemelkedõ gazdasági fejlõdése, illetve az
ennek nyomán jelentkezõ kõolaj- és földgázigény növe-
kedése, már ami a naturáliákat illeti, még látszólag nem
befolyásolja érdemben.

A napi kõolajtermelés kiegyensúlyozottságát jól tük-
rözi, hogy mérsékelten emelkedõ trend mellett 70-80
106 bbl/nap-os termeléssel a globális igény hosszú idõ
óta kielégíthetõ. Ezen belül az is megnyugtatónak tûnik,
hogy a megtermelt kõolajnak csak 40%-a származik az
OPEC tagországoktól, és a nagyobb hányadot az
OPEC-en kívüli országokban hozzák a felszínre. A
4. ábra adataiból az is látszik, hogy az OPEC termelés
szignifikánsan egyenletesebb, mint az egyéb régióra, or-
szágra jellemzõ termelés. Az OPEC országok termelés-
és árstabilizáló szerepének mozgásterét azonban az is
jól jellemzi, hogy a termelési kvóta±5%-on belüli meg-
változtatása többnyire elegendõ a kiegyensúlyozott ellá-

tást biztosító állapot visszaállításához, ha az valamilyen
okból átmenetileg megbomlik. Nyomatékosan alá kell
azonban húzni, hogy a kiegyensúlyozott kínálat/igény vi-
szony, illetve termelés/fogyasztás szcenárió látszólagos,
és a továbbiakban ismertetésre kerülõ adatai aggoda-
lomra adnak okot.

Forrás oldalról aggodalomra ad okot, hogy Butler
[8] napjainkban közzétett adatai szerint 1983 volt az
utolsó év, amikor az ipari készlet éves növekménye
meghaladta az adott évben felszínre hozott kõolaj
mennyiségét (5. ábra). Ez nem áll ellentmondásban az
elõzõekben említett megállapítással, amely szerint ki-
egyensúlyozott a termelés/igény egyenlege. Az ipari,
vagy kitermelhetõ kõolajkészlet nagysága ugyanis nem-
csak az újonnan feltárt földtani forrásból táplálkozik,
hanem a kitermelési hatékonyság javulásából is. Mivel
az utóbbi hozzájárulása éves viszonylatban jelenleg
meghaladja az elõbbit, kijelenthetjük, hogy a kínálat/
igény jelenlegi egyensúlyának fennmaradása elsõsorban
az innovációnak, a technológiai fejlesztéseknek köszön-
hetõ. Végeredményben ez azt jelenti, hogy a globális
kõolajtermelés két évtizede a földtani készlet csökkené-
se mellett megy végbe. Egyebek mellett ez is oka annak
a ténynek, hogy a kõolaj ára 1999-tõl elõször 20-25
$/bbl-re, majd 2004-tõl 50-60 $/bbl-re növekedett, és e
tanulmány írása idején elérte a közel 100 $/bbl értéket
[7] (6. ábra).

Nem tagadható természetesen az sem, hogy a kõolaj
árának alakulásában kétségtelenül Kína és India rend-
kívüli gazdasági fejlõdése, illetve az ehhez szükséges kõ-
olajigény növekedése az egyik fõ mozgatórugó. Várha-
tó, hogy ez a trend középtávon komoly befolyást fog

3. ábra: A kõolaj kínálat/igény egyensúlyának alakulása
a közelmúltban

5. ábra: Az ipari készletnövekedés és -termelés különbsége

6. ábra: A kõolaj (Brent) világpiaci árának alakulása a
közelmúltban

4. ábra: A világ napi olajtermelésének alakulása
a közelmúltban (gázcsapadék- és nem konvencionális

olajtermelés nélkül)
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gyakorolni a szénhidrogének árára. Yergin [9] közlése
szerint ugyanis a gazdasági fejlõdés és a kõolajigény kö-
zött szoros összefüggés áll fenn. A 7. ábrán látható gör-
bék lefutását elemezve megállapítható, hogy az elmúlt
két évtizedben a globális gazdaság átlagosan 3,73%-kal
növekedett, amihez átlagosan 1,95%-os olajigény-növe-
kedés tartozott. Ebbõl egyenesen következik, hogy 1%-
os gazdasági növekedés közelítõen 0,5%-os olajigény
növekedéssel párosul. Yergin közlésével konvergálnak a
BP Statistical Review ofWorld Energy 2007 júniusában
közzétett adatai is, amely szerint Kína kõolaj-felhaszná-
lása 1996 és 2006 között megduplázódott (173 Mt-ról
349 Mt-ra nõtt). A 2005/2006 évek közötti növekedés
6,7%-os volt (szemben a globálisan jellemzõ 0,7%-os
növekedéssel) [10], ami megerõsíti a GDP és az olaj-
igény szoros kapcsolatát. Kína tartós importfüggõségét
vetíti elõre az Energy Business egyik legújabb kiadványa
[11] is, amely szerint 2020-ban az ország várható kõolaj-
felhasználása a jelenleginek közel két és félszeresére
növekszik, miközben a jelenlegi 50%-os importfüggés
70%-ra nõ. Tényként kezelhetõ tehát, hogy a feltörekvõ
országok rendkívüli szénhidrogénigénye az elkövetkezõ
évtizedekben meghatározó és tartós hatást fog gyako-
rolni a kõolaj árára.

Nem vitatható azonban az sem, hogy a kõolaj árá-
nak drasztikus növekedése kedvezõen visszahatott az
innovációra, a K+F tevékenységre és a kitermelhetõ
ipari készlet növekedésére. Ennek eredménye egyebek
mellett az, hogy a termelési tevékenység fokozatosan ki-
terjedt azokra az elõfordulásokra is, amelyek a korábbi
olajárak mellett nem voltak gazdaságosan hasznosítha-
tók, vagy kedvezõtlen, rendkívüli természeti környezet-
ben helyezkedtek el. Bár a termelési költségek folyama-
tosan növekednek, a jelenlegi
árviszonyok soha nem látott ext-
raprofitot eredményeznek a ter-
melõ vállalatok részére, és ez a
technológiai fejlesztésekre gya-
korolt kedvezõ hatásán keresztül
jelentõsen hozzájárul a kiterme-
lési hatásfok javulásához, a
feltárt földtani vagyon egyre
nagyobb hányadának hasznosí-
tásához.

A kõolajkészletek és az ellátottság helyzete

A világ kõolajkészleteinek összehasonlítása során
bizonytalanságot jelent, hogy a megkutatottság mérté-
ke, a vagyonbecslésmegbízhatósága országonként, illet-
ve a különbözõ adatforrások esetén is eltérõ lehet. Más-
más fogalmi értelmezés lehet az ipari, az igazolt készlet,
a mûrevaló, a kitermelhetõ, a geológiai (földtani), a be-
csült, a reménybeli vagyonok számbavételénél. Egyebek
mellett az ásványi elõfordulások többségénél, így a kõ-
olajnál is jelentkezik az a probléma, hogy az egyes terü-
leteken eltérõ megbízhatóságú módszerrel történt a
földtani kutatás, és változott a számbavétel mélységi ha-
tára. Bizonytalanságot jelent továbbá, hogy az egyes
földrészek (horizontális és mélységbeli) megkutatottsá-
gi szintje igen eltérõ.

A �mûrevaló� vagy a �kitermelhetõ� minõsítés or-
szágonként más-más technikai, gazdasági kritérium-
rendszer szerint történhet. A globális szénhidrogénva-
gyon legújabb osztályzása és az egyes elemek meghatá-
rozása Etherington és Ritter [12] tanulmányában közöl-
tek szerint a 8. ábrán látható.

Az egyes kategóriákhoz tartozó fogalmi elemek
megkülönböztetésének alapját már egyértelmûen való-
színûségi megfontolások képezik. Ez vonatkozik mind a
földtani kutatásra, mind a jelenlegi és a jövõbeni tech-
nológiai alkalmazására. A gyakorlatban azonban
egyszerûbb osztályzási módszert használunk a további-
akban. Ezek szerint az alábbi készletfogalmakat alkal-
mazzuk:

� Ipari készlet (proved reserve): a jelenlegi technoló-
giai színvonal mellett gazdaságosan kitermelhetõ, rész-
letesen megkutatott vagyon [13].

�Bizonyított készlet (recoverable reserve): �a rendel-
kezésre álló technológiával az adott piaci körülmények
között gazdaságosan kitermelhetõ kõolaj�.

A két, lényegében azonos fogalom által takart kész-
let egyike sem tekinthetõ idõben állandónak. Mindket-
tõre hatással bír a kõolaj árának rövid idõn belüli gyors
és hektikus 50�80 dollár közötti változása, ami döntõen
a piaci körülmények függvénye. Ezzel szemben a tech-
nológiai fejlõdés általános hatása csak hosszabb távon
érvényesül a készletbecslésben.

� Földtani vagyon (resource): a kutatási adatokkal
igazolt, az ásványi nyersanyagokra jellemzõ paraméte-
rekkel (vastagság, minõség) rendelkezõ vagyon, amely
mûszaki-gazdasági korlátok alkalmazása nélkül számí-
tott vagyon.
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7. ábra: A globális GDP és a kõolajigény növekedése
1970 és 2006 között

8. ábra: A globális szénhidrogénvagyon, illetve -készlet osztályzása

Kitermelt készlet
Mai technológiával gazdaságosan kitermelhetõ készlet

Bizonyított Valószínû Esetleges
Jövõbeli technológiával kitermelhetõ készlet

Bizonyított Valószínû Esetleges
Nem kitermelhetõ készlet

Perspektivikusan kitermelhetõ vagyon
Nagyon valószínû Közepesen valószínû Kevésbé valószínû

Nem kitermelhetõ vagyon
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� Reménybeli vagyon (resouce to be proven, yet-to-
find resource): a földtani feltételezések alapján, bizo-
nyos valószínûséggel becsült ásványvagyon mennyisége.

A reménybeli vagyon valószínûségi alapon történõ
számításának többmódszere van. A szénhidrogén-kuta-
tásban általánosan elterjedt és elfogadott módszert az
US Geological Survey (USGS) dolgozta ki [14]. Ezek
szerint a reménybeli vagyon megadása 95%�50%�5%
valószínûségi szint mellett történik, amelybõl logaritmi-
kus átlagot (mean) számolnak, és ez tekinthetõ a (ko-
rántsem kritika nélkül elfogadott) várható értéknek.
Egy adott valószínûségi szinten becsült és még megku-
tatásra váró földtani vagyonnak idõben változó részét
lehet várható készletnek tekinteni. A korábbiakban em-
lített Etherington és Ritter [12] által vázolt megközelí-
tésbõl következik továbbá az is, hogy a valószínûségi
alapon várható földtani készletnek is csak egy, a techno-
lógiai fejlettségtõl függõ része tekinthetõ kitermelhetõ
ipari készletnek.

A kõolajtermelésnek az 1858. évi elsõ olajkút fúrá-
sától számítható kezdete óta rendszeresen jelentek meg
becslések, melyek mind a készletek gyors kimerülését
vetítették elõre, de ezek a folytonosan növekvõ kiterme-
lés ellenére is megalapozatlannak bizonyultak.

A készlet és ellátottság vonatkozásában talán elvi
állásfoglalásként is idézhetünk Baade könyvébõl [15]
(p. 157.): �A világ kõolajtermelésének gyors növekedé-
se és a fogyasztásnak ezzel természetszerûen együtt járó
fokozódása miatt az emberek állandóan attól féltek,
hogy a tartalékok hamarosan kifogynak. De a legfonto-
sabb tény, amit a kõolajjal kapcsolatban meg kell je-
gyeznünk az, hogy az ilyen aggodalmak, amelyeket na-
gyon hozzáértõ és tekintélyes helyeken újra meg újra
hangoztattak, mindig hamisnak és megalapozatlannak
bizonyultak. S ami helytálló a múltra vonatkozóan, azt
nyugodtan elmondhatjuk a közeljövõrõl is� (írta ezt a
szerzõ fél évszázada, és megállapítása a mai tekintélyek
�hisztériájára� is vonatkozhat).

A tanulmány korábbi fejezetében említést tettünk
arról, hogy a globális GDP-növekedés szoros kapcsolat-
ban van a felhasznált szénhidrogénekmennyiségével, és
várható, hogy a függõ viszony még huzamos ideig fenn-
marad. A kérdés világgazdasági, sõt geopolitikai fontos-
ságának tudható be, hogy a szénhidrogénkészletek és az
ellátottság alakulásával, elõrejelzésével számos nemzet-
közi és országos szervezet foglalkozik. Autentikus for-
rásnak tekinthetjük többek között a BP Statistical
Review legújabb, 2007 júniusában közzétett kiadványát
[10]. A globális kitekintés szerint a világ bizonyított, és a
jelenleg alkalmazott technológiai feltételek mellett ki-
termelhetõ földtani készlete konvencionális kõolajból
164,4 Gt, amelynek regionális megoszlása a 9. ábrán lát-
ható. A regionális termelési adatok megoszlását 2006.
év végén a 10. ábrán közölt adatok tükrözik, bizonyítva,
hogy a tárgyévben a világon 3,914 Gt kõolaj kitermelé-
sére került sor.

E két adatból kiszámítható a regionális termelési
�élettartam�, amely összességében 40 éves ellátottságot
vetít elõre. Ez azonban igen nagy szórást mutat nem-

csak a régiók között, (11. ábra), hanem az egyes régió-
kon belül is; a Közel-Keleten a 80 éves átlag mögött
Szíria 19,7 éves és Irak 158 éves termelési élettartalma
között általában hosszú, de változatos termelési perió-
dusok valószínûsíthetõk.

A közölt átlagos adatokkal kapcsolatban már itt fel
kell hívni a figyelmet arra is, hogy az effektív termelési
periódus zérus készletnövekedés nélkül is hosszabb le-
het a megadottnál, mivel a termelési adatsor minden
mezõ esetében maximum görbe szerint alakul, és a le-
csengõ ág általában hosszabb a felfutó ágnál.Másfelõl a
becslés nem veszi figyelembe a termelési technológia jö-
võbeli (és a jelenleg végbemenõ olajár radikális növeke-
dése által különösen felgyorsuló) fejlõdésének az ipari
készletre gyakorolt kedvezõ hatását.

Az elõzõekben közölt globális ellátottsági adatok
látszólag komoly aggodalomra adnak okot. Ez azonban
korántsem olyan súlyos, mint amilyennek elsõ pillantás-
ra látszik. Egyfelõl, a rendelkezésre álló szénhidrogén-

9. ábra: A globális bizonyított kõolajkészlet regionális
megoszlása 2006 végén

10. ábra: A regionális olajtermelés éves megoszlása
2006 végén

11. ábra: A 2006 végén várható termelési élettartam
regionális megoszlása
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készletet növeli a nem konvencionális forrásból szárma-
zó kõolaj és gáz mennyisége. Az idézett BP Statistical
Review [10] 26,5 Gt-ban jelöli meg 2006-ban, Kanadá-
ban (Alberta négy olajhomok-elõfordulásán) a bizonyí-
tott ipari kõolajkészletet, és így a számba vehetõ készlet
a tárgyévben nem 164,4 Gt, hanem 191 Gt volt. Ez ön-
magában 16%-kal, 46 évre módosítja a globális terme-
lési élettartamot.

Bár a késõbbiekben részletesebben kitérünk a nem
konvencionális források kérdésére, az ellátottságot lé-
nyegesen nagyobb mértékben javíthatja a még feltáran-
dó, reménybeli földtani vagyon növekménye. Az USGS
2000-ben publikálta a minõségtõl független kõolaj és a
folyékony halmazállapotú földgáz (gázcsapadék, kon-
denzátum) feltételezhetõ globális vagyonra vonatkozó
adatokat [14]. A nagy nemzetközi elismertséggel ren-
delkezõ szervezet szerint a még feltáratlan vagyon
95�50�5% valószínûség mellett becsült és ebbõl � loga-
ritmikus eloszlást feltételezve � képezett átlag (mean)
globális, még megkutatásra váró vagyon alapján kõolaj-
ból ~120 Gt, míg gázcsapadékból 35 Gt, azaz összessé-
gében 155 Gt folyékony szénhidrogén feltárására lehet
számítani az elkövetkezõ évtizedekben.

A földtani vagyon növekedése a jelenlegi kitermelé-
si hatásfok (33%) mellett tehát minimálisan 50 Gt-val
növeli a kitermelhetõ ipari készletet, ami az ellátottsá-
got szerény becslés szerint is további 20%-kal növeli.
Ezzel a többlettel, valamint a kanadai olajhomokból ki-
nyerhetõ nem konvencionális (syncrude) kõolaj hozzá-
járulást is ide számítva, aXXI. században rendelkezésre
álló kõolaj mennyisége szerény becslés szerint is 244Gt-
ra növekszik, ami közel 60 éves megnyugtató ellátást
biztosít kõolajból az emberiség számára.

Az utóbbi években számos elõrejelzés látott napvilá-
got a várható készletek és az ellátottság vonatkozásá-
ban. Ezek lényegében megegyeznek, vagy nagyon ha-
sonlóak a fenti � a British Petroleum Co. statisztikai év-
könyvében szereplõ � adatokkal. Az egyezésnek min-
den bizonnyal az az oka, hogy a különbözõ közlemé-
nyek ugyanabból a forrásból táplálkoznak, vagy hason-
ló számítási modellt használnak. Az alábbiakban, a tel-
jességre való törekvés nélkül, megemlítünk néhány,
gyakran idézett elõrejelzést.

Elsõ lépésként a Magyar Geológiai Szolgálat [13]
2004. évben publikált adataiból merítünk jellegzetes
példákat, zárójelbe téve a BP legújabb, 2006-ra vonat-
kozó tényadatait. Ezek szerint Szaúd-Arábia ipari kész-
lete kõolajból 36 (36,3) Gt, Oroszországé 8,2 (10,9) Gt,
az USA-é 3,8 (3,7) Gt és a világ ipari kõolajkészlete 143
(164,6) Gt. Az éves termelés Szaúd-Arábiában 475
(514) Mt, Oroszországban 421 (480,5) Mt és az USA-
ban 341 (311,8) Mt, míg a világ összes éves termelése
3,697 Gt volt. Ebbõl számszerûen következik a 76
(66,7), 19 (22,3), és 11 (11,9) éves ellátottság az említett
országokban, valamint globálisan 39 (40,5) éves átlag.
Az adatok összehasonlítása arra enged következtetni,
hogy az elõrejelzések az elmúlt két év alatt érdemben
nem változtak, és kisebb-nagyobb eltéréssel (Szaúd-
Arábia, Oroszország) jó egyezést mutatnak.

Vajda György [2] adatai szerint 2001-ben a világ
konvencionális ipari kõolajkészlete 140 Gt, az évi ter-
melés 3,6 Gt/év, ami megfelel 41 éves globális ellátott-
ságnak. Büki [16] tanulmánya szerint, 2006. évi adatok
alapján, a világ ipari kõolajkészlete 1293 Gbbl, a napi
termelés 71,8 Mbbl, az évi termelés 26,3 Gbbl, tehát az
ellátottság 49,1 év. Az utóbbi szerzõ adatai közel 20%-
os hibát jelentenek a jelenleg érvényes értékekhez ké-
pest, ez nyilvánvalóan az idõközben eltelt 6�7 év alatt
folyamatosan pontosított becslések következménye.
Bárdossy és Lelkesné-Felvári [17] a világ kõolajkészle-
tei, illetõleg az ellátottsági szintre vonatkozóan tanul-
mányukban egyrészt a Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstofffe (BGR) 2004. évi
adataira hivatkoznak, és ennek megfelelõen a globális
ellátottságot 43 évben adják meg. A reménybeli kõolaj-
vagyont ugyanez a forrás 300�1500 Gbbl, azaz
47,7�235,5 Gm3 között jelölik meg, és így a feltételezett
konvencionális készletekkel való ellátottság már 67 év-
nek adódik. A tanulmány szerzõi a már idézett BP
Statistical Review korábbi adataira is támaszkodnak,
és a világ 2005. évi ipari kõolajkészleteit 1200,7
Gbbl=190,9 Gt-ban határozzákmeg, ami globális átlag-
ban 40,6 éves ellátottságot jelent. Hasonló nagy-
ságrendbe esnek a további elõrejelzések is. Így például
Kumar [18] a világ 2002. évi ipari kõolajkészletét 142,7
Gt-ban, a termelését 3,556 Gt/év-ben jelöli meg, és
ennek megfelelõen az ellátottság 40,6 év. Lakatos [19]
egy NATO kiadványban 2006. évi adatként az ipari kõ-
olajkészletet 170 Gt-ban, a 2002. évi termelést 3,88
Gt/év-ben adja meg, és így az ellátottság 43,8 év. Ehhez
igen hasonló elõrejelzést tett közzé a közelmúltban az
USGS [20], amely szerint 95%-os megbízhatósági szin-
ten az igazolt minimális ipari kõolajkészlet a világon
1298 Gbbl (206 Gm3), ami r=0,8 t/m3 sûrûséggel szá-
molva 165 Gt-nak felel meg, és ennek alapján a 2002.
évi 3,88 Gt/év termelést alapul véve 42,5 éves ellátottság
prognosztizálható.

Gyakran idézett és ugyancsak autentikus informá-
cióforrásnak tekintik világszerte a US Department of
Energy háttérintézményeként mûködõ Energy Infor-
mation Administration éves jelentését [21]. A 2004-ben
megjelent összefoglaló kiadvány szerint az igazolt ipari
készlet 1227 Gbbl=195 Gm3» 156 Gt, ami a tárgyévre
vonatkozó 3,88 Gt/év termelés alapján 40,2 éves ellá-
tottságnak felel meg. 2006-ban a �Kõolaj és Földgáz�
folyóirat 6. számában megjelent közleményében Pápay
[22] egyebek mellett részletesen foglalkozott az ellá-
tottság kérdéseivel is. A szerzõ elsõ lépésként az USGS
optimális (mean) becslésére hivatkozva megadja a
várható készlet adatait, ami 2058 Gbbl = 327 Gm3 @
261 Gt, és ez 67 éves ellátottságot igazol. Ezt követõen
közli az 5%-os megbízhatósági szinthez tartozó, a szak-
emberek által jelenleg irreálisan nagy készlet jellemzõit
is. Ez elvileg 2946 Gbbl = 468Gm3@ 373Gt, és ez már
96 éves ellátottságot jelent. Ezek után Pápay [22]
személyes véleményként mondja ki, hogy az újabb
kutatások és a technikai fejlõdés eredményeként a
szénhidrogénipari készletek a jelenleg általánosnak
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tartott 50 éves ellátottsági szintet 80 évre, ezen belül a
42,5 éves kõolaj-ellátottsági szintet 42,5 x 1,5 = 63,75
évre emelhetik. Bár a technológiai fejlõdés készlet-
növelõ hatása és az új mezõk feltárásából származó
tényleges többlet ma még nem számszerûsíthetõ, a
szerzõ kijelentésével összecseng az Energy Information
Administration maximális ipari készletre vonatkozó
elõrejelzése, ami igazolt készlet + új mezõk + tech-
nikai fejlõdés együttes értékét rendre (1227 + 730 +
939) Gbbl = 2896 Gbbl értékben adja meg. Ez pedig
megfelel 460 Gm3 @ 368 Gt kitermelhetõ kõolajnak,
ami az évszázad végéig biztos (94,8 éves) ellátottságot
jelent.

A bemutatott, lényegében összevágó irodalmi ada-
tok alapján a világ konvencionális ipari kõolajkészletei a
jelenlegi termelési szint mellett 40�60 éves ellátottságot
igazolnak. Visszatérve a tanulmány elsõ részében meg-
határozott 45 éves kõolajigényre, azt kaptuk, hogy a
prognózis szerint 2050-ig összesen 7500�9400 EJ ener-
giát kellene a kõolajtermelésbõl biztosítani. Az átlagos
40 GJ/t fûtõérték mellett ezen energiamennyiség bizto-
sításhoz 187,5�235,0 Gt kõolaj-kitermelés adna fedeze-
tet. A nyilvántartott konvencionális ipari készlet ilyen
volumenû termelést várhatólag nem biztosít. Ezért in-
dokolt a készletnövelés lehetõségeit számba venni.

A fosszilis energiahordozók szerepe a globális
ellátottság biztosításában

Tanulmányunkban eddig szigorúan csak a kõolaj-el-
látottsággal foglalkoztunk. Ez azonban több okból nem
szakítható el a földgáz és a szén energiaellátásban betöl-
tött szerepétõl. Elég csak arra hivatkozni, hogy a föld-
gáz a Fisher-Tropsch eljárással folyékony motorhajtó
anyaggá alakítható (GTL technológia), illetve szénbõl a
cseppfolyós energiahordozó elõállítását közel száz évvel
ezelõtt, magyar kutatók közremûködésével már megol-
dották. Így a földgáz és szén nem csak az energiaterme-
lésben alternatívája a kõolajnak, hanem motorhajtó és
vegyipari alapanyagként is. A két fosszilis anyaggal való
foglalkozást indokolja az is, hogy egyes források a kõo-
laj-ellátottság vonatkozásában is �kõolaj egyenérték-
kel� (Tons Oil Equivalent, TOE, toe) számolnak, és így
esetenként nehéz � ha nem lehetetlen � megállapítani,
hogy a közölt adat milyen additív elemeket tartalmaz.
Ennek egyik példája az EURACOAL [23] által 2005-
ben közölt adat, amely szerint a világ ipari kõolajkész-
lete 318,08 Gtoe, az évi termelés 5,125 Gtoe, tehát az
ellátottság 62 év. Tekintettel a toe definíciójára és az át-
számítási tényezõkre, a fenti két adat pontosan megfe-
lel 318,08 Gt ipari készletnek és 5,125Gt éves termelés-
nek. Figyelembe véve a tényleges és kõolajra vonatkozó
adatokat (164,5 Gt, illetve 3,91 Gt/év), az EURACOAL
által közölt adat vagy hibás, vagy tartalmazza például a
földgázra vonatkozó additív kõolaj egyenértéket is.
Ezért az alábbiakban tekintsük át külön-külön és együt-
tesen is a földgáz és a szén kõolaj egyenértékben ki-
fejezett hozzájárulását a globális ellátottsághoz.

A BP Statistical Review [10] közlése szerint 2006-
ban a földgáz bizonyított ipari készlete 181,46 Tm3 (T:
tera = 1012), az éves termelés 2,865 Tm3 volt, melyek re-
gionális megoszlása a 12. és 13. ábrán naturáliában (m3)
ill. a termelés kõolaj egyenértékben is látható. Az ada-
tokból közvetlen következtetést vonhatunk le a földgáz-
ellátottságra a ma rendelkezésre álló források és az évi
termelés alapján (14. ábra). Az ábrákban található ada-
tokat részleteiben nem elemezzük, csupán arra teszünk
kísérletet, hogy a kumulatív kõolaj egyenérték alapján
vonjunk le következtetéseket. A földgáz vonatkozásá-
ban rögzíthetjük, hogy az ismert ipari készlet alapján a
globális ellátottság 63,3 év.

Ha az USGS reménybeli vagyonra vonatkozó becs-
lését is figyelembe vesszük (15. ábra), akkor azt mond-
hatjuk, hogy az optimális becslés esetén a XXI. század-
ban elõreláthatólag és remélhetõleg a 181,46 Tm3 is-
mert készlet 147,16 Tm3-rel nõ. A feltehetõen ren-
delkezésre álló 328,62 Tm3 földgáz alapján, a jelenlegi
termelési kapacitás mellett csaknem megduplázódik a
termelési élettartam és 114,7 év ellátottságot biztosít.
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12. ábra: A bizonyított ipari földgázkészlet regionális
megoszlása 2006 végén

13. ábra: A földgáztermelés regionális megoszlása
2006 végén m3-ben, illetve kõolaj egyenértékben

14. ábra: A 2006 végén várható termelési élettartam
regionális megoszlása földgáz esetén

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nem kíván különösebb magyarázatot, hogy az ellátott-
ság ennél lényegesen kisebb lehet, mert a földgázigény
évente 2,5%-kal nõ (egyes régiókban, pl. Ázsiában
6,5%-kal), szemben a kõolaj 0,8%-os növekedésével.

A kõolaj- és a földgáz-ellátottságot együttesen ke-
zelve megállapíthatjuk, hogy az ismert ipari készletek
kõolaj egyenértékben gyakorlatilag azonosak, és 327,7
(164,4+163,3) Gtoe értéket tesznek ki. A jelenlegi ku-
mulatív termelést 6,5 (3,914+2,586) Gtoe-nek véve az
ellátottság 50,4 évnek adódik, köszönhetõen annak,
hogy az olajegyenértékben kifejezett és közel azonos
ipari készlet mellett a földgáztermelés közelítõen két-
harmada az olajtermelésnek. Amennyiben a reménybe-
li kitermelhetõ készleteket a jelenlegi kitermelési hatás-
fok (33% kõolaj és 70% földgáz) mellett figyelembe
vesszük, akkor az elõbbi forrás 50 Gt kõolaj és 92 Gtoe
földgáz többletével, az ipari készlet 470 Gtoe-ra nõ, és
ez hasonló számítást követve 72,3 év ellátottságot
eredményez. Végül végezzük el az elõbbi számítást a
szénféleségekre is, összevonva az antracitra, fekete- és
barnakõszénre, valamint lignitre vonatkozó adatokat. A
bizonyított készletek regionális eloszlását a 16. ábrán
láthatjuk Gt-ban, illetve a 17. ábrán a regionális ter-
melést Mt-ban, illetve Mtoe-ben kifejezve.

Az adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy a kü-
lönbözõ szénféleségekbõl a globális készlet megközelíti
a Tt nagyságrendet (a pontos adat 909 Gt, más itt nem
idézett adatok szerint 1.088 Tt). A 17. ábrából számítha-
tó éves termelés 6,184 Gt, és a két adat hányadosaként
a biztonságos ellátás 147 év. A regionális termelési élet-
tartam a vonatkozó készlet és a termelési adatok isme-
retében itt ismegadható (18. ábra): a jelentéktelen kész-
lettel és termeléssel rendelkezõKözel-Keletre kapott ir-

reális adatot leszámítva megállapíthatjuk, hogy a kulcs-
régiók kétszáz évet meghaladó, vagy ahhoz közel álló el-
látottsággal rendelkeznek, de az ázsiai régió is megkö-
zelíti a száz évet, még a hatalmas széntermelést produ-
káló Kína ellenére is.

A széntermelés volumene megadható kõolaj egyen-
értékben is. Az átszámítás alapját az képezi, hogy 1 ton-
na szén 0,498 t kõolajnak felel meg. A 17. ábrán ezt a
léptéket is feltüntettük. A régiós adatok összeadása
3,079 Gtoe értéket eredményez, tehát a szénféleségek
formájában kitermelt fosszilis energiahordozó kõolaj
egyenértékben kifejezett mennyisége megközelíti a
konvencionális kõolajtermelés nagyságát, annak közelí-
tõen 75%-át adja. Az egyenértékû készlet nagysága vi-
szont megdöbbentõen nagy számot, kb. 450 Gt-t ered-
ményez, és ez önmagában 114 éves ellátottsággal egyen-
értékû kõolaj-termelésnek felel meg.

Ezek után, a reménybeli forrásokat nem számítva,
csak a tényszerû, kõolaj egyenértékben kifejezett terme-
lési adatok felhasználásával összefoglaló diagramot ké-
szíthetünk, ami megadja az egyes fosszilis energiahor-
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15. ábra: A reménybeli, megkutatásra váró földgáz-
vagyon nagysága

16. ábra: A bizonyított ipari szénkészlet regionális
megoszlása 2006 végén

17. ábra: A széntermelés regionális megoszlása
2006 végén

18. ábra: A széntermelés élettartama a különbözõ
régiókban 2006 végén

19. ábra: A felhasznált fosszilis energiahordozók
részaránya az egyes régiókban 2006 végén
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dozók részarányát a különbözõ régiókban (19. ábra), il-
letve egy kördiagrammal jellemezhetjük a 2006-ra jel-
lemzõ összesített megoszlást (20. ábra).

Végül a bemutatott, a globális készletekre és ellá-
tottságra vonatkozó adatok mellett �érdekességként�
az USA és Kína adatait emeljük ki. Az 1. táblázat az
USA kõolajtermelésének XX. századi alakulására vo-
natkozó adatokat tartalmazza. Az ellátottsági szint
1935�2004 közötti alakulása arra utal, hogy 70 év alatt
az ipari (kitermelhetõ) készletek és a termelés is lénye-
gesen változott, az ellátottság azonban (10�12 év) lénye-
gében állandómaradt. Ez egyben bizonyos és feltehetõ-
en tudatos �olajpolitikát� is jelent. Mivel az USA terü-
letén számottevõ új produktív terület konvencionális
kõolaj esetében már aligha várható és a kitermelés
technikai színvonala nemzetközi összehasonlításban bi-
zonyosan a legfejlettebbek egyike, az USA olajigé-
nyének megszerzése érdekében ma is és a jövõben is,
kénytelen �speciális� stratégiát követni.

Hasonló módon Kína kõolaj-ellátottságát is egyedi
helyzet jellemzi. Deren adatai [24] szerint az ipari kõ-
olajkészlet 3,3 Gt, az évi termelés 167 Mt, ami aktuáli-
san 20 éves ellátottságot jelent. A BP többször idézett
évkönyve ennél is kedvezõtlenebb helyzetre utal,
amennyiben a készletet 2,2 Gt-ban, a termelést 183,7
Mt-ban jelöli meg, amimindössze 11,9 év ellátottságnak
felel meg. Nyilvánvaló azonban, hogy a kínai felhaszná-
lási igény jelentõsen nõni fog. Bár Kínában soha nem lá-
tott méretû off-shore és on-shore kutatások indultak
meg, változatlanul nagy kérdés, hogy a készlet és az
igény aránya hogyan alakul a jövõben, és az ország mi-
lyen módon határozza meg import politikáját.

Általános megjegyzések, következtetések

Az egyes szerzõk közepes (átlagos) megbízhatóság
mellett a jelenlegi termelési szinten az ismert ipari kész-
letek alapján többnyire 40 éves, a reménybeli földtani
készletet is számításba véve 60�70 éves ellátottságot va-
lószínûsítenek. A különbözõ szerzõk és szervezetek ál-
tal közölt adatok között számos esetben jó egyezés ta-
pasztalható, azonban a nagy eltérések sem ritkák. Min-
denekelõtt figyelembe kell venni, hogy az idõ elõrehala-
dásával mind a készletek, mind a termelési volumen is
változik, a becslések alapjául szolgáló számítások ésmo-
dellek pontossága javul. Ennek ellenére változatlanul
csak trendjelleggel hivatkozhatunk a technikai-techno-
lógiai fejlõdés kihozatali hatásfokra � és ezen keresztül
a megkutatott földtani vagyon kitermelhetõ hányadát
képezõ, ipari készletre � gyakorolt kedvezõ hatásáról.
Tudomásul kell venni, hogy a szénhidrogén-termelés a
kezdetektõl fogva nem egyszerûen eredménycentrikus
vállalkozás, hanem a legbrutálisabb extraprofit-orien-
tált ipari tevékenység. Ennek már ma is kézzelfogható
jele, hogy a kõolaj árának 11 $/bbl-rõl 150 $/bbl-ra tör-
ténõ növekedése pezsgést hozott a K+F tevékenység-
ben, annak volumene és fõleg a hatékony, harmadlagos
eljárások rutinszerû alkalmazása azonban messze
elmarad nemcsak az indokolttól, hanem a lehetõségek-
tõl is. Ezért a jelenleg rendelkezésre álló ipari készle-
teken túlmenõen újabb lehetõségeket kell keresni az
ellátottság növelésére és a termelés/igény egyensúlyá-
nak hosszú távú fenntartása érdekében. Ezen lehe-
tõségek elsõsorban az alábbiak

� újabb elõfordulások megkutatása (a földtani va-
gyon növelése);

� technológiai fejlesztésekkel a kihozatali tényezõ
növelése (az ipari készlet növelése);

� nem konvencionális olajtelepek kitermelésének
megkezdése és fokozása;

� természetes szénhidrogének (olaj, gáz) szénbõl
történõ szintetikus elõállítása;

� alternatív (bio) üzemanyagok termelésének nö-
velése.

Az újabb elõfordulások feltárása egyrészt bizonyos
múltbeli tapasztalatok alapján lehetséges, bár ebben a
kérdésben az extrapolálás alapja egyrészt vitatható,
másrészt hipotetikus kérdés. Sajnálatos tény, hogy a
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20. ábra: A globálisan felhasznált fosszilis
energiahordozók részaránya 2006 végén (Gtoe)

1. táblázat Az USA kõolajra vonatkozó készlet-
és termelési adatai [109 hordó]

Év Készlet Termelés Ellátottság, év
1900 2,900 0,063 46
1905 3,800 0,135 28
1910 4,500 0,209 22
1915 5,500 0,281 20
1920 7,200 0,442 16
1925 8,500 0,620 14
1930 13,600 0,898 15
1935 12,400 0,994 12
1940 19,025 1,503 13
1945 20,827 1,714 12
1950 25,268 1,973 13
1955 30,012 2,484 12
1960 31,613 2,574 12
1965 31,352 2,849 11
1970 39,001 3,517 11
1975 32,682 3,057 11
1980 29,802 3,146 9
1985 28,416 3,275 9
1990 26,254 2,684 10
1995 22,351 2,394 9
2000 22,045 2,130 10
2004 21,371 1,893 11
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Föld �megkutatottsági� fokának növekedésével a talá-
lati valószínûség csökken. Ennek nem mond ellent,
hogy ma is feltárásra kerülnek óriási kiterjedésû és nagy
szénhidrogénvagyonnal rendelkezõ �gigant� mezõk (pl.
Kazahsztánban), azonban ez inkább kivételnek, mint
gyakori esetnek tekinthetõ. A hagyományos területeken
a nagymélységû kutatás ad új lehetõségeket, elsõsorban
a földgáztartalékok feltárása területén. Ebbõl a szem-
pontból a Föld egyes területein a kutatás 5000m alá tör-
ténõ kiterjesztése (pl. Afrikában, Dél-Amerikában, a
Mexikói-öbölben � de Magyarországon is) jelentõs
eredményt hozhat magával. Érintõlegesenmeg kell em-
líteni azt is, hogy a nem konvencionális szénhidrogének
nemcsak elméleti, hanem egyre növekvõ gyakorlati je-
lentõséggel bírnak a globális kõolaj- és földgázigény ki-
elégítésében. Elég arra utalni, hogy az USA éves gázter-
melésének több mint 20%-át a nem konvencionális gá-
zok képezik, és Kanada olajtermelésének döntõ hánya-
dát olajhomokból kinyert �syncrude� képezi.

A nem konvencionális szénhidrogénkészletekre vo-
natkozó földtani készletek egy közelmúltban megjelent
tanulmány [25] szerint elképesztõen nagyok, és sokszo-
rosan meghaladják a szokványos kõolajra és földgázra
vonatkozó hasonló készleteket:

1. palaolaj (shale oil): 5,51 Tbbl (»900 Gt)
2.homok olaj (tar sand oil): 3,74 Tbbl (»620 Gt)
3.palagáz (gas shale): 321,0 Tcf (»11,5 Tm3)
4. homok gáz (tight sand gas): 85,90 Tcf (»3,1 Tm3)
5. széntelepek metánja (CBM):

193,9 Tcf (7,0 Tm3) � pesszimista becslés
554-1385 Tcf (20-50 Tm3) � optimista becslés

6.metán hidrát: 0,5-5,0 Em3 (500 000-5 000 000 Tm3)

A fenti földtani készletek még akkor is évszá-
zadokra biztosíthatnak kiegyensúlyozott ellátást, ha tu-
datában vagyunk a termelési technológia nehéz-
ségeinek, a rendkívül alacsony, sok esetben 1% alatti
kitermelési hatásfoknak. Bizakodásra adnak okot
azonban a szénhidrogén-bányászat másfél évszázadot
átfogó kiemelkedõ eredményei. A technológiai hala-
dást jól jellemzi, hogy néhány évtizeddel korábban
megvalósíthatatlannak ítélték az arktikus területen, a
mélytengeri környezetben és az 5000 méter alatti for-
mációkból történõ termelést, ami ma már általános-
nak, rutinszerûnek tekinthetõ. Reményt táplálhatunk
azon tény alapján is, hogy a XX. század során többmint
nyolcvan éven keresztül a megkutatott új földtani kész-
letek nagysága meghaladta az idõszak termelését. Erre
található meggyõzõ példa Vajda [2] könyvében, misze-
rint 1964 és 1998 között a mûrevaló kõolajvagyon 50
Gt-ról 140 Gt-ra nõtt, miközben az ellátottság 35 évrõl
45 évre emelkedett. Ennek a folyamatnak a fenn-
maradásában bízva, de az alábbi figyelmeztetést sem
elfeledve zárjuk tanulmányunkat.

�Felelõs szervezetek és személyek figyelmeztetnek,
hogy a fogyó olaj- és gázkészletek, az elavult energia-há-
lózatok és az új környezetvédelmi szabályok új energia-
krízissel fenyegetik a fejlett (nyugati) világot. Ennélfog-
va az emberiség ismét szénhidrogénhiánynak, ár-sokk-

nak, ellátási hiányosságoknak és � a legrosszabb esetben
� politikai és háborús zsarolásnak kitetté válik.�;
Emerson T.: Newsweek, April, 2002

Megjegyzés: A tanulmányban közölt adatok átszámítása
(energia, EJ és termelés, Gt vagy Tm3) a fosszilis energiahor-
dozók fajlagos hõtartalma, illetve átlagos fûtõértéke alapján
történt, amelyek az alábbiak:

kõolaj 40 GJ/t
földgáz 40 GJ/1000 m3

szén 25 GJ/t

IRODALOM
[1] Kovács, F.: �Energiaigények és az energiahordozók várható

arányai a XXI. században� BKL Bányászat 2007/2. pp
13-21. (2007)

[2] Vajda, Gy.: �Energiapolitika. Magyarország az ezredfordu-
lón�, Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Aka-
démián", Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
(2001)

[3] Nekicenovic, N., Grubler, A., McDonald, A. (eds): �Global
Energy Perspectives�, University Press, Cambridge
(1998)

[4] Shell International Inc.: �Exploring the Future: Energy
Needs, Choices and Possibilities�, London (2001)

[5] Goldemberg, J. (ed.): �World Energy Assessment: 2004
updates�, UN Development Programme, New York
(2004)

[6] Goldemberg, J. (ed.): �World Energy Assessment: Energy
and the Challenges of Sustainability�, UN Develop-
ment Programme, New York (2000)

[7] Journal of Petroleum Technology �Performance Indices�,
(1990-2007)

[8] Butler, B.: �World Oil Depletion and Inevitable Crisis� in
Durango Bill's Energy Analysis (2007)
http://www.durangobuill.com/Rollover.html

[9] Yergin, D.: �Meeting the Growth Challenge�, World
Petroleum, Special Issue, pp. 20-22 (2005)

[10] BP Review of World Energy, June (2007) London, UK,
www.bp.com/statisticalreview

[11] Energy Business Reports: �Growing Energy Demand in
India and China�Washington DC, USA (2007)

[12] Etherington, J. R., Ritter, J. R.: �Reserves and Resources
Classification, Definition, and Guidelines: Defining
the Standards!�, Journal Petroleum Technology, 12:
63-67 (2007)

[13] Magyar Geológiai Szolgálat: �Magyarország ásványi nyers-
anyagvagyona� Budapest (2004)

[14] US Geological Survey: �World Petroleum Assessment,
2000 � Descriptions and Results�, Washington DC
(2000)

[15] Baade, F.: Versenyfutás a 2000. évig, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, (1963)

[16] Büki, G.: �A jövõ és az energia�, MérnökÚjság, XIII(11),
12 (2006)

[17] Bárdossy, Gy., Lelkesné-Felvári, Gy.: Gondolatok és kéte-
lyek Földünk szénhidrogénkészleteivel kapcsolatosan,
Magyar Tudomány, 166(1): 62-71 (2006)

10 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 5. szám

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


[18] Kumar, S: �Global Coal Vision � 2030�, Mining in the 21st
Century � Quo Vadis? Proceedings pp. 137-148, 19th
World Mining Congress, New Delhi (2003)

[19] Lakatos, I.: The Role of Fossil Fuels in the 21st Century,
Energy Scenario and Climate Aspects�, pp. in Lom-
bardi S. et al. (eds.): �Advances in the Geological Sto-
rage of Carbon Dioxide�, Springer, Dordrecht (2006)

[20]USGeological Survey: �WorldPetroleumAssessment,2006
� Descriptions and Results�, Washington DC (2006)

[21] Energy Information Administration (EIA): �International
Energy Outlook, 2004�, US Department of Energy,
Washington (2004)

[22] Pápay, J.: Kõolaj- és földgáztermelés a XXI. században,
Bányászati és Kohászati Lapok Kõolaj és Földgáz,
139:(3) 1-12 (2006)

[23] EURACOAL: Coal Industry Across Europe 2005,
Lewerenz Medien + Druck GmbH, Berlin, Germany,
(2005)

[24] Deren, Z.: �China Coalbed Methane Development
Outlook and Opportunity. Mining and Sustainable
Development� Proceedings pp, 17-20, 20th World
Mining Congress, Tehran (2005)

[25] Lakatos, I., Lakatosné Szabó, J.: �Global Scenario of
Conventional and Unconventional Hydrocarbons in
the 21st Centrury�, in Lakatos, I. (ed.) �Smart Fields,
Smart Wells and Smart Technologies�, Progress in
Oilfield Chemistry, Vol 7., pp. 59-74, Akadémiai
Kiadó, Budapest (2007)

Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 5. szám 11

DR. KOVÁCS FERENC 1962-ben bányamérnöki, 1968-ban külfejtési szakmérnöki oklevelet szerzett a Nehézipari Mû-
szaki Egyetemen. 1962-tõl a Bányászati és Geotechnikai Tanszék oktatója, 1977-tõl egyetemi tanár, 1984-tõl tanszékve-
zetõ. 1987-tõl a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ, 1993-tól rendes tagja. Számos hazai és külföldi szakmai és ál-
lami kitüntetés tulajdonosa, hat külföldi egyetem tiszteletbeli doktora.

DR. LAKATOS ISTVÁN 1966-ban a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet. 1968-tól az
MTA Olajbányászati Kutatólaboratórium, majd az annak jogutódjaként mûködõ ME Alkalmazott Kémiai Kutatólabo-
ratóriumának munkatársa. 1976-tól 2008-ig a Fizikai Kémiai Osztály vezetõje, 1994 és 2008 között az intézet igazgatója.
Jelenleg azMTA-MEMûszaki Földtudományi Kutatócsoport vezetõje. AMiskolci Egyetemen 1996-ban egyetemi tanári
kinevezést kapott. 2004-ben az MTA levelezõ tagjává választották.

A Bányászati Közlöny tartalmából
A Bányászati Közlöny 2008/1. száma (augusztus) közli

személyi rész:
� Megbízások, közszolgálati jogviszony létesítések és megszûnések ill. kitüntetések a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalnál

jogszabályok:
� 2007. évi CXXXIII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáró1
� 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének,
valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

� 57/2008. (III. 26.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

� 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezelésérõl
utasítások:
� A gazdasági és közlekedési miniszter 22/2008. (IV. 18.) GKM utasítása aMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

� AMagyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 1/13/2008. MBFH számú utasítása aMagyar Bányászati és
Földtani Hivatal és jogelõdei egyes utasításainak hatályon kívül helyezésérõl

hirdetmények, közlemények:
� Pályázat bányászati jog megszerzésére
� Pályázat támogatás elnyerésére
� Tájékoztatás a beérkezett pályázatok eredményérõl
� Robbantásvezetõi igazolvány érvénytelenítése
� Robbantómesteri igazolvány érvénytelenítése

PT

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


12 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 5. szám

Az 1970-es évek második felében a kincsesbányai
mélymûvelésû bauxitbányászatban is megjelentek, majd
a 80-as évek elsõ felében szinte egyeduralkodókká vál-
tak a dízelüzemû, hidraulikus mûködtetésû Joy, késõbb
a GHH típusú � 63 kW-osDeutzmotorral felszerelt, 2,4
m3-es kanálûrtartalmú rakodó-szállító gépek. Az om-
lasztásos kamra-pillér fejtésmódból következõen ezek
túlnyomórészt parciális fúvószellõztetésû bányatérsé-
gekben üzemeltek. A gépek kipufogógázaiban � a bá-
nyabeli üzemközbeni ellenõrzõ mérések szerint � a CO
mennyisége csak kb. kétszerese a NOX gázoknak (0,02-
0,05% emissziós értékek), így a NOX gázoknak az
ÁBBSZ-ben elõírt 0,0005% alá történõ imissziós felhí-
gítása volt a kritikus pont.

A megfelelõ légmennyiség biztosítása végett az ad-
dig alkalmazott 300 és 400 mm átmérõjû vas légcsövek-
rõl át kellett állni 500 és 600 mm átmérõjû, kevésbé sé-
rülékeny flexibilis (mûanyag ill. vászon) légcsövekre, és
nagyobb teljesítményû (SZVM-6M és Szuperaxiál
VLB-2e) ventilátorokra.

Kincsesbányán a bauxit telepes kifejlõdésû, 10-16°-
osÉ-ÉK-i dõléssel, változó (max. 20m) vastagsággal.Az
1. ábrán egy tipikus kamra-pillér fejtésmódú siklómezõ
látható.

A szállító sikló a kihúzó légáramú, ebben van a
szállítószalag ill. a szalagfeladó surrantó. A termelõ sik-
lóból jobbra-balra max. 40-50 m-es, csapásirányú fejtési

kamrák indulnak ki. A rakodógépek a bauxitot közvet-
lenül a szalagra töltötték. A siklók Z4-es acélíves, a
kamrák hidraulikus alutámos biztosításúak, 10-12 m2-es
szelvénnyel.

A dízel gépekmûködése során a kipufogógázban je-
lenlévõ mérgezõ gázok mennyisége függ a motorok
állapotától és a terheléstõl. A gázmosóval ellátott rako-
dógépeknél átlagosan ~1 l/perc NOX gáz keletkezett.

A '70-es, '80-as években a BKL Bányászatban meg-
jelent tanulmányok foglalkoztak a bányákban üzemelõ
dízelgépekkel kapcsolatos szellõztetés elméleti és gya-
korlati kérdéseivel. [2], [3], [4]

Nyilvánvaló, hogy a különleges és változó bányabeli
körülményekbõl és az egyenetlen gépterhelésbõl adó-
dóan csak közelítõ jellegû elméleti számítások végezhe-
tõk.

A különszellõztetésû omlasztásos kamra-pillér fejté-
sekben, a rövid idejû gépfordulókból, a viszonylag nagy
gépsebességbõl, a légcsövek légveszteségeibõl és a fel-
melegedett gépekbõl adódóan, olyan intenzív légkeve-
redés alakul ki, hogy a bányatérségben vagy annak egy-
egy szakaszán közel azonos gázterhelés mérhetõ. Ezért
ezeket a bányatérségeket a termelvény kiszállítási idejé-
ben egységes légkeveredési térként kezelve, a gázterhe-
lést a benntartózkodási gépidõ (gázkibocsátás) és a be-
juttatott légmennyiség függvényeként határozzuk meg.

A robbantási gázok kiszellõztetési idejének megha-
tározását szolgáló számításhoz [1] hasonlóan feltéte-
lezhetjük, hogy a légkeveredési térségben a turbulen-
cia hatására a gáz egyenletesen oszlik el, így a térség
kihúzó levegõjébenmindig az adott pillanatra jellemzõ
gázösszetételû levegõ távozik. Ez a feltételezés legegy-
értelmûbben a fúvószellõztetésû diffúziós légterekre
vonatkoztatható.

A dízelgépek kipufogógázainak felhígításához szükséges
légmennyiség meghatározása
ID. NOVÁK SÁNDOR okl. bányamérnök (Kincsesbánya)

A bauxitbányászatban általánosan alkalmazott kamra-pillér fejtésekben a termelvény dízelgépes kiszál-
lítása során olyan intenzív a légkeveredés, hogy a fejtési mezõben ill. annak egy-egy szakaszán közel azonos
a gázterhelés. A szerzõ az ilyen bányaterekben kialakuló imissziós értékek meghatározásához a szakiro-
dalomban megtalálhatóktól eltérõ megoldást dolgozott ki. A 80-as évek közepén elkészített számításokon
alapuló tanulmány kidolgozásában és közzétételében � mikor Magyarországon már alig van mélymûvelésû
bánya � a szerzõt annak általános érvényessége, más területeken való alkalmazhatósága is vezette.

1. ábra: Fejtési mezõ 2. ábra: Fejtési kamra
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A 2. ábra az 1. ábra C pontján lévõ omlasztásos
munkahelyet ábrázolja, ahol:

V (m3) a diffúziós légtér térfogata a fejtési
üreggel együtt,

Q (m3/sec) a befúvott szellõztetõ levegõmeny-
nyisége,

Mdi (m3/sec) a dízelgép átlagos NOX gázterme-
lése a vizsgált térségben való tar-
tózkodási ideje alatt,

y (m3) a �V� légtérben lévõ NOX gáz pil-
lanatnyi mennyisége,

x (sec) a kezdeti 0 idõponttól eltelt idõ,
t= t1+t2 (sec) egy gépforduló ideje, amelybõl t1 a

diffúziós térségen belüli mûveleti
idõ, t2 a kinti mûveleti idõ.

A diffúziós bányatérségben a pillanatnyi gázterhelés
mérlegegyenlete a fenti betûjelek felhasználásával:

a differenciálegyenlet megoldása:

átalakítva:

(1)

A gépi rakodási mûvelet indulásakor a kezdeti felté-
tel: x= 0 és y= 0, így

Az (1) egyenlet átalakítva és y-ra kifejezve:

(2)

A C-t behelyettesítve és egyszerûsítve:

(m3) (3)

Általánosságban feltételezhetõ, hogy a gép be-
illetve visszaérkezésekor a diffúziós térségben van y= y0
m3 mennyiségû NOX gáz, és az x = 0.

Így:

A C-t behelyettesítve a (2) egyenletbe és egyszerû-
sítve:

(m3) (4)

Amikor a gép már nem a diffúziós szellõztetésû
bányatérségben tartózkodik, akkorMdi = 0, és így:

(m3) (5)

A (3) és (4) egyenletek akkor is használhatók, ha a
befúvott levegõnek van valamilyen elõszennyezettsége
(pl. visszaszívás). Ekkor a légáram által idõegység alatt
szállított mérgezõ gázt (esetünkben az NOX-et) hozzá
kell adni a gép �gáztermeléséhez�.

A (3), (4), (5) egyenletekbõl a százalékos gázössze-
tételt (y%) kapjuk, ha az egyenletek jobb oldalát 100/V-
vel beszorozzuk.

Az (5) egyenlet átalakítva, és az idõtényezõre kife-
jezve azonos az [1]-ben közölt, illetve az abból adódó, a
robbantási füst kiszellõztetési idejére vonatkozó

(sec) egyenlettel, ahol:

C= a kezdeti (robbantás utáni) %-os gázkoncent-
ráció,

Cm = az ÁBBSz által megengedett max. %-os gáz-
koncentráció.

Az is nyilvánvaló, hogy a keveredési térségben a
gázkoncentráció csak addig növekszik, ameddig a
kihúzó légáramban lévõ gáz mennyisége nem egyezik
meg a gép által termelt gázzal,

tehát: (6)

Ugyanez következik a (3) egyenletbõl is, amikor az x
(idõ) növekedésével a zárójelben lévõ második tag
közeledik a 0-hoz. A (6)-ból:

és

azaz: (7)

Az ÁBBSz által megengedett maximális NOX
gázkoncentráció ymeg=0,0005%, ennek alapján a (7)-
bõl számíthatjuk a minimálisan szükséges (QSZ) lég-
mennyiséget, a gép folyamatosan bent üzemel.

(m3/sec) (8)

A következõkben a fenti egyenletek felhasználásá-
val vizsgáljuk meg, hogy az idõ függvényében hogyan
alakul a 2. ábrán látható munkahely y gázterhelése, az
alábbi paraméterek esetén:
V= 200 m3,
Mdi =1,5 l/min = 0,000025 m3/sec NOX gáz
(kanálmerítés közben az átlagosnál nagyobb terhelés)
t=150 sec(egyforduló ideje, ebbõl t1=30sec, t2=120 sec)
Q=QSZ =5m3/sec.

A munkahely gázterhelését a gép benti mûködése
alatt a (3) egyenlettel, a gép visszaérkezéséig a gáztisz-
tulást az (5) egyenlettel számoljuk. Egyszerûbb a (4) he-
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lyett az (5) egyenlettel továbbszámolni a következõ for-
duló benti gépidejére is, és az így kapott részeredményt
a (3) egyenlettel számított gázterheléshez fordulónként
hozzáadni. A munkahely homloki %-os gázterhelését a
számítások alapján szerkesztett diagramm � 3. ábra �

ábrázolja, az idõ és a fordulók függvényében. A felsõ
(folyamatos) görbe a gép huzamos benti tartózkodására
vonatkozik, amikor:
ymeg=0,0005% a Qsz=(100/0,0005)×0,000025=5m3/sec.

A szaggatott vonalú görbék lefutása ábrázolja a
munkahely kitisztulását a szállítás befejezése után.

A fenti egyenleteket alkalmazhatjuk a fejtési mezõ
egy-egy nagyobb (a munkahelyi homloktól számított)
térségére is. Bár a kapott eredmények inkább csak tájé-
koztató jellegûek, mivel a légcsövek mentén az intenzív
szállítás miatti jó légkeveredés mellett is fellép kis mér-
tékû gázkitolódás. A 4. ábrán a diagramok az
1. ábra szerinti B-C szakasz (kb. 50 m) NOX gázterhelé-
sét ábrázolják, amikor a gép a C munkahelyrõl szállít.

Paraméterek: V = 700 m3

Mdi = 1 l/min = 0,000017 m3/sec
Ekkor: Qsz= (100 / 0,0005) × 0,000017 = 3,4 m3/sec
Egy forduló ideje: t=150 sec (t1=70 sec, t2 =80 sec).
Folyamatos homloki gépi munka (pl. fúrókocsi) ese-

tén a diffúziós térségben a gázterhelés egy-két perc alatt
megközelítheti a (7) szerint számolt ymax aszimptótát.
Ilyenkor az aszimptóta a (4) szerint szerkesztett görbe
alá is kerülhet (azaz ymin lesz), pl. amikor Mdi csökken
vagy Q nõ. Ilyen egyensúlyi helyzet körüli ingadozás
jellemzi a dinamikus egyensúlyt is.

A kitisztulási (szaggatott) görbe csak a diffúziós lég-
térben érvényes (3. ábra), mivel a gépek leállása után
máshol megszûnik az intenzív légkeveredés. A légcsö-
vek mentén ekkor már jobban érvényesül a gázkito-
lódás.

A bányabeli körülményekbõl adódóan az elméleti
számítások csak közelítõ, tájékoztató jellegûek. Az
megállapítható, hogy a parciális szellõztetésû légtérben
(3. ábra) már az elsõ forduló � a nagyobb légterekben
(4. ábra) 4-5 forduló (10-12 perc) � után a gázterhelés
már érzékelhetõen nem nõ tovább. A diagrammok
alapján az is megállapítható, hogy ha a végpontból szá-
mítva (1. ábra C pont) visszafelé szakaszoljuk a bánya-
tereket, a gázok elõírt felhígításához a gép benti tartóz-
kodási idejével arányos (benti gáztermelésével) lég-
mennyiség szükséges a Qsz-bõl számolva. A for-
dulónkénti csúcsokat figyelembe véve ezt ajánlatos
10-20%-kal megnövelni.

A Kincsesbányán bevált gyakorlat szerint egy-egy
siklómezõt legalább 400m3/min friss (más munkahelyet
még nem érintett) áthúzó légárammal, és ebbõl egy
vagy két � egyenként 150-250 m3/min levegõt szállító �
légcsõrakattal fúvólag szellõztettünk.
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3. ábra: A munkahelyi gázterhelés alakulása

4. ábra: A B-C szakasz gázterhelése

ID. NOVÁK SÁNDOR ny. okl. bányamérnök a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem elvégzésétõl nyugdíjaztatásáig
Kincsesbányán, a Fejér megyei Bauxitbányáknál dolgozott, üzemmérnök, üzemszervezõ, bányamester, külfejtési
üzemvezetõ, szellõztetési és tûzvédelmi felelõs beosztásokban.

Helyreigazítás
Dr. Baksa Csaba tagtársunk hívta fel a figyelmünket, hogy

a BKL Bányászat (és mivel ez közös szám volt, a Kohászat és
a Kõolaj és Földgáz) 2008/4. számának 37. oldalán a külföldi
hírekben hibásan jelöltük a nephelin nevû ásványt zsírkõnek,
ami nem zsírkõ, hanem egy földpátpótló ásvány. Magas alumíni-

umtartalma teszi lehetõvé a timföldgyártást ebbõl az anyag-
ból. Maga a cikk is említi, hogy robbantással bányásszák a
�kemény ércet�, tehát ez semmiképpen nem lehet puha
zsírkõ. Nem tévesztendõ össze a nephrittel.

Az észrevételt köszönjük és tisztelt Olvasóink elnézését
kérjük a hibáért.

Podányi Tibor felelõs szerkesztõ
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Bevezetés

A Veszprémi Szénbányák a Dunántúl középsõ ré-
szén lévõ szénbányákat mûködtette, így a korábbi neve,
a Közép-dunántúli Szénbányászati Tröszt illetve Válla-
lat elnevezés sokkal jobban fedte a valóságot. A vállalat
tevékenysége tulajdonképpen négy medencére terjed
ki, ezek: az ajkai, a balinkai, a dudari és a várpalotai. Így
a négy medence földtani sajátosságait külön-külön mu-
tatjuk be. Egyes idõszakokban a bányák önállóan is mû-
ködtek, ezekre a medencéket bemutató részben térünk
ki külön, a bányászattörténeti részben a térség közös
szervezeten belüli szénbányászatával foglalkozunk. Az
anyag nagy terjedelmére tekintettel a történeti részben
csak vázlatos áttekintést adunk, de szentelünk egy feje-
zetet néhány, a medencék, illetve a vállalat életét meg-
határozó és jellemzõ érdekességnek.

A Veszprémi Szénbányák felszámolása 1991. de-
cember 28-án indult és 2007. május 8-án fejezõdött be,
azaz csaknem 16 évig tartott. Bemutatjuk, hogy hogyan
zajlott le a felszámolás,
megpróbáljuk indokolni an-
nak elhúzódását.

Külön részben szólunk a
terület szénbányászatára vo-
natkozó szakirodalomról is.

A szénmedencék, azok
földtani felépítése és
bányászatuk 1946-ig

Tekintettel arra, hogy
nemcsak a medencék geoló-
giája, de szénbányászatuk
története is más és más,
ezért az alcímek alatt a föld-
tani felépítésen túl a bányá-
szat kezdeteit és az államo-
sításig tartó történetét is itt
mutatjuk be.

A Közép-Dunántúl
szénmedencéi földtani fel-
építésének kutatásával és

megismertetésével sok kutató és a mindenkori
bányaföldtani szolgálat szakemberei foglalkoztak. A
XIX. században Hantken Miksa, Szabó József, Böckh
János és Lóczy Lajos neves geológusokat említhetjük,
késõbb Papp Károly, Vitális Sándor, Telegdy Róth Károly,
majd Greguss Pál és Góczán Ferenc emelkedtek ki a
megismerés folyamatában, de a legújabb korban �
többek között � Bak László, Kerekes Árpád, Klespitz
János, Kozma Károly és Makrai László munkássága is
segítette a jobb megismerést.

Az érintett szénmedencék a Dunántúli Középhegy-
ségben, azon belül a Bakonyban, annak is az északi és a
déli területén helyezkednek el, nagyobb részben Veszp-
rém megyében, kisebb részben Fejér megyében fek-
szenek. (1. ábra)

Az ajkai szénmedence

A medence Ajka településtõl K-DK-re fekszik,
hossza az ÉK-DNy irányú tengely mentén 10 km körül
van, szélessége 1,5-2,0 km között változik. Fekükõzeteit

Volt egyszer egy� Veszprémi Szénbányák
MARTÉNYI ÁRPÁD okl. bányamérnök, okl. bányaipari gazdasági mérnök, ny. fõtanácsos (Szészek) �

SZÜTS HUBA okl. bányamérnök, okl. alkalmazott matematikus, ny. mûszaki igazgató (ÉD-i BVH Rt.)

Abból az alkalomból, hogy 2007 nyarán, csaknem 16 év után befejezõdött a
Veszprémi Szénbányák felszámolása, szerzõk a �Volt egyszer egy�� cikksorozat keretében
bemutatják a vállalat egykor volt szénmedencéit, azok rövid földtani leírását, a szén-
bányászat történetét, néhány érdekességet a csaknem 150 éves mûködés idejébõl, továb-
bá az igencsak elhúzódott felszámolás lefolyását.

1. ábra: A közép-dunántúli szénmedencék
(Magyar Bányászat Évezredes Története II. kötet p. 133.)
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a triász fõdolomit és a dachsteini mészkõ alkotja, erre
települ a felsõkréta korú, mintegy 120 m vastag szénte-
lepes összlet, amely közel 130 szénpadot tartalmaz, és a
jól azonosítható meddõbeágyazásokkal alsó, középsõ és
felsõ telepcsoportra osztható.

Az alsó telepcsoport 14-25 m vastag, és a legtöbb
széntelepet tartalmazza. A telepeket 0,3-2,0 m vastagsá-
gú meddõbeágyazások választják el egymástól. A II. és
III. telepet az elválasztó közkõvel együtt fejtették, fûtõ-
értéke 8000 és 16000 kJ/kg között változott. A IV. telep
a legáltalánosabb elterjedésû, vastagsága 2,5 és 5,5 m
között változik, fûtõértéke elérte a 20000 kJ/kg-ot is.

A középsõ telepcsoportot az alsótól egy 10-20m vas-
tag, egyveretû agyag-agyagmárga-homokkõ összlet vá-
lasztja el. A telepcsoport vastagsága 4-7 m között válto-
zik. Legjobb kifejlõdése amedence középvonalamellett
észlelhetõ. Ebben a csoportban egy mûvelhetõ telep
van, az ún. borostyán telep, amely a benne található
megkövesedett fenyõgyantáról, a borostyánról kapta a
nevét. A telep vastagsága általában eléri a 2,5-3 m-t, fû-
tõértéke pedig a 16-18000 kJ/kg-ot.

A felsõ telepcsoport egy újabb, 5-20 m vastag agyag-
agyagmárga réteg után következik. Ez a 4-5 m vastag
szenes agyag-agyagos szén nem mûrevaló.

A fedõt felsõkréta, eocén, oligocén, pliocén, helyen-
ként pleisztocén és holocén rétegek alkotják többnyire
mészkõ, agyagmárga, márga, lepusztult vulkáni kõze-
tek, konglomerátumok, kavicsok és homokok formájá-
ban.

Amedence tektonikai helyzetét többször megismét-
lõdõ kéregszerkezeti mozgások alakították. Ezek hatá-
sára jelentõs vetõrendszerek alakultak ki, amelyek
20-150 m elvetési magasságukkal elkülönült szerkezeti
egységeket hoztak létre. Ezek határozták meg az egyes
bányák mûködési területét is.

A térségben a szenet kibúvások, majd próbaásatá-
sok nyomán 1865-ben találták meg. 1869-ben már vál-
lalkozás alakult a szén kitermelésére. A vasút közelsége
adott lendületet a feltárásnak, így 1872-ben már mélyí-
tették az Ármin aknai Gyula tárót. 1873-ban készült el
az Ajkát Felsõcsingerrel összekötõ vasútvonal, ezután
lépett be a bécsi Szénipari Egyesülés a tulajdonosok kö-
zé és kezdett nagyarányú fejlesztésekbe. 1924-ben ke-
rült a bánya a budapesti székhelyû Ajkai Kõszénbánya
Rt. tulajdonába. 1935-ben az Egyesült Izzó és Villamos-
sági Rt. vásárolta meg a részvények többségét, és újabb
fejlesztésekbe kezdett. Bõvítette a bányaterületet, ek-
kor mélyítették a Gizella tárót, a Jolán és a Táncsics ak-
nákat. A Csinger-völgyben kriptongyárat, villamos erõ-
mûvet és timföldgyárat létesítettek az egyes széntermé-
kek hasznosítása érdekében.

A Balinka-Kisgyón-i szénmedence

A terület az Északi-Bakony és a Móri-árok között,
Mór, Bodajk, Balinka, Isztimér, Bakonycsernye és
Nagyveleg települések területén helyezkedik el, a kör-
nyék hullámos dombvidék. A medence hossza 10 km,
átlagos szélessége 4 km, területe így 40 km2. Az elõfor-
dulás eocénkorú barnakõszén. A feküt felsõtriász, jura

és kréta képzõdmények alkotják, a fedüben alsómiocén,
felsõoligocén, pleisztocén és holocén rétegsorok vesz-
nek részt. A terület alaphegységét a triász fõdolomit, va-
lamint különbözõ korú mészkõ, agyag és márga képe-
zik.

A széntelepes rétegsor 30-50 m vastag, Kisgyón tér-
ségében kibúvásoktól a felszín alatti 100 m mélységig,
Balinka térségében pedig a felszíntõl 100 m és 550 m
közötti mélységben települt. A mûrevaló széntelepeket
felülrõl lefelé haladva I., II. és III. számmal jelölik.

Az I. telep összefüggõ, táblás kifejlõdésû és a me-
dence egész területén mûrevaló vastagságban található
meg. Átlagos vastagsága 2,0-2,5 m, egyes helyeken eléri
a 4,5 m-t is. Fényes, kagylós törésû barnakõszén.

A II. telepet az I. teleptõl 0,2-3,0 m vastag agyag,
agyagmárga réteg választja el. A széntelep lencsés kifej-
lõdésû, mûrevalósága a medence kis részére korlátozó-
dik. Kisgyón térségében 1,8-2,0 m vastagságú volt.

A III. telepet a II. teleptõl 0,3-1,8m vastag kövületes
márga választja el. A III. telep alul agyagos, felsõ része
tiszta barnaszén, a medence nagyobb részén mûrevaló
vastagságban fordul elõ, különösen a medence Ny-i,
DNy-i részén.

A medence tektonikája illeszkedik a Bakony tekto-
nikájába, az uralkodó törésvonalak ÉK-DNy-i irányúak.
Ezek a hosszanti vetõk zártabbak és kevésbé vízveszé-
lyesek, a harántvetõk nyitottabbak. A medence legna-
gyobb törésvonala a K-Ny-i irányú kisgyón-balinkai ha-
tárvetõ. A medence minõségi és biztonsági feltételek
alapján lefejthetõnek ítélt szénvagyona mintegy 15 Mt-
ra volt tehetõ. A szén fûtõértéke 16-18000 kJ/kg 11-16%
nedvesség és 4,6% hamutartalom mellett.

A bányászat a területen 1842-ben kezdõdött Szápár
község határában, a Szápáry család birtokán mélyített
30 m mély aknában. 1873-ban Bakonycsernye környé-
kén is megindult a bányászat. A kisgyóni medencét
1913-14 között a Magyar Általános Kõszénbánya Rt.
tárta fel, majd 1923-ban megalakították a Kisgyóni Kõ-
szénbánya Rt.-t. A bakonycsernyei területen 1922-ben
alapították a Bakonyvidéki Kõszénbánya Rt.-t. Fellen-
dülést a térség bányászatában az 1924-ben átadott Bo-
dajk Kisgyón-i vasútvonal hozott. A fejlõdés mértékét
jellemzi, hogy míg 1924-ben a termelés 23 kt, addig
1935-ben már 145 kt volt. 1934-ben egyesült a két társa-
ság, és az 1946. évi államosításig Kisgyón-Bakonyvidéki
Kõszénbánya Rt. néven mûködött.

A dudari szénmedence

A medence az Északi-Bakonyban, Dudar, Csetény,
Bakonynána és Nagyesztergár települések között KÉK-
NyDNy-i irányban mintegy 12 km hosszban, erre merõ-
legesen 5 km körüli szélességgel terül el kb. 50 km2 te-
rületen. Egyes szakirodalmakban Dudar-Csetény-i me-
dence néven is megtalálhatjuk. Az elõfordulás eocénko-
rú barnakõszén.

Az alaphegységet felsõoligocén fõdolomit és karsz-
tosodott dachsteini mészkõ alkotja. Ezen fekszenek a
szén feküjét képezõ, duzzadásra hajlamos, krétakori
tengeri üledékek, különbözõ agyagok és márgák. E fö-

16 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 5. szám

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 5. szám 17

lött következik a széntelepeket is magába foglaló édes-
vízi rétegsor. Több széncsík, illetve széntelep kelet-
kezett, de ezek közül csak két telep mûrevaló, az ún. fel-
sõ (I.) és alsó (II.) telep. Vastagságuk 0,1 és 3,5 m között
változik, különösen a peremi részeken elvékonyodik. A
közvetlen fedõt eocén márgák és mészmárgák alkotják,
de jelen vannak az eróziós diszkordanciával települt fia-
talabb kõzetek: márgák, agyagmárgák, konglemerátok
és homokkövek is.

A dudari szénmedence tektonikailag erõsen zavart,
gyakran találkozunk hosszanti- és harántvetõkkel, rit-
kábban feltolódással és redõzöttséggel. A széntelepek-
ben jelentkezõ csapásirányú vetõk elvetési magassága
néhol a 100 m-t is meghaladja. A harántvetõk általában
nem nagyobbak 30 m-nél, de nagy számuk helyenként a
mûvelést is lehetetlenné tette.

A medence kutatását 1911-ben kezdték, de azok
nem váltották be a hozzá fûzött reményeket. Az I. világ-
háború után újra a figyelem középpontjába került a te-
rület, több fúrást végeztek, sõt egy kutatótárót is hajtot-
tak Jásd közelében, de nem jártak eredménnyel. Ké-
sõbb, 1926 és 1932 között a Salgótarjáni Kõszénbánya
(SKB) Rt. és a Magyar Általános Kõszénbánya (MÁK)
Rt. is kutatott a területen. Némi szünet után, 1936-ban
az SKB Rt., Vitális Sándor és Heinrich Henrik vezetésé-
vel és a dorogi Schmidt Sándor bevonásával folytatták a
kutatásokat, a dudar térségében kihajtott lejtõsaknával
1,5 m vastag tiszta széntelepet tártak fel, de a jelentõs
vízhozam miatt a kutatást és a feltárást nem folytatták.
A II. világháború alatti szénigények hatására 1944-ben
határozták el a bányanyitást a térségben. A feltárással
egyidejûleg a Zirc-Dudar vasút kiépítéséhez is hozzá-
kezdtek. A munkálatok csak a front áthaladásának ide-
jén szüneteltek néhány napra, így 1946 áprilisában már
szenet szállítottak az új szárnyvonalon, igaz ez még a
kutatási céllal kihajtott lejtõsaknán kihozott szén volt.
1946. január 1-jén az SKB Rt.-nek ezt a bányáját is
államosították.

A várpalotai szénmedence

A várpalotai szénmedence Veszprém és Fejér me-
gyék határán, Várpalota, Csór, Õsi, Pét és Öskü telepü-
lések közötti területen helyezkedik el. A területet egy
ÉK-DNy irányú törésvonal két részre osztja: a bántai és
a sárréti területre.

A várpalotai barnakõszén � újabb besorolás szerint
lignit � a miocén tortoni emeletében képzõdött.

Az alaphegységet itt is felsõtriász fõdolomit adja, er-
re rakódtak a fiatalabb képzõdmények: mintegy 4-500m
vastagságú, meszes konglomerát-padokkal váltakozó
homokos márga, amelynek legfelsõ részén helyezkedik
el az átlag 6m vastag lignittelep. A telep lágy, fás szerke-
zetû lignit, fûtõértéke 9000 kJ/kg körül van, hamutartal-
ma 15%, nedvességtartalma 45-48%. A lignittelep köz-
vetlen feküjében egy 0,5-0,8 m vastag bentonit réteg ta-
lálható, fedõjét pedig a 80 m vastag palás agyag jelenti.

Ami a tektonikai viszonyokat illeti, a medencében
talált hosszanti- és haránttörések különbözõ földtani
idõszakokban keletkeztek, a medence szélein erõtelje-

sebben jelentkeznek, máshol folyamatos süllyedéssel
járt, így viszonylag sok a kis vetõ.

A várpalotai szénbányászat kezdete � az elsõ szénle-
lés idõpontja alapján � 1876-ra tehetõ. Az elsõ bányatel-
ket a Zichy-Waldstein-Sztáray birtokon 1886-ban jegyez-
ték be, a tényleges termelés 1887-ben indult meg. Az
egy függõleges és egy lejtõs aknával feltárt bányában 30
fõ dolgozott és évi 6 ezer tonna szenet hoztak a felszín-
re. Nagyobb változás akkor következett be, amikor a
századforduló után az új, német tulajdonos nagyarányú
fejlesztésbe kezdett, és a saját termelésû szén felhaszná-
lására és továbbfeldolgozására a vasútállomás mellett
villamos erõtelepet, brikettgyárat, téglagyárat és mész-
égetõt hozott létre, amelyek a bányával együtt Várpa-
lotai Ipartelepek Rt. néven mûködtek. Az egyre növek-
võ szénigény miatt felhagytak a föld alatti bányászattal
és � német tapasztalatok alapján � külfejtésre tértek át,
a termelés az 1910-es 45 kt-ról 1920-banmár 80 kt/év-re
emelkedett.

Az ekkor Únió Bányászati és Ipari Rt. néven mûkö-
dõ bánya tulajdonosa 1922-ben a Salgótarjáni Kõszén-
bánya Rt. lett, amely � kihasználva a környéken bein-
dult ipari fejlõdést (péti Ammóniagyár és erõmû) � to-
vább fejlesztette a bányaüzemet is. A kor kívánalmainak
megfelelõ föld alatti bányát (Ernõ, Ferenc) nyitottak,
korszerû fejtésmódokat (szintes szeletosztásos kamra-
fejtés) és szállítást (szkipakna) alkalmaztak, a termelés
1939-ben már elérte az évi 440 kt-t.

1939-ben megszûnt az Únió Rt., a bányát az SKB
Rt. üzemeltette tovább. A termelés 1942-ben érte el
maximumát (770 kt/év), majd a háborús körülmények
miatt visszaesett. 1942-ben itt mûködött az országban
elõször 100 m-nél hosszabb frontfejtés.

Itt kell megemlítenünk az azonos korú, de területi-
leg az Ajkához közelebb esõ Szentgál-Herend-i lignit-
medencét is. A mintegy 7 km2-re kiterjedõ produktív te-
rület az ország legkisebb medencéje. A lignitet a Buda-
pest-Szombathely vasútvonal építésekor találtákmeg az
1870-es években. Említésre érdemes termelés csak az I.
világháború után folyt a herendi állomás mellett kialakí-
tott külfejtésben (7 kt/év), de a 8-10 m vastag feltárt te-
lep a meddõbeágyazásoktól erõsen szennyezett volt, az
alacsony fûtõértékû szénre nem volt igény, ezért a ter-
meléssel felhagytak. A II. világháború után kezdtek új-
ra bányászkodni a területen a Várpalotai Szénbányá-
szati Tröszt keretében.

Említést kell tennünk a hidasi lignit-elõfordulásról
is, hiszen ezt az e cikksorozatban a Mecseki Szénbá-
nyákról készült cikkünknél (Bányászati Lapok, 2007/3.)
mellõztük, bár a hidasi bánya hosszabb ideig tartozott a
Mecseki Szénbányákhoz, mint a Veszprémihez, illetve
annak egyik jogelõdjéhez, a Várpalotai Szénbányászati
Tröszthöz. A hidasi lignit-elõfordulás aMecsek-hegység
ÉK-i részén helyezkedik el, a produktív terület nagysá-
ga mintegy 18 km2, ásványvagyona 20 Mt körül volt. Az
elõfordulást 1860-ban tárták fel, rövidebb-hosszabb szü-
neteltetés mellett a 60-as évek közepéig mûködött a
föld alatti bánya.
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Hasonló okokmiatt szólnunk kellmég amostanában
újra az érdeklõdés homlokterébe került toronyi lignit-
elõfordulásról is. A Ny-i határszélen, a Felsõcsatár köz-
ség közelében lévõ, mintegy 90 km2 nagyságú produktív
területen 1919-ben termeltek elõször lignitet. Kez-
detben külszínrõl termelték ki a gyenge minõségû sze-
net, majd tárókkal tárták fel az elõfordulást, de csak az
igazán szénínséges idõkben termeltek. 1948-ban a gaz-
daságtalan termelést � fõleg állambiztonsági okokból �
beszüntették.

A négy szénmedence bányái közül valamennyi víz-
betörés veszélyes és � Dudar kivételével � sújtólég ve-
szélyes volt.

A Veszprémi Szénbányák története

A fenti cím alatt a nevét és mûködési területét több-
ször változtató ama cég történetét igyekszünk bemutat-
ni az 1946-os államosítástól a felszámolás 1991-es kez-
detéig, amely végül ezen a néven irányította a térség
elõzõekben bemutatott szénmedencéinek bányászatát.
A szénbányák államosítására 1946. január 1-jével került
sor. Addig a Közép-Dunántúl szénbányái különbözõ
részvénytársaságok illetve bankok érdekeltségéhez tar-
toztak, bár elõfordult néhány magánbánya is a terüle-
ten. Az államosított bányák nemzeti vállalatok lettek,
de a nagyobb szervezeti formák, irányítási rendszerek
csak késõbb alakultak ki.

1947. január 1-jén alakult meg a Közép-Dunántúli
Bányakerület várpalotai központtal, hozzá tartozott
Ajka, Dudar, Kisgyón és Várpalota, továbbá Mór-Pusz-
tavám, Brennbergbánya és Torony. A bányakerület ha-
táskörébe tartozott a felügyelt bányák bányamûvelési,
termelési, létszám-, bér- és anyaggazdálkodási ügyeinek
intézése. A bányakerület viszonylag rövid életû volt, he-
lyébe alakult meg 1948 októberében a Közép-Dunán-
túli Szénipari Központ szintén várpalotai központtal.
Ennek kebelében három nemzeti vállalat (NV) mûkö-
dött: az Ajkai NV, a Várpalotai NV és aVértes-Bakonyi
NV, ez utóbbihoz tartozott Balinka, Dudar és Puszta-
vám. A Szénipari Központ 1949 szeptemberében meg-
szûnt, ettõl kezdve a NV-ok önállóan mûködtek. 1951-
ben a nemzeti vállalatok szénbánya vállalatokká alakul-
tak annyi változással, hogy Dudaron is létrejött egy ön-
álló egység, a Dudari Szénbánya Vállalat. 1952. január
1-jével megalakult a Közép-Dunántúli Szénbányászati
Tröszt, a KDT, veszprémi székhellyel. Hozzá tartoztak
az ajkai bányák, Balinka, Dudar, Pusztavám, továbbá
Várpalota Herenddel együtt. 1954. július 1-jével Várpa-
lota és Herend leváltak, és Hidassal együtt az újonnan
megalakuló Várpalotai Szénbányászati Trösztbe tago-
zódtak. 1963. január 1-jétõl a pusztavámi üzem átkerült
az Oroszlányi Szénbányászati Tröszthöz.

A trösztök közvetlen minisztériumi irányítás alá tar-
toztak, ez akkor szûnt meg, amikor 1967-ben létrehoz-
ták a magyar szénbányászat középirányítási szervezetét,
az Egyesült Magyar Szénbányákat (EMSZ), az egysé-
gek pedig a vállalat nevet vették fel. Ez a szervezeti for-
ma 1974-ig mûködött, amikor az EMSZ helyett létre-

hozták a Magyar Szénbányászati Trösztöt, az MSZT-t.
Az MSZT 1980 végéig mûködött, 1981. január 1-jével
megalakult a Bányászati Egyesülés, amelyen belül a vál-
lalatok teljes önállósággal mûködtek.

Ehhez az idõponthoz kapcsolódik a közép-dunán-
túli szénbányászat szervezeti átalakulása is, amikor a
Közép-Dunántúli Szénbányák Vállalat és a Várpalotai
Szénbányák Vállalat egyesült és Veszprémi Szénbányák
néven folytatta mûködését. Az üzemi szerkezet válto-
zatlan maradt, illetve Várpalota önálló üzemként tago-
zódott a vállalatba.

A '80-as évek végének gazdasági és társadalmi válto-
zásai a Veszprémi Szénbányákra is hatással voltak, a
villamos erõmûvek szénigénye csökkent, a szénkeres-
kedelmet liberalizálták, ugyanakkor a szénár támogatá-
sa megszûnt, így felborult a szénpiac eddigi stabilitása,
kiszámíthatósága. A termelés visszaesett, a vállalat vesz-
teségesen mûködött. Az általános leépítés keretében
néhány melléktevékenységet önálló vállalkozásba szer-
veztek, 1989-ben alakult meg a Bevex Kft., amely fõleg
a pajzsgyártáshoz kapcsolódó külkereskedelmi tevé-
kenységet, majd a Tronix Rt., amely a várpalotai írányí-
tástechnikai fejlesztést és gyártást, a Pri-comp Kft.,
amely a nyomdaipari és a számítástechnikai tevékenysé-
get végezte ezután önállóan, de többségi vállalati tulaj-
don mellett és továbbra is szerzõdéses kapcsolatban.
1990-ben az átalakulás már további üzemeket is elért,
Ajkán a gépészeti és villamos mûhely alakult át Avilex
néven, Padragon a hidraulikai mûhely Padex néven,
Várpalotán az építõ- és faipari tevékenység szervezõ-
dött vállalkozásba, de még az alsóörsi üdülõ is Holdfény
Kft.-ként mûködött tovább.

Ennek ellenére a vállalat gazdálkodása nem javult,
így tovább folytatódott a kiszolgáló üzemek önálló tár-
sasággá szervezése (pl. Gépüzem Kft.). A vállalat végül
fizetésképtelenné vált, ezért 1991 végén felszámolást
kért maga ellen.

A felszámolás története

AVeszprémMegyei Bíróság Fpk. 70.046/1991./5. sz.
végzésével 1991. december 28-án indítottameg a Veszp-
rémi Szénbányák felszámolását. A bíróság felszámolóul
a kormány által 1990 õszén, a szénbánya vállalatok fel-
számolására és az ágazat szerkezetátalakítására ala-
pított Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot
(SZÉSZEK) jelölte ki.

A felszámolás az 1986. évi 11. sz. tv. szerint folyt, de
érvényesek voltak rá az 1992. január 1-jétõl hatályos
1991. évi IL. törvény és késõbbi módosításai vissza-
menõleges hatályú elõírásai is.

A SZÉSZEK elsõ teendõi között volt, hogy elõké-
szítette az egész szerkezetátalakítási folyamatra vonat-
kozó kormányhatározatot. A 3329/1990. sz. határozat
írta elõ, hogy a szénbánya vállalatok szerkezetátalakítá-
sát � így a Veszprémi Szénbányákét is � felszámolások
keretében, központilag irányított, koordinált és finan-
szírozott program szerint kell végrehajtani. A késõb-
biekben további, kifejezetten a szénbánya vállalatok fel-
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számolása kapcsán alkalmazandó kormányhatározatok
(3530/1992. és 3439/1993.) születtek. Ezek alapján a
szerkezetátalakítást a szénbánya-erõmû integrációk ke-
retében kell végrehajtani, a visszamaradt vagyon és kö-
telezettségek kezelését pedig vagyonkezelõ részvénytár-
saságok keretében kell végezni.

De térjünk vissza a felszámolás kezdetére! A felszá-
moló a mérleget 1991. december 31-i fordulónapra ké-
szítette el, eszerint a vállalat vagyona 6.148.122 eFt volt,
az adósságainak összállománya pedig 3.361.200 eFt. A
vonatkozó jogszabályok szerint a felszámoló köteles
értékesíteni az adós vállalat vagyonát, a kapott bevétel-
bõl pedig ki kell elégítenie a hitelezõk követeléseit.

A vállalat négy üzeme ekkor még 3Mt feletti terme-
lést produkált, ennek 90%-a erõmûvi felhasználásra ke-
rült. A gazdaság visszaesése és az ezzel együtt csökkenõ
villamosenergia-igények miatt az erõmûvek és a bánya-
vállalatok között feszültség alakult ki a szénátvétel te-
kintetében. A BDSZ sztrájkbizottságot alakított, és
1992 januárjában ennek keretében tárgyalt a kormány-
nyal a konkrét szénszállítási szerzõdésekrõl és a szén-
bányászat rövidtávú jövõjérõl. Ebben a megállapodás-
ban rögzítették, hogy a Veszprémi Szénbányák üzemei
közül Ajka és Balinka perspektivikus, Dudar és
Várpalota pedig bezárásra kerül úgy, hogy az utolsó ter-
melési év 1993. A megállapodásnak megfelelõen a ter-
melést az üzemekben fenntartották, az ebbõl eredõ
veszteséget a SZÉSZEK finanszírozta, a hitelezõk
ebbõl kárt nem szenvedtek. A fokozatos bányabezárá-
sokat amûszaki indokokmellett az is indokolta, hogy az
egyszerre jelentkezõ humán költségeket (korenged-
ményes nyugdíjak, baleseti és egyéb járadékok stb.) a
költségvetés sem tudta volna elviselni.

A felszámolás elsõ két évében, 1992-ben és 1993-
ban a vállalat 3,2 Mt szenet termelt, ebbõl csaknem
7 MFt árbevétele származott, fizetési kötelezettségei-
nek idõben eleget tett, likviditását fenntartotta, hitelál-
lománya nem növekedett.

Idõközben elkezdõdött � a kormányhatározatnak
megfelelõen � a Bakonyi Erõmû � Ajkai Bányaüzem és
a Bakonyi Erõmû � Balinkai Bányaüzem integrációjá-
nak elõkészítése. Mindkét esetben ez csak a bányaüze-
mek mûködõképes vagyonát érintette. Az Ajkai
Bányaüzem 1993. április 1-jével, a Balinkai Bányaüzem
pedig 1994. január 1-jével kapcsolódott a Bakonyi
Erõmûhöz. Az integrált üzemek mûködõképes vagyo-
nát független vagyonértékelõ értékelte, az értékelést
pedig könyvvizsgáló ellenõrizte. Az integrált egységek
közötti elszámolás alapja az volt, hogy az átvett vagyon
és az átvállalt kötelezettségek értékét összevezették, az
erõmû a különbözet értékével megemelte részvényei-
nek mennyiségét, és a Veszprémi Szénbányák ezt leje-
gyezte. Az erõmû az átadott tiszta vagyonért erõmû
részvényekkel fizetett, ennek megfelelõen a Veszprémi
Szénbányák az Ajkai Bányaüzemért 2.348,14 MFt, a
Balinkai Bányaüzemért 2.620,89 MFt értékû részvényt
kapott. A részvényeket késõbb piaci áron � jelentõs
veszteség mellett � értékesítették, a befolyó összeg
pedig a hitelezõk kielégítését szolgálta.

A felszámolás eddigi ideje alatt többször meghirde-
tett, de el nem adott vagyon hasznosítására ill.
értékesítésére, továbbá a nem rendezett bányabezárási,
tájrendezési, bányakár és humán (hûségpénzek
kifizetése, korengedményes nyugdíjak, különbözõ
járadékok stb.) kötelezettségek teljesítésére a
vonatkozó kormányhatározat alapján 1994. január 1-jén
megalakult az Észak-Dunántúli Bányavagyon-
hasznosító (ÉD BVH) Rt. Az ÉD BVH Rt.-t a
SZÉSZEK alapította 10 MFt alaptõkével, és az a
Veszprémi Szénbányák mellett a tatabányai, az orosz-
lányi és a dorogi kötelezettségeket is kezelte. A
Veszprémi Szénbányák Fa. a maradék vagyonát nettó
1.057,2 MFt, a kötelezettségeit 1,872,7 MFt értékben
eladta a BVHRt.-nek. Ezután a Veszprémi Szénbányák
vagyonának tényleges értékesítését és a korábbi,
évszázados bányászat környezettel szemben fennálló
kötelezettségeit az Észak-Dunántúli Bányavagyon-
hasznosító Rt. teljesítette. (Errõl a tevékenységrõl a
Bányászati Lapok 2006/2. számában számoltak be a
részvénytársaság szakemberei.)

A Veszprémi Szénbányák Fa. tehát a két nagy tran-
zakció � az integráció és a BVHRt. létrejötte � során ki-
ürült, csak azok a � vállalat ellen indított � peres eljárá-
sok maradtak a vállalatnál, amelyek átvállalásához vagy
a felperes, vagy a bíróság nem járult hozzá. Ekkor, 1994-
ben úgy tûnt, hogy a peres ügyek ésszerû határidõn be-
lüli rendezése a felszámolás gyors lezárását eredmé-
nyezheti. A valóság azonban ettõl messze különbözött,
néhány per megjárta a felsõbb bírói fórumokat is, szak-
értõk bevonása miatt rendkívüli mértékben elhúzódott,
az utolsó per lezárása csak 2006 közepén volt lehetsé-
ges. Ekkor tudta beadni a felszámoló a bírósághoz a zá-
rómérleget és kérni a folyamat lezárását.

A felszámolás során a hitelezõk három lépcsõben,
két közbensõ (1994. 02. 15. és 1998. 04. 30.) és egy záró
(2006. 06. 30.) mérleg alapján összesen 67,5%-os kielé-
gítésben részesültek.

A Veszprém Megyei Bíróság végül a 2007. május
8-án kiadott 6.Fpk.19-91-070046/311 számú végzésével
a Veszprémi Szénbányák felszámolási eljárását lezárta,
és intézkedett, hogy a vállalatot töröljék a vállalati név-
jegyzékbõl.

Ezzel a jogutód vállalatok 60 éves és a tevékenységi
körébe tartozó medencék 150 éves története zárult le.

Itt köszönjük meg Vadász Endre felszámoló biztosnak
a felszámolás történetének feldolgozásában nyújtott segít-
ségét.

Események és érdekességek

A teljességre nem törekedve, ötletszerûen, szubjek-
tív válogatás alapján adunk közre néhány eseményt és
érdekességet a vállalat és elõdei életébõl, történetébõl.
� Az Ajkai Kõszénbánya Rt. részvényeinek többségét
azEgyesült Izzó ésVillamossági Rt. 1935-ben vásárol-
ta meg és nagy iparfejlesztésbe kezdett. A helyi szén
gazdaságosabb felhasználása érdekében bõvítette a
bányaterületet, 1935-tõl téglagyárat üzemeltetett,
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1937-ben felépítette az elsõ európai kripton-üzemet,
1943-ban pedig üzembe lépett az Ajkai Hõerõmû.

� 1951 decemberében Ajkán lépett üzembe a Petõfi
fejtõgép.

� Az országban elsõként Padragon mûködött páncél-
pajzsos frontfejtés. Az 1951-52-ben lefolytatott
kísérletekhez 16 db Tatabányán gyártott pajzsot
használtak.

� A gépesített fejtésbiztosítás alkalmazásában is élen-
járt az ajkai terület. 1965-ben, Magyarországon elsõ-
ként Jókai bányában került sor a Dobson önjáró fej-
tésbiztosítás üzembe állítására. (Szerzõk emlékeznek,
hogy az éppen erre az idõszakra esõ egyetemi éveik-
ben az angol cég az egyetemen is levetítette a beren-
dezést bemutató filmjét, ahol a �bányászok� fehér
kesztyûben kezelték a hidraulikákat.) A Várpalotán
gyártott VHP-421 típusú pajzsokat is Padragon pró-
bálták ki a 70-es évek végén. A 80-as évek közepétõl
minden frontfejtés hazai gyártású pajzsokkal üzemelt.

� A fedõszénomlasztásos jövesztést, a malmozást Jókai
bányán alkalmazták elõször az országban 1967 már-
ciusában.

� Ajkán volt a mai Magyarország második legsúlyosabb
és legtöbb áldozattal járó bányakatasztrófája: 1909.
január 14-én 55 bányász halt meg egy ventilátortüzet
követõ gáz- és füstmérgezésben Ármin akna alsó ra-
kodószintjén. (Ennek állított emléket Örsi András bá-
nyamérnök, szobrászmûvészÁrmin aknán, amúzeum
melletti területen 1979-ben felállított, fából és vasból
készült, új felfogású szobra, amelyet a 90-es évek vé-
gén � felújítás helyett � lebontottak.)

� Az ajkai medencében az elsõ bányász kolónia a múlt
századforduló táján épült. Felsõcsingerben, a 4-500
lakosú telepet 1974-ben bontották le. A 20-as évek-
ben Alsócsingerben, a 30-as években Jolán aknán és
Padragon építettek a kor színvonalánakmegfelelõ bá-
nyászlakásokat.

� A medencében 1870-tõl mûködött Önsegélyzõ Társ-
pénztár, 1931-tõl orvosi rendelõ. A kulturális élet az
1920-as évek elejétõl fejlõdött: zeneegylet, olvasókör,
valamint dal- és színjátszókör alakult. Az akkor alapí-
tott bányászzenekar még ma is mûködik az erõmû tá-
mogatásával.

� Az ajkai Bányászati Múzeumot 1965-ben, az ajkai
szénbányászat 100. évfordulóján avatták fel az 1904-
1954 között mûködött Ármin akna körül. Ezt 1993-
ban, az erõmû születésének 50. évfordulóján erõmûvi
emlékházzal bõvítették.

� Az ajkai szénmedence utolsó aknaüzeme, Ármin-bá-
nya 2005 szeptemberében fejezte be a termelést.

� A kisgyóni területen 10 akna mûködött, az 1922 és
1972 közötti 50 év alatt 10,7 Mt szenet termeltek ki.

� A kisgyóni bánya energiaellátására már 1924-ben sa-
ját ún. villanytelepet hoztak létre, az elsõ, 5 kW telje-
sítményû egyenáramú dinamó a mûhelyek, az irodák
és a pályaudvar világítását szolgálta, a késõbbi fejlesz-
tések már a munkagépek hajtását is célozták.

� A balinkai bánya nyitása 1950-ben indult, 1952-ben
lépett termelésbe, a mintabányának is nevezett üzem-

ben az integrációig eltelt 40 év alatt közel 18 Mt sze-
net hoztak a felszínre.

� Balinkabányán, az országban elsõként, 1967 áprilisá-
ban indult meg a gumihevederes személyszállítás. A
K-i fõlégvágatban lévõ, szénszállításra telepített 865 és
656 m hosszú szállítószalagok felsõ ágán lehetett fek-
ve utazni igen szigorú biztonsági elõírások mellett.

� A balinkai üzem bezárása 2003 októberében.
� Dudaron, a Kossuth aknában 1947-ben alkalmaztak
elõször hazafelé haladó omlasztásos frontfejtést.

� Dudaron, az Ikeraknán, amely fejlesztés 2000 t/nap
kapacitású, korszerû nagyüzemmé tette a bányát, a
szállítás 1953 végén indult meg, az 1990-ig eltelt 47 év
alatt közel 18 Mt szenet hoztak a felszínre.

� Az 1961 októberében bekövetkezett 30 m3/p hozamú
vízbetörés az üzem fejlõdését megállította, a hossza-
dalmas vízkizárás után csak 1970 után érték el újra a
fél millió tonna feletti éves termelést.

� A dudari bányában 1999 decemberében hagyták abba
a termelést.

� A zirci Bakony Panteonban 1971-ben emléket állítot-
tak a dudari szénbányászat fejlesztésében elévülhetet-
len érdemeket szerzett Vitális István geológusnak és
Faller Jenõ bányamérnöknek.

� A várpalotai medencében a több mint 100 év alatt kö-
zel 60 Mt szenet termeltek, a legmagasabb termelés
1965-ben volt, amikor csaknem elérte a 2,5 Mt-t.

� A medencében 5 kötélpálya mûködött 11 450 m
összes hosszúságban. A Bleichert rendszerû pályák a
csillék automatikus fel- és lekapcsolódását biztosítot-
ták.

� 1932-ben a lignit nemesítésére megépült � az ország-
ban elsõként � az ahidráló mû, melyet többször bõ-
vítettek, majd 1968-ban brikettgyárat is telepítettek rá.

� Az ország elsõ szkip-aknáját 1938-ban helyezték
üzembe a várpalotai Ferenc aknán, amely 1984-ig
üzemelt. A cseh mintára épített alsó ürítésû bödönös
aknaszállítás megvalósítása Korompay Lajos nevéhez
fûzõdik.

� A Herend-Szentgál-i medencében 1952 és a bánya
1967-es bezárása között összesen közel 3 millió tonna
szenet termeltek ki.

� A hidasi lignitbánya és a mellette mûködõ brikettgyár
1954 és 1956 között a várpalotai tröszt irányítása alatt
volt.

� A toronyi lignitbánya 1946 és 1948 között a Közép-
Dunántúli Bányakerülethez tartozott.

� A várpalotai Gépüzem a 60-as évek végén kezdte el
gyártani a saját kifejlesztésû hidraulikus páncélpajzso-
kat, 1971-ben pedig már az NSZK-ba is szállítottak.
(2. ábra)

� A Gépüzembõl fejlõdött ki a 60-as évek közepén az
Irányítástechnikai Üzem, amelyben a magyar bányá-
szat több úttörõ fejlesztését valósították meg: az itt
gyártott diszpécser rendszereket nem csak helyben,
hanem az egész hazai bányászatban is alkalmazták, az
elsõ MAVOX hangosbeszélõt 1975-ben Balinkán he-
lyezték üzembe, de utána széles körben elterjedt.
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� Várpalotán 1923-ban épült az elsõ, 120 lakásos szoba-
konyhás, komfortnélküli lakótelep, 1970-ben már
több mint 1000 komfortos lakás állt a bányászok ren-
delkezésére.

� 1958-ban adták át a Jószerencsét Mûvelõdési Házat,
amelybenma a Jószerencsét köszönés emléktáblája is
van, továbbá itt látható Szabó István Kossuth-díjas
szobrászmûvész a bányászok életét bemutató, négyré-
szes, fa reliefje.

� A várpalotai medence utolsó aknája, azÚj-Ferenc ak-
na 1996 júniusában zárt be.

� Az Új-Ferenc akna � a Cseri légaknával együtt � volt
egyébként a medence utolsóként mélyített aknája, ak-
napárja. A 120 m mély, 6 m belsõ átmérõjû és beton-
idomkõvel falazott aknát a Bányászati Aknamélyítõ
Vállalat � a rendkívül kedvezõtlen hidrogeológiai kö-
rülmények miatt � fagyasztásos technológiával mélyí-
tette.

� A várpalotai szénbányászat történetét bemutató,
1976-ban létesített kiállítás a Thuri várban található.

� A közép-dunántúli bányászat fejlõdésének eredmé-
nyeként 1953-ban alakult meg a Veszprémi Kerületi
Bányamûszaki Felügyelõség.

� Az 1952-1980 közötti idõszakra jellemzõ szocialista
munkaversenyben a vállalat többször ért el kiváló ered-
ményt: kilencszer nyerte el a kormány és a SZOT ván-
dorzászlaját, négyszer kapott Kiváló Vállalat címet,
1958-ban Vörös Zászló érdemrenddel tüntették ki.

� Dr. Zambó János, mindannyiunk szeretett és tisztelt
professzora, sokunk dékánja és rektora, 1948 és 1951
között elõbb az ajkai üzemek mûszaki vezetõje, majd a
KDT fõmérnöke volt és 1953-ban Sopronba távozott.

A közép-dunántúli szénbányászat szakirodalma

A kiterjedt terület és a másfél évszázados történet
igen sokrétû és nagyszámú szakirodalmi megjelenést
eredményez könyvek, tanulmányok, kéziratok és szak-
folyóirati cikkek formájában. Mind felsorolni nem is
lennemód, ezért itt csak néhányat � szubjektív ítéletünk
szerint �, a fontosabbakat említjük meg.
� A magyar bányászat évezredes története, II. kötet
(fõszerk.:Benke István)RómaiKiadó,Budapest (1996)

� Kozma Károly: Az ajkai szénbányászat története,
Veszprém (1991)

�Marton Károly: A balinkai szénbányászat története,
Veszprém (1991)

� Jármai Ervin: A dudari szénbányászat története,
Veszprém (1990)

� Kiss Tamás: A várpalotai szénbányászat története,
Veszprém (1990)

� Jármai Ervin: A Közép-Dunántúl szénbányászatának
története, Veszprém (1991)
A BKL Bányászat hasábjain közel ezer cikk jelent

meg a területet érintõ témákban. Az érdeklõdõk ma
már számítógép segítségével is kereshetnek szavak és
témák után a szakirodalomban. Szerzõk is a fenti forrá-
sokat használták cikkük megírása során.

Utószó

A �Volt egyszer egy�� cikksorozat keretében köz-
readott dolgozatunk célja, hogy emléket állítson annak
a nagyvállalatnak, amely az elmúlt 60 évben a szénbá-
nyászatot képviselte a térségben. A vállalat felszámo-
lásával és a felszámolás ideje alatt kiszervezett bányák
bezárásával a régióban a szénbányászat ugyanis befe-
jezõdött.

A Veszprémi Szénbányák történetét itt igyekeztünk
összefoglalni, a kiszervezett bányák � az integráció során
a Bakonyi Erõmûhöz átkerült Ajka és Balinka, továbbá
a magánvállalkozásban még egy ideig mûködött Dudar
és Várpalota � önálló mûködésének történetét az ebben
résztvevõk dokumentálják majd az utókor számára.

A szénbányászat megszûnésével abbamarad egy
több évszázados szakmakultúra is, amely hosszú idõn
keresztül tízezreknek adott munkát és kenyeret. Emlé-
két a múzeumok és emlékhelyek megõrzik, az érintet-
tek szívében pedig örökké élni fog.

Béke (szén)poraira!

MARTÉNYI ÁRPÁD 1966-ban bányamérnöki, majd 1973-ban bányaipari gazdasági mérnöki oklevelet szerzett Miskol-
con. 1966-1978-ig a DCM váci kõbányájában üzemvezetõ, 1978-1983-ig az Országos Érc- és Ásványbányáknál osztályve-
zetõ, illetve területi fõmérnök volt. 1983-1991-ig a Bányászati Aknamélyítõ Vállalatnál dolgozott Budapesten, Dorogon
és Kuvaitban. 1991-tõl a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ szakfõtanácsosa. Bányászati szaktervezõi, szak-
értõi tevékenységet is folytat, 1992-1998 között az ENSZ EGB szénbányászati referense volt.

SZÜTS HUBA 1966-ban a miskolci NME Bányamérnöki Karán bányamérnöki, 1975-ben a budapesti ELTE Természet-
tudományi Karán alkalmazott matematikusi oklevelet szerzett. 1966-tól 1983-ig Várpalotán, majd azt követõen Veszp-
rémben, a jogutód Veszprémi Szénbányák vállalatnál dolgozott különbözõ beosztásokban. 1993-94 között a felszámolás
alatt lévõ vállalat mûszaki vezetõje, ill. a 2004-es nyugdíjazásáig az Észak-dunántúli Bányavagyon-hasznosító Rt. mûsza-
ki igazgatóhelyettese. Jelentõsebb szakmai témái: 1977-tõl 84-ig bányászati irányítástechnika, 1986-89 között a
bányamûvelés rendszertechnikai összefüggései, 1996-ig a fõteszén-omlasztó pajzs fejlesztése, alkalmazásának
lehetõségei. 1988-tól 2005-ig a BKL Bányászat szerkesztõbizottságának tagja.

2. ábra: A várpalotai gépüzemben gyártott pajzsok
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A �schinzeug� szó szerint mérõ- vagy bányamérõ
eszközt jelent. A schinen ige ugyanis régiesen �mérni�,
�bányát mérni� jelentést hordoz. Mindazonáltal régi
szakíróink egy részénél valamilyen közelebbrõl meg
nemhatározott mérõeszközt, másoknál pedig egy konk-
rét, körülírható mérõeszköztípust jelöl ez az elnevezés.
Ez utóbbi eszköz az, amivel jelen munkámban foglalko-
zom. Franz Kirnbauer kifejezetten osztrák mérõmûszer-
nek tartotta [1], míg Tárczy-Hornoch Antal �schemnit-
zer schinzeug�-nak nevezte meg [2]. Frissebb irodalmát
Herbert Spickernageltõl ismerem, aki épp az 1972-es bu-
dapesti bányamérõ kongresszuson tartott errõl elõadást
[3]. Alapvetõen egy fõmûszerbõl és egy mellékmûszer-
bõl álló készletrõl van szó. A fõmûszerrel mérõ bánya-
mérõt a segítõje, figuránsa a mellékmûszer megfelelõ
pontokra állításával segítette. A két mûszert zsinórral
kötötték össze.Mindkét mûszerhez tartozott egy, egyet-
len rúdból álló statív.

A fõmûszer az, amit a késõbbiekben bemutatott áb-
rázoláson láthatunk, s ennek a típusnak pontos megfele-
lõje az a példány, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Tárának gyûjteményében õriznek (1. kép) [4].
A darabot Ormos Károly és Karlovits Károly mutatta be
röviden [5], s az MNM 200 éves évfordulójára készített

kötetbe is bekerült [6]. Részletesebben azonban még
nem közölték. Ezen a darabon keresztül mutatom tehát
be a schinzeug ábrázolásunkban is megjelenõ változatát.
Fa lemezekbõl, ellenkezõ szálirányú rétegekkel össze-
ragasztott vízszintes kör, melynek szélébe órabeosztású
skálát véstek. Ez kétszer 12-es, vagy egyszer 24-es be-
osztást jelentett, illetve mindkettõt. Példányunk jávor-
fából készült, és mindkét beosztás látható rajta. A víz-
szintes körön egy, de gyakrabban � mint a jelen esetben
is � két kisméretû kompaszt helyeztek el. A tárcsa kö-
zepén szögletes lyukat készítettek a mûszer másik részé-
nek felhelyezéséhez. A 2. képen forgatható fém tengely
látható, rajta a függõleges körrel és annak kis horogban
végzõdõ, forgatható karjával. A beosztása kétszer 12-es
órabeosztás volt. A tengely másik oldalához egy emel-
hetõ karral rögzítették a kis függélyezõt, mely a mûszer
pontos beállítását segítette. Találunk még a mozgó
tengelyen egy kis merev kart, mely a forgatás közben
mindig a vízszintes kör megfelelõ beosztására mutatott.

A schinzeug eddig ismeretlen ábrázolása
SZEMÁN ATTILA fõmuzeológus (Központi Bányászati Múzeum, Sopron)

A schinzeug a teodolit elõdjeként szolgálta a bányamérés és térképezés céljait a 16-18. században a kora-
beli osztrák birodalomban és Magyarországon. A távolabbi német vidékeken már nem ismerték, helyette több
különálló mûszert használtak. Jelenleg ismert legrégebbi � eddig közöletlen � ábrázolásaHanns Lienpacher,
alsó-magyarországi kamarai bányatiszt 1607-es datálású címeradományának mellékdíszei közt található.
Lienpacher késõbb körmöcbányai alkamaragróf lett, és tevékenyen részt vett az elsõ ismert selmec- és kör-
möcbányai bányatérképezésben.

2. kép: A schinzeug függõleges tagjának képe1. kép: Az összeállított schinzeug
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Darabunkon ez a mûszerrész finoman megmunkált sár-
garézbõl készült, és felületét ezüstözték. A vízszintes
körön túlnyúló alsó szára srófban végzõdik, melyet ere-
detileg a statívba hajtottak bele. A statív azonban sajnos
már hiányzik. A mûszerhez tartozik még egy fel-
rakóvonalzó, melyet a levett függõleges mûszerrész
helyére lehet illeszteni. Ezt beosztással látták el, és úgy
alakították ki, hogy az asztallapra helyezett vízszintes
körrõl éppen a papírra érjen. A vázlatpapíron a felrakó
kis beosztásonkénti lyukacsain keresztül hegyes tûvel
vagy íróónnal lehetett jelölni a kívánt pontokat.
Egyszersmind tehát rajzeszközként is szolgált a mûszer.
Amellékmûszer sajnos hiányzik, a szakirodalom alapján
azonban rekonstruálható, hogy valójában a függõleges
mûszerrészhez volt hasonló, magassági kör nélkül.
Tulajdonképpen a függélyezõbõl és egy hozzá csatlakozó
horogból állt, mely közvetlen a statívhoz csatlakozott.
Ormos-Karlovits egyértelmûen alsó-magyarországi
készítésû, a 16. sz. második felébõl származó mûszernek
tartja, s vélekedésükkel maximálisan egyetérthetünk.

A schinzeug tehát valójában a teodolit elõdje volt,
mivel vízszintes és függõleges irányt egyaránt lehetett
mérni vele. A 16-17. században még fa vízszintes körbõl
és a ráhelyezhetõ fém anyagú mûszerrészbõl készült,
mely a hossztengelyt, magassági kört és függélyezõt is
magában foglalta. Kirnbauer szerint a 16. sz. elejétõl
1600-ig egykompaszos, 1620 és 1680-1700 között két-
kompaszos schinzeugokat használtak, míg a 18. század-
ban új típusú mûszert készítettek [7]. Utóbbiakon a víz-
szintes kört egy nagyobb szelencés kompasz helyettesí-
tette, peremén az órabeosztással. Ez azonban ugyanúgy
oldalról csatlakozott a mûszer függõleges tengelyéhez,
mint a magassági kör. A magassági kör pedig fokbeosz-
tást is kaphatott. A 18. századi schinzeug a statívon kívül
minden más részében fémbõl � többnyire sárgarézbõl �
készült. Kirnbauer az általa közölt 1740-es datálású
schinzeugot tartja a legkésõbbi darabnak. Spickernagel
úgy értelmezi, hogy a 16. sz. elsõ felében egykompaszos,
a 16. század második felében pedig kétkompaszos mû-
szereket használtak, s abban, hogy a 18. században meg-
változott a mûszer típusa, egyetért Kirnbauerral [8]. Va-
lójában Kirnbauermás helyen egy 1586-os évszámú egy-
kompaszos mûszert is közölt [9], de a közölt példányok
túlnyomó többsége a 16-17. században kétkompaszos.
1700 körüli datálással például egy kétkompaszos mû-
szert õriznek a drezdaiMatematikai-Fizikai Szalon gyûj-
teményében [10]. Magam a kétkompaszos formát írom
le, hiszen a késõbbiekben ezzel foglalkozom. Elfogad-
hatónak tûnik Kirnbauer nézete viszont abban, hogy ez a
mûszer az osztrák területeken, illetve a történelmi Ma-
gyarországon, valamint a hozzá tartozó Erdélyben volt
elterjedt. A mai Németország területén viszont � s ebbe
beleértendõ Szászország is � már nem, vagy csak ritkán
alkalmazták. A 16-18. században terjedt el használata.

Ábrázolásai meglehetõsen ritkák. Magyarországról
csak két ilyen vált eddig ismertté, de valójábanmáshon-
nan korai ábrázolást nem is közöltek. A Miksa-féle bá-
nyarendtartás Alsó-Magyarország számára átdolgozott,
1703-ban (3. kép), majd 1760-ban megjelent kiadá-

saiban [11] a paragrafusok elõtt található illusztráción
láthatjuk a jelenetet. A fõ- és mellékmûszer egyaránt
látható a mérési jelenetben. A másik ábrázolás a
bányamérõ jutalomérmen látható (4. kép). Mindkét áb-
rázoláson látható a fõ- és mellékmûszer. A selmeci Bá-
nyászati Akadémián 1747-ben vezették be a verseny-
vizsgákat, melyeken a jelentkezõ hallgatóknak üzemi
gyakorlattal rendelkezõ altisztekkel és munkásokkal
kellett összemérniük a tudásukat. A legjobbakat 1754-
tõl egy 15 dukát súlyú arany- és egy ugyanolyan ezüst-
éremmel jutalmazták. Az érmeket Matthias Donner
véste, ésMD jeggyel látta el õket. A bányamérési érmen
pontosan lehet látni a schinzeugot, noha eddigi közlé-
sekben esetenként tévesen fokívnek [12] írták le. Ez
egyszersmind azt is jelenti, hogy még 1740 után is hasz-
náltak, és �Kirnbauer felfogásával ellentétben � feltehe-
tõen készítettek schinzeugot. Ez a megállapítás Selmec-
bányára vonatkoztatva mindenképp igaz. A jutalom-
érmeken ugyanis a korabeli gyakorlatot, s így nyilván-
valóan a korabeli mûszereket ábrázolták. Ezt erõsíti az
a tény, hogy a hallgatók ruházata is a kornakmegfelelõ.

Az ismertetett schinzeugnak eddig nem közölt ábrá-
zolását találtuk meg a Magyar Országos Levéltár egy
1607-bõl származó címereslevelén, a címer külsõ díszei
közt. A birodalmi nemességet adományozó címeresle-
velet II. Rudolf császár (magyar királyként Rudolf) ado-
mányozta a Magyarországon honos Lienpacher család-

3. kép: A schinzeug 1703-as ábrázolása

4. kép: A bányamérõ jutalomérem hátlapja
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nak 1607. június 2-án, Prágában [13]. A címerkép csak
késõbb készült el, ezért viseli az 1608-as évszámot, fes-
tõjét nem ismerjük. Az oklevél szerint Hanns
Lienpacher, a címerszerzõ az adományozás idején 14
éve szolgált a selmecbányai és körmöcbányai kamará-
nál. Ebbõl 6 évig a selmecbányai kamaránál, mint az
üzem számára fontos anyagok gondnoka (Zeug-
schaffer), két évig pedig a körmöcbányai kamaránál
könyvelõként (Buechhalter) tevékenykedett. A legutol-
só lázadás alkalmával (ez nyilván a Bocskai-felkelés
lehetett) a bánya pénztárát megmentette, s saját költ-
ségén 3 lóval kivonult ellenük, s a harcokban kétszer
meg is sebesült. Késõbb, a címeradományozás után �
1619-tõl körmöcbányai alkamaragróf lett, és az is
maradt � 1627-ben bekövetkezett haláláig. A
Lienpacher család a címeradományt megelõzõen és a
késõbbiekben is bányapolgári és bányászati tisztviselõi
család volt. Címerük belsõ díszeiben azonban nem talá-
lunk egyértelmûen a bányászatra utaló elemet: csücs-
köstalpú tárcsapajzs fekete mezejének alján heraldikai-
lag jobbra emelkedõ, négyfokú lépcsõn, hárommancsát
három különbözõ lépcsõfokra helyezõ, háromfarkú
arany oroszlán felemelt negyedik mancsában nyílvesszõt
tart. Sisak: jobbra fordult nyitott sisak koronával. Sisak-
dísz: két � fekete-arany, vörös-ezüst � sasszárny között a
pajzsbeli oroszlán a koronából kinövõ helyzetben. Taka-
ró: fekete-arany, vörös-ezüst (5. kép) [14].

A külsõ díszek, vagyis a szõnyeg több bányászati vo-
natkozású jelenetet is bemutat. A bal felsõ sarokban
(6. kép) puttót bányamérõ eszközökkel, a jobb alsó sa-
rokban tárószájból csillét kitoló bányászt, a bal alsó sa-
rokban próbamestert láthatunk. A bal felsõ sarokban
levõ puttó bal kezében a schinzeug statívját fogja. A
schinzeug vízszintes köre és az arra helyezett felsõ fém-

szerkezete is látható. A vízszintes kör szélén jelölték a
skálát, és beljebb a két kompaszt. Két szürke folt, ben-
nük arannyal festett mágnestû. (Az aranyozás meglehe-
tõsen gyakori volt a valódi mûszereken is, ami elsõsor-
ban a korrózióvédelem miatt volt fontos.) A statív vi-
szonylag hosszú, és balluszteresen esztergált. A függõle-
ges kör arannyal festett, a függélyezõ ezüsttel. Tisztán
kivehetõ a lehajtható, zsinórtartó kar és horog is. A put-
tó kezével a statívhoz hozzáfog egy kissé nyitott, ezüst-
tel festett körzõt is. A puttó jobb kezével a császári arc-
kép keretét tartja, alatta azonban még egy szögletes do-
bozú bányászkompaszt is találunk. A mûszer lapját
ezüst színû folt mutatja. A puttó jobb lába egy acélhe-
gyû beosztásos mérõrúdon nyugszik, mely mintegy
oppozíciója a túlsó sarok puttójánál levõ alabárdnak. A
bányamérõt, schinert gyakran mérõrúddal ábrázolták,
mely szakmai jelképnek számított. Az 1556-os Schwazer
Bergbuch ábrázolásában már mérõrúddal tûnik fel a
�schiner� (Markschaider). A szögletes fadobozos bá-
nyászkompasz régi típus, már a 16-17. században is
elterjedt volt.

A kép nem nagy � a vízszintes kör átmérõje nem
egészen 1 cm �, de részletei is nagyon világosan
láthatók.

A bányamérõmûszerek megjelenése alapján felme-
rül az emberben, hogy a címerszerzõnek lehetett köze a
bányaméréshez is. A címereslevélbõl csak annyi derül ki
� mint arról már írtunk �, hogy bányatiszt volt, éspedig
sáfár, majd könyvvivõ. Ezek a tevékenységek éppen
nem a tényleges, �farbõrös� bányász munkakörét jelen-
tették. Talán puszta dekoráció lenne a bányamérõ esz-
közök ritka és pontos bemutatása? Alaposabban utána-
nézve Hanns Lienpacher karrierjének kiderül, hogy
rendszeresen részt vett bányabejárásokon. Sõt, noha
körmöcbányai alkamaragróf volt, Selmecbányán is sok-
szor vett részt hivatalos bányabejáráson. Igaz, hogy ezek
az adatok jórészt élete címerszerzés utáni szakaszából
származnak, hiszen errõl az idõszakról jóval több adat
maradt fenn. Feltételezhetjük azonban, hogy már a cí-
merszerzés elõtt is �farbõrös� bányász volt, és foglalko-
zott bányaméréssel is.

5. kép: A Lienpacher-címer 6. kép: A Lienpacher-címer részlete
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Péch Antal szerint � levéltári adatok alapján � Kör-
möcbányán 1625-ben, Selmecbányán 1627-ben készítet-
tek egy bányatérképet [15]. Ezzel amunkával kapcsolat-
ban állt Lienpacher is! Mint körmöcbányai alkamara-
gróf bizonyára volt köze a körmöci térképekhez, de
Selmecbányára vonatkoztatva maradt fenn adatunk:
1625. márc. 12-én felszólítja a Bécsben levõ fõkamara-
gróf Lienpachert, hogy a felsõbiebertárnai térképet ter-
jessze föl minél elõbb. Erre azt válaszolta, hogy �hat sy
doch von dem Mahler vmb der langsamben vnd vielen
Arbeith willen, weillen alles mit der feder gerieszen
werdenmüssen, wie Euer Gnaden sebst zusehen, ehen-
der nicht verfertigt können� [16].Vagyis arra hivatkozik,
hogy a térképet a rajzoló elszakította a tollával és ezért
nem tudta befejezni azt. A selmecbányai bányatérkép
végül csak 1627-ben � Lienpacher életének utolsó évé-
ben � készült el. Hasonlóan van életrajzi vonatkozása a
próbamester ábrázolásának is, mivel Lienpacher még
selmecbányai könyvvivõ korában sokat foglalkozott a
�próbálás�, azaz ércbevizsgálás problémájával, sõt kí-
sérleteket is végeztetett ebben a tárgykörben. Igaz, en-
nek adatolható szakasza már szintén a címeradományo-
zás után történt. Úgy vélem azonban, feltételezhetjük,
hogy fiatalabb korában is foglalkozhatott a gyakorlat-
ban ezekkel a tevékenységekkel, hiszen különben aligha
festette volnameg a címerfestõ az egyáltalán nem közis-
mert mûszert. Sõt, a pontos ábrázolás alapján bátran
feltételezhetjük, hogy a mûszert kezébe is adták.
Ugyancsak lehetséges, hogy a korábbi bányatérképek
hiányát a hiányosan fennmaradt adatok rovására írhat-
juk, hiszen Tárczy-Hornoch professzor talált adatot már
1565-bõl a besztercebányai bányatérképezésre [17]. Az
1607-es címeradomány schinzeugját tekintve más oldal-
ról is bizonyítottnak vehetjük, hogy térképezési munká-
nak korábban is kellett történnie! Hiszen a schinzeug
nemcsak a felmérés, hanem egyszersmind a térképraj-
zolás eszköze is volt. Sõt, a felmérésnek kevés értelme
lett volna, ha annak eredményeit nem rögzítik térképen.
A felrakó vonalzó és a körzõ pedig éppenséggel kifeje-
zetten a térképrajzolást szolgálták. Ebben méltán lát-
hatjuk újabb bizonyítékát Tárczy-Hornoch professzor
megállapításának, mely szerint �a bányatérképezés
egyik bölcsõje az akkori Magyarországon ringott�. [18]

(A cikk német nyelvû változata elhangzott a Nemzet-
közi Bányamérõ Társaság XIII. Nemzetközi Kong-
resszusán Budapesten, 2007. 09. 26-án.)
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AXIX. század utolsó harmada amagyar történelem
virágzó korszaka, a magyar kapitalizmus kibontakozá-
sának idõszaka. A gyors ütemû iparfejlõdés már a XX.
század fordulójára elmaradott agrár országból intenzív
növekedést produkáló agrár-ipari országgá változtatta
Magyarországot. Az iparosodás szükségleteihez igazod-
va a hazai barnaszéntermelés 1890 és 1913 � az utolsó
békeév � között mintegy megnégyszerezõdött. Ehhez a
termelési eredményhez nagyban hozzájárult a tatai
szénmedencében megindított szénbányászat.

Az 1891-ben alakult Magyar Általános Kõszénbánya
Részvénytársaság (MÁK Rt.) felmérette a tatai szénme-
dence gazdag szénvagyonát, majd megvásárolta a kiter-
melési jogait annak tulajdonosától, a tatai Eszterházy
uradalomtól. A részvénytársaság lendületes tõkebefek-
tetésekkel látott hozzá a bányák megnyitásához és a te-
rület iparosításához. Jó érzékkel végrehajtott részvény-
kibocsátásokkal sikerült olyan termelõ beruházásokat
alapítani, amelyek idõvel megfelelõ haszonnal jártak. A
századfordulót követõen a tízes évektõl nyereségessé
váló társulat elnöksége már osztalékot tudott fizetni a
részvényeseknek. Mindezekhez a sikerekhez nagyban
hozzájárult Vida Jenõ személye.

Vida Jenõ szegény sorsú családban született Buda-
pesten, 1872-ben. A Kereskedelmi Akadémia elvégzése
után 1897-ben meghívták a magyar gazdasági életben
még helyét keresõ, feltörekvõ vállalat vezérkarába. Az
elsõ világháború gazdasági igényeit jó gyakorlati érzék-
kel felismerve kormányozta a MÁK ipari fejlesztéseit.
A katonaság igényeinek kielégítését szolgálta aFelsõgal-
lai Cementgyár felépítése, amely beruházás megvaló-
sítása nem kis erõfeszítést kívánt a hadigazdaság körül-
ményei között. Tekintélyét jelzi, hogy a háború idején
beválasztották az Országos Szénbizottság és az Orszá-
gos Központi Árvizsgáló Bizottság tagjai közé.

Vida Jenõ eddigi, más gazdasági ágazatban szerzett
szervezõi tapasztalatait kitûnõen kamatoztatva szorgal-
ma és tehetsége eredményeképp lendületesen haladt
elõre a hivatali ranglétrán, rövidesen a részvénytársaság

cégvezetõje, majd igazgatója, 1914-tõl pedig vezérigaz-
gatója lett. 1923-ban megválasztották a társulat alelnö-
kének.

A háborút lezáró trianoni határok következtében
számos fontos ipari tevékenység megszûnt Magyaror-
szágon, ebbõl is következett, hogy válságos helyzetbe
került a fogyasztóinak zömét elvesztõ magyar szénbá-
nya ágazat. Vida Jenõ kitûnõ üzleti érzékét és munkabí-
rását jelzi, hogy az általa vezetett vállalat képes volt al-
kalmazkodni az új gazdasági viszonyokhoz, és megtalál-
ta fejlesztésének lehetséges irányait. Ezt ismerte el a
társulat részvényeseinek közgyûlése, amikor gróf Teleki
Géza, majd az õt követõ dr. Berzeviczy Albert elnök ha-
lála után, 1936-banmegválasztják a részvénytársaság el-
nök-vezérigazgatójának.

Vida Jenõ mindent megtett, hogy a kormány védõ-
vámokkal védje a hazai széntermelést, és akadályozza
meg a szénbehozatalt. Vállalata élén lendületes szénku-
tatásokat finanszírozott az ország barnaszéntelepeinek
feltérképezésére. Ennek alapján elõadásokban, tanul-
mányokban fejtette ki azt a véleményét, hogy a magyar
barnaszénbányák képesek biztosítani a magyar ipar fej-
lõdését, egyébként szénkészletei több mint száz évre
elegendõek.

A társulat alaptevékenységének megerõsítése cél-
jából 1927-ben a nagy gazdasági riválistól, a Salgótarjáni

Emlékezés Vida Jenõre (1872-1945)
DR. RAVASZ ÉVA levéltárigazgató, Tatabányai Városi Levéltár

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány vállalta, hogy összegyûjti a tatabányai bányászat tör-
ténetére vonatkozó emlékeket, ápolja a szakma hagyományait, jeles személyiségeinek életútját megismerteti
a ma élõ nemzedékkel.

Ennek az emlékezésnek a jegyében kérték a város önkormányzatától, nevezzenek el utcát az 1945-ben el-
hunyt Vida Jenõrõl.* Vida Jenõ nagyiparos, nagytõkés, a XX. század elsõ felének fontos gazdasági személyi-
sége volt. A Magyar Általános Kõszénbánya Részvénytársaság � a tatabányai bánya- és ipartelepek, mun-
káskolóniák létrehozója és tulajdonosa � vezérigazgatója volt 1914-tõl 1941-ig. Vida Jenõ személye megha-
tározó szereppel bírt a mai megyei jogú város és megyeszékhely, Tatabánya és elõdtelepüléseinek fejlõdésére,
ezen keresztül az itt élõk életének alakulására.

* Az utcanévavató ünnepségrõl a BKL Bányászat 2008/3. számában (78. o.) adtunk hírt.
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Kõszénbánya Részvénytársaságtól örök áron sikerült
megvásárolni a tatai szénmedence szomszédságában lé-
võ nagyegyházai széntelepek bányászati jogait, amely
tranzakcióval a társulat vezetõi a részvénytársaság jövõ-
jét kívánták hosszú évtizedekre biztosítani. Közismert,
hogy e terület bányamûvelésénekmegindítása a társulat
jogutódjának, a Tatabányai Szénbányák Vállalatnak kí-
nált túlélési lehetõséget a tatai szénmedence szénvagyo-
nának fogytával az eocén-program állami finanszírozá-
sával a század hetvenes éveiben.

Vezérigazgatói mûködésének ideje alatt több új ipar-
ág bevezetése köthetõ személyéhez. Eredményesen
szorgalmazta a bányászatra alapított társulat szerkeze-
tének vertikális átalakítását. A vállalat legfontosabb
melléküzemágai a mész-, mészkõ-, mészhidráttermelés,
portland- és bauxitcementgyártás, amelyek üzemegy-
ségei, létesítményei zömmel a tatai szénmedence tér-
ségében épültek fel. Meghonosította a magyarországi
karbidgyártást, amely az ipari robbanóanyag-gyártás
fontos kelléke. Az õ kezdeményezõkészségének kö-
szönhetõ több, eddigMagyarországon nem gyártott ter-
mék, az ipari porcelán és kõedény, és számos más ipar-
cikk belföldön való elõállításának megindítása.

A MÁK Rt. Magyarországon elsõként ismerte fel a
bauxitnak a cementiparban való fontosságát. Éveken át
tartó kísérletek, tanulmányok eredményeként valósítot-
ta meg a bauxitcement hazai elõállítását a Felsõgallai
Portlandcementgyárban. Jelentõs tõkét fordíttatott a
húszas években felfedezett dunántúli bauxittelepek fel-
tárására és a bauxit hazai feldolgozására. A svájciBauxit
Rt. igazgatóságában Vida Jenõ elnöki pozíciót szerzett,
amely részvénytársaság a magyarországi bauxitbányák
részvényeinek többségi tulajdonosa volt.

Az általa vezetett társulat eredményesen foglalko-
zott a szén vegyi feldolgozásával. Számos kísérlet bizo-
nyította, hogy a nagy kátránytartalmú tatai szenek kivá-
lóan alkalmasak a további ipari felhasználásra. Egyéb
melléküzemágai közül a legfontosabbak a szénlepárló-
telep, a magas fûtõértékû koksz és kokszbrikettgyár, az
ipari hordógyár, gõz- és agyagtégla-gyárak. A tatai bá-
nya- és ipartelepeken túl ipari érdekeltségei voltak a
magyar ipari kerámiatermelésben, az elektromos ener-
giaszolgáltatásban, a hazai út- és hídépítésben.

Vida Jenõ a húszas években felismerte, hogy az or-
szág elektromos energiával való ellátása milyen óriási
lehetõségeket rejt az ipari és gazdasági élet fejlõdé-
sének minden területén, és egyben társulatának gyara-
podása, hatósugarának kiterjesztése szempontjából.
1929-ben megalakította a Pannónia Áramszolgáltató
Részvénytársaságot, majd a továbbiakban számos elekt-
romos áramszolgáltató társaság vezetésében szerzett
érdekeltséget, amelyek a Dunántúl és az Alföld jelentõs
területeinek elektromos energiával való ellátását oldot-
tákmeg. Ugyanezt a feladatot Heves megyében aMÁK
az Eger-Gyöngyösvidéki Villamossági Rt. alapításával
látta el.

A részvénytársaság eredményességi mutatóit sike-
rült a húszas évek végén a Talbot-Centrale megépítésé-

vel is emelni. Hosszú és nem kis küzdelem után eldõlt,
hogy az ország energiaellátásának növekvõ igényeit ki-
elégítõ újabb hõerõmû állami beruházással Bánhidán
valósul meg, a tatabányai égõpala felhasználásával. A
társulat évtizedes társadalmi elismertségét és folyama-
tosan növekvõ gazdasági fontosságát az is jelzi, hogy a
beruházás elkészülte alkalmával Horthy Miklós kor-
mányzó személyesen tett látogatást az erõmû-telepen.

1938-ban a részvénytársaság megszerezte a Siemens
mûvek vasöntõ gyárának részvényeit, amelynek buda-
pesti üzemét egy elektro-acél öntödével korszerûsítette.
E beruházás összefügg a háború elõtti és egyben utolsó,
nagy társulati beruházással, a háború elõtt álló ország
katonai-ipari igényeit is kielégítõ alumíniumkohó létre-
hozásával Felsõgallán.

A mindenkori piaci igényeket rugalmasan kielégítõ,
szerencsés kézzel és lendületesen beindított beruházá-
sok a részvénytársaságot a legnagyobb magyar vállalko-
zások közé emelték, amely az elsõ világháborút és a tria-
noni békekötést követõ gazdasági depressziót szeren-
csésen átvészelve a húszas évek közepétõl ismét a gaz-
dasági prosperitás útjára lépett. A vállalat a harmincas
évekre a magyarországi széntermelés 30-35%-át, mész-
termelésének mintegy 50%-át és cementtermelésének
közel 60%-át képviselte.

Az 1941-es esztendõ a MÁK Rt. megalakításának
ötvenedik évfordulója. Az erre az alkalomra összeállí-
tott igazgatósági különjelentés a következõképp sum-
mázza az alapítás éve, 1891 óta eltelt idõszakot: �Tata-
bánya fejlõdése a modern teremtõ munka története. E bá-
nya dús termékeinek kiválósága, kedvezõ geológiai, illetõ-
leg földrajzi helyzete és sok egyéb elõnye az idõk során át
mindenkor biztató helyzetet teremtett részünkre. A szeren-
cse kedvezésébõl, a tatabányai talaj gazdagságából mó-
dunk nyílt a melléküzemek, mûszaki, munkásjóléti és kul-
turális újítások bevezetésére. Ötven év záró számadásainak
fõbb adataiból kitûnik, hogy nem számítva az állampénz-
ügyi tranzakciókban vállalt igen tekintélyes összegû része-
sedéseinket közadókra, illetékekre és szociális célokra, az
utóbbi évek progresszív haladásával párhuzamosan már
többszörösét, csaknem négyszeresét költöttük annak az
összegnek, amelyet a tõke hozadékára, osztalékra és juta-
lékra fordítottunk.�

Vida Jenõ társadalmi elismertségét jelezte, hogy nem-
csak a vezetése alatt álló vállalatokat irányító minden
fontos testület tagjává választotta, ezen túl többek kö-
zött a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének
tiszteletbeli elnökévé választották, elnöke az Országos
Iparegyesületnek, a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok
Egyesületének, tagja a Cementgyárak és Mészégetõk
Országos Szövetségének, az Országos Iparügyi Tanács-
nak, a Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki tanácsá-
nak, az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bi-
zottságának.

Horthy Miklós kormányzó 1922-ben magyar királyi
gazdasági fõtanácsosi címet adományozott neki, 1927-
ben az országgyûlés felsõházának megalakulásakor,
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örökös felsõházi taggá nevezte ki. 1935-ben megkapta a
Magyar Érdemrend nagykeresztjét.

1927-ben a MÁK Rt.-nél töltött három évtizedes
szolgálati ideje alkalmából kapott jubileumi jutalmából
munkás segélyalapot hozott létre. A jubileumi alap az 5
ezer pengõs jutalom összegébõl, illetve a részvénytársa-
ság igazgatósága által azt kiegészítõ 20 ezer pengõbõl
állt. A jubileumi alap kamataiból évenként segélyezték
az elesett sorsú bányászok családjait.

Számos helyi elismerést is kapott a térség gazdasági
életében fontos szerepet játszó nagyiparos, nagytõkés.
Komárom város a vármegyei közigazgatás ügyeinek tá-
mogatásában szerzett érdemeiért 1923-ban díszpolgárrá
választotta. 1927-ben a tatai szénmedence községei, Al-
sógalla, Felsõgalla, Bánhida, Tatabánya nagyközségek
és Vértessomló község, a részvénytársaság kötelékében
eltöltött három évtizedes szolgálati jubileuma alkalmá-
ból díszpolgárukká választották, mint a térség legna-
gyobb vállalatának vezetõjét.

Mint felsõházi tag, aktívan bekapcsolódott a felsõ-
ház munkájába, a magyar bányászat és ipar fejlesztésé-
nek érdekeit képviselve. A '30-as évek második felében
a felsõház politikai funkciója is erõsebbé vált a szélsõsé-
gesen jobboldali politikai erõk és a nyilasok elleni küz-
delemben. Ugyanakkor retrográd szerepet képviselt ab-
ban, hogy a társadalom hagyományos, tõkés-arisztokra-
ta csoportjainak érdekeit védte a demokratikus reform-
törekvésekkel, a nagy társadalmi feszültségek csök-
kentését szolgáló és megoldani képes szociális és föld-
reformok végrehajtásával szemben.

A MÁK Rt. 1939. áprilisi közgyûlésén a részvénye-
sek a zsidótörvények rendelkezései ellenére, hivatkoz-
va a társulat érdekeire és a vezérigazgató érdemeire,
Vida Jenõt megerõsítették elnök-vezérigazgatói
pozíciójában. A harmadik zsidótörvény kihirdetése
után Vida Jenõ belátta, bármennyire is elégedett a
tevékenységével a részvényesek köre, a pozíciója a tár-
sulat vezetésében tovább nem tartható. A végrehajtó
bizottság 1941. augusztus 11-i ülésén bejelentette
azonnali lemondását. Munkatársainak megfogalmaz-
ta, hogy a lemondása súlyos döntés volt számára, és
egyben lelkiismereti kérdés is, amelyet a társulat
érdeke kívánt. �Megtettem, mert a társulat érdekében
meg kellett tennem, most csak azt kérem Istentõl, abban
nyújtson segítséget, hogy a társulat a jövõben ugyanúgy
virágozzék, mint munkásságom alatt.�

1944. március 19-én a német hadsereg elfoglalta
Magyarországot. A megszállók lényegében ellenállás
nélkül elfoglalták az ország stratégiai pontjait, megin-
dult a magyar ipar és gazdasági élet �gleichsaltolása�,
azaz a nagynémet gazdasági érdekkörbe való akadályta-
lan beolvasztása. A megszállást követõ napokban a né-
met biztonsági szervek vélhetõen elõre elkészített név-

sorok alapján, és nemegyszer magyar segítséggel, száz-
számra fogtak el német birodalmi érdekekre veszélyes-
nek tartott személyeket. Letartóztatták a háborúellenes
és németellenes politikusokat, a szociáldemokrata és
szakszervezeti vezetõket, liberális és polgári értelmisé-
gieket. A március végi letartóztatási hullámban számos
zsidó nagytõkést hurcoltak el a családjukkal együtt, töb-
bek között a Chorin, a Weiss, a Mauthner, a Goldber-
ger és a Vida családot.

A letartóztatott Vida Jenõ és családja további sorsá-
ról a bányatársaság jegyzõkönyveiben nem találunk in-
formációt. Életének további � és az események ismere-
tében mondhatni hátralévõ � idõszakáról keveset, csak
a lényeget tudjuk. Letartóztatása után a budapesti Fõ
utcába, majd Kistarcsára szállították, amely gyûjtõhe-
lyen november 3-ig, Auschwitzba hurcolásáig fogva tar-
tották.

Villáját, amelyet a családjának az õ letartóztatását
követõen el kellett hagynia, a németek katonai célra le-
foglalták, majd teljesen kifosztották. A Gellért-hegy ol-
dalában épült Bércz utcai villát Otto Winckelmann SS
Obergruppenführer sajátította ki, akit Hitler december
1-jén Budapest harcparancsnokává nevezett ki, majd
néhány nap múlva a bekerített fõváros német katonai
rendõrparancsnokának funkcióját viselte.

1945. február végére Budapesten és a Dunántúl
nagy részén a háború véget ért. A MÁK Rt. vezetõsége
a harcok befejezését követõen megkezdte munkájának
folytatását, a károk számbavételét és az újjáépítést kü-
lönbözõ telepeinek, üzemeinek jelentései alapján. Az
elsõ igazgatósági ülést Budapesten, 1945. április 5-én
Varga József elnök nyitotta meg. Megrendülten vette
számon a társulat vezetõségének emberi veszteségeit.
Budapest ostroma alatt tragikus körülmények között el-
hunyt a magyar bányászatban nagy szakmai tekintély-
nek örvendõ Vizer Vilmos, aki Vida Jenõ utóda volt a
társulat vezérigazgatói székében, valamint Melczner
László igazgatósági tag. Az elnök sajnálattal állapította
meg, hogy az ülésre csak három igazgatósági tag tudott
megjelenni, mivel az említetteken túl a többi igazgató
külföldre menekült. �Külföldön tartózkodik Vida Jenõ
volt elnökünk is, akit a németek 1944. március vége óta
fogva tartanak, múlt év november elején pedig külföldre
hurcoltak, állítólag Auschwitzba, ahová idõközben az
orosz hadsereg bevonult.�

A hetvenhárom esztendõs ember nem bírta ki az át-
élt lelki és fizikai megpróbáltatásokat, a tábor oroszok
általi felszabadítását megélte ugyan, de nem tudta ki-
várni a hazaszállítást. A társaság június 2-i ülésén vette
tudomásul a hírt, hogy volt vezérigazgatója �tragikus
körülmények között folyó hó elején elhunyt�. Érdemeit
jegyzõkönyvben rögzítették.

DR. RAVASZÉVA azEötvös LorándTudományegyetemBölcsészettudományi Karán szerzett történelemtanári diplomát
és újkoros muzeológus szakképesítést 1966-ban. 1971-ben ugyanitt szerzett bölcsészdoktori diplomát �AMagyar Általá-
nos Kõszénbánya Rt. tatai vidéki bányászatának kezdetei 1896-tól a századfordulóig� c. disszertációjával. 1995-tõl Tata-
bánya Megyei Jogú Város Levéltára igazgatója. Számos, a tatabányai szénbányászat, a város, ill. a megye történetét, sze-
mélyiségeit bemutató kiadvány, monográfia szerzõje, szerkesztõje, társszerzõje.
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Azért még él a helyi szervezet!

Szervezetünk 2007. évi tevékenységének értékelésekor
felvetõdött az a fontos és valamennyiünket érintõ kérdés: ho-
gyan tovább? Azmindnyájunk elõtt már régebben ismert volt,
hogy olyan helyiséget kell találnunk valahol a városban, ahol
rendszeresen ülésezhet a vezetõség, és a jól, rendszeresen
összejövetelt szervezõ Nyugdíjas Baráti Társaság megtarthat-
ja havi összejöveteleit 35-50 fõvel. Keresni kellett egy alkalmas
helyiséget.

A Széchenyi utcai Weidlich-palotába költözött Civil Ház-
ban rendkívül kedves fogadtatásban volt részünk és nyomban
tisztázva a részleteket úgy éreztük, hosszú távon megoldódott
az OMBKE gondja e tekintetben. A mintegy 240 m2-en elhe-
lyezkedõ Civil Házban kialakítottak szolgáltató irodákat, szá-
mítógép-internet és rendezvénytermet. A két nagy terem � a
Borostyán és a Bordó terem � összejövetelek, megbeszélések,
közgyûlések alkalmából vehetõ igénybe. A rendezvényterme-
ket a regisztrált, Miskolcon mûködõ civil szervezetek térítés-
mentesen vehetik igénybe. Miután tavaly elnyertük az �Év ci-
vil szervezete� címet a Város Ünnepe alkalmából, a regisztrá-
ciónak semmi akadálya nem volt, sõt örömmel nyugtázták be-
jelentkezésünket. Ezután a vezetõség tagjainak nem maradt
más hátra, mint jó és eredményes munkát kívánni egymásnak
a tagság érdekében.

Szokásunkhoz híven 2008-ban is 10 alkalommal tervez-
tünk összejövetelt, kirándulást az elõzetes véleménykérés
alapján. Eddig az alábbiak valósultak meg:

Február 7-én autóbusszal Kazincbarcikára utaztunk, ahol
az Egressy Béni Mûvelõdési Házban meghallgattuk Karikás
Lajosné alpolgármester asszony tájékoztatóját �Mozaikkép
Kazincbarcikáról� címmel. A rendívül érdekes beszámoló rá-
mutatott a város gondjaira. Ezer sebtõl vérzik, hangzott el,
melynek oka Berente elválása és így a befolyó adó csökkenése
volt. Munkahelyi problémák is felvetõdtek, most a lakók lét-
száma csupán 31.857 fõ, a vegyi üzemmellett csupán 2 könnyû-
ipari vállalkozás mûködik. Az esetleges befektetõknek biztos
háttér kell. Alakult egy önálló ipari park, de ezt meg kell töl-
teni tevékenységgel. Említette a kórház kérdését, ami most
már országos jelentõségû. Fontos feladatként említette a pa-
nelprogram sikeres végrehajtását, a városközpont rehabilitá-
cióját és a munkahelyteremtést. Röviden említést tett a Bor-
sodchem fejlesztésének fontosságáról is. A hallgatóság több
kérdést tett fel, majd további sikereket kívántunk a város veze-
tésének. A találkozó kellemes ebéd elfogyasztásával ért véget.

Április 3-án a Civil Házban jöttünk össze, hogy meghall-
gassuk Újvári Andor mérnök elõadását �Miskolcról építész
szemmel� címmel. Miskolc a nehézipar fellegvára volt, ma
szegény lett, megnõtt a munkanélküliek száma. A jövõkép
meghatározásának alapvetõ kérdése: mi legyen? Ezt a szak-
emberekre kell bízni. Egy olyan városképet kell kialakítani,
hogy a város �fiatal� maradjon, alkalmazkodjon az adott kö-
rülményekhez. Ki kell használni az adottságokat: Lillafüred,
Tapolca, kohász emlékhelyek. Van egy helyzet, amelyhez
alkalmazkodni kell, ismert egy �problématérkép�, vannak �le-
pattant� városrészek, erre kell megoldást találni. Külön kitért
a Lyukóvölgy problémájára, ahol a 2000 fõ bejelentkezettel
szemben a lepusztult területen a többszöröse lakik. A bánya
mûködése idején gyönyörû kiskertes terület volt, jó volt nézni
munkába menet az autóbusz ablakából az ápolt, rendezett
kerteket. Folytatni kell a belvárosi rehabilitációt, a városháza
környékének rendbetételét, végleges kialakítását, az uszoda,
az Erzsébet fürdõ, a szálloda ügyeinek tisztázását, egyszóval a

végleges kialakítást, ami nem könnyû feladat. Hozzászólások,
észrevételek hangzottak el, melyek valamennyien a rendezet-
tebb, jobb városkép kialakítását szorgalmazták és sikeres, jó
munkát kívántak a város vezetõségének.

Május 8-án a Bükkaljai Borút-at céloztuk meg autóbusz-
szal.Miután utunkBükkábrányon keresztül vezetett, nemme-
hettünk el a Bükkábrányi Bányaüzem Múzeuma mellett szó
nélkül. Amegbeszéltek szerint bányász testvéreink várták cso-
portunkatUnger Péter bányamérnök barátunk vezetésével, aki
köszöntõjében elmondta az emlékhely kialakításának körül-
ményeit és beszámolt arról a hatalmas munkáról, amit kollé-
gáival véghezvitt ennek a gyönyörûen kialakított területnek a
létrehozása során. Figyelemmel hallgattuk a tájékoztatást,
majd megköszöntük a szíves vendéglátást és kívántunk sok
sikert és Jó szerencsét!

Utunk célja Cserépfalu megtekintése volt. Bár itt lakunk
pár kilométerre Bükkalja �gyöngyszemétõl�, csoportunk nagy
része nem járt ezen a területen. Az 1100 fõs település a Bükki
Nemzeti Parkkal határos. A települést 7 pincesor veszi körül,
amely egyben védi a falut, mint anya ölelése a gyermekét. A
faluban több a pince, mint a lakóház. Már a falu õsi címere is
a szõlõmûvelést jelképezi: keresztbe rakott kapák, eke és két
szõlõág levéllel, szõlõvel. A faluséta vezetõje a polgármester,
Kosik István volt, aki bemutatta a látnivalókat: Subalyuk Mú-
zeum, Cserépfalvi Imre emlékszoba, a neogótikus református
templom, a Gazdaház, az Art Galéria, aMillenniumi Kilátó, a
Bezerédy sétány és a fõtéri Honfoglalási Emlékmûvek,
melyek mind maradandó emlékeket adnak az odalátogatók-
nak. Befejezésül az elfogyasztott ebéd után megkóstoltuk a
helyi borokat � ha rajtunk múlt volna, talán még most is ott
szívnánk a bükki levegõt. Meg fogjuk ismételni, határoztuk el.
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Június 5-én csoportunk egri kirándulást iktatott be prog-
ramjába, melyet firmatársunk, Simon Sándor szervezett és lát-
ta el kíséretünket. Érkezés után megtekintettük a �Föld alatti
Eger� vágatait, végre otthon érezve magunkat valahol, hiszen
nagyon régen voltunk már a föld alatt, mint valamikori
�bányászok�. Tetszett a szépen kivitelezett bányavágatok sora,
a benne elhelyezett �meseváros�, és nagy figyelemmel hallgat-
tuk kísérõnk szakszerû elõadását. A látottak sokáig megma-
radnak bennünk, érdekes látnivaló volt.

Egerbõl Szomolya irányába fordítottuk a volánt, ahol
Nagy Lajosnak, szakosztályunk elnökének meghívására tet-
tünk látogatást és kóstoltuk meg a kiváló borokat. Olyan jól
érezte magát a �fiatal� társaság, hogy még a dal is felcsendült,
állítólag nem is volt kellemetlenül hangos.

Lóránt Miklós

Meglátogattuk a Dorogi Hõerõmûvet

A dorogi helyi szervezet tagságát március 19-én a hõerõ-
mûben Kara Béla okl. villamosmérnök, termelési osztályveze-
tõ fogadta, aki egyben a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
esztergomi szervezetének elnöke.

A szívélyes fogadtatás utánmeghallgattuk az igen érdekes
szakmai ismertetést. Különleges erõmûrõl van szó. Már az is
érdekes, hogy gáz-, szén-, és biomassza tüzelését végzik. Me-
legvízzel (távhõvel) ellátnak 3420 dorogi, esztergomi lakást,
villamos energiát termelnek, s gõzt is értékesítenek.

A megtermelt energia 81%-át gáztüzeléssel állítják elõ. A
szenet, évi 13-15000 tonnát (250-253000 GJ) Oroszországból
szerzik be, a feketeszén kéntartalma kisebb,mint 0,1%!A sze-
nes kazánokban a biomasszát a szénnel együtt tüzelik el, 2007-
ben 2655 tonnát, ami az összes hõnek a 3,2%-a.

Alapanyagnak legjobban a �szotyihéj� vált be. Amire
büszkék, hogy a tüzeléstechnológiát úgy fejlesztették, hogy a
szenes kazánokban a biomassza részaránya 30% is lehet. A
hagyományos tüzeléstechnikát alkalmazó európai energiater-
melõ erõmûvekben ez az arány 10%.

Nagy figyelmet fordítanak a 36 MW-os kazán környezet-
terhelésére. A kedvezõ kénkibocsátás alapvetõ oka az, hogy
kicsi a bejövõ szén kéntartalma. A kéményen kilépõ 200 fokos
hõt füstgáz-hõcserélõvel 80 fokra csökkentik. Az ipari víz tisz-
títása során keletkezõ szennyvíziszapot nem kéntelenítik, re-
kultivációs célokra hasznosítják.

Természetesen a házigazdánk szakmájából fakadóan rész-
letes ismertetést kaptunk a kiépített villamos rendszerek mû-
ködésérõl, fejlesztésérõl, amit a bejárás során meg is tekintet-
tünk. Az üzemlátogatás baráti beszélgetéssel zárult, melynek
során szóba hoztuk a szervezeteink közötti együttmûködés le-
hetõségeit is.

Dr. Korompay Péter

Megnéztük Dorog és térsége vízbázisát

Izgalmas üzemlátogatáson vettünk részt április 4-én, ami-
kor meglátogattuk a tokod altárói ereszkéket. Hajnáczky
Tamás mûszaki vezetõ, Reizer Ottó gépészeti vezetõ és Mráz
László aknász fogadott minket. A bányajárások elõtti kötelezõ
munkavédelmi eligazítás után nosztalgiáztunk, hiszen a táró-
ban a dorogi Bányagépgyárban 1954-ben készült népes kocsi-
val utaztunk, melyet román LA4 típusú akkumulátoros moz-
dony vontatott.

A tokodaltárói �vízbányát� az Aqua Europa Kft. üzemel-
teti. A vízkitermelés két ereszkébõl � IV/c és Ágnes � történik,
a kapacitás 10 m3/perc kitermelési intenzitással napi 2500-
9000 m3 között változik.

A tárót 70 m-ig laza, fiatalkori üledékben, löszben épí-
tették, ezt követõen egy nagyvetõ hatására eocénmárgában és
az utolsó 2000 m triász mészkõben folytatták. A nyitott vá-
gathossz 4,5 km, felszín alatti mélység átlagosan 150 m. A vá-
gatok egy része biztosítatlan, ill. poligonácsolat, trapézácsolat,
beton idomkõ, tégla. A természetes szellõztetést a táró bejárat
és az Ágnes feltörés közötti áthúzó szellõztetés biztosítja. A
vízemelésre az ereszkékben elõtétszivattyúkat, a tárószinten
nyomásfokozó szivattyúkat helyeztek el.

A kiemelt vízmennyiséggel látják el Dorogot és térségét,
demód van max. 4000 m3/d Esztergomba szállítására is. A víz-
minõséget a tárószinten folyamatosan ellenõrzik, a klórozás
(kb. 0,2 gramm 1000 literenként) a fõszivattyúk után a föld
alatt történik.

A bányajárás végén különleges élményben volt részünk,
amikormegtekintettük a �hasadékot�. A csodálatos természe-
ti jelenség közepén haladtunk kalcit, aragonit kristályok
között.

A tokodaltárói vízbányát a diszpécser központ személy-
zetével együtt 12 fõ üzemelteti.

Dr. Korompay Péter

A 100 éve kialakított szakosított bányaépítés

Április 14-én szakmai elõadás volt Dorogon. A felkért
elõadók Tóth Árpád, a volt Aknamélyítõ Vállalat ny. vezér-
igazgatója és Kárpát Csaba ny. mûszaki vezérigazgató helyet-
tesek voltak. Tóth Árpád akadályoztatás miatt nem tudott
eljönni, s elõadását Kárpát Csaba ismertette, kiegészítve saját
tapasztalataival és igen érdekes eredeti fotók bemutatásával.
A szakmai nap tulajdonképpen folytatása volt a 2007-es csol-
noki Szent Borbála-napi �100 éves a magyar aknamélyítés�
kiállításnak. Az elõadás részletesen ismertette a magyar
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aknamélyítõ vállalkozások, vállalatok történetét a Frölich és
Klüpfel céget képviselõHanabeck FrigyesPetrozsényben 1907-
ben kezdett tevékenységétõl a BAV felszámolásáig. Bemutat-
ta a cégek által végzett munkákat.

(Az igen gazdag elõadásból nem kívánunk itt adatokat
ismertetni, mivel azok megtalálhatók Tóth Árpádnak a BKL
Bányászat 2007/5. számában megjelent �100 éve alakult ki a
magyar szakosított aknamélyítés� c. cikkében.)

Az elõadó így fejezte be az elõadást: �Minden okommeg-
van, hogy elfogult legyek a vállalattal szemben. Meggyõzõdé-
sem, hogy eredményes szanálást lehetett volna végrehajtani,
de ezt az iparirányítás nem akarta� Reményeim szerint bízni
lehet abban, hogy talán eljön az idõ, amikor újra a nemzet
hasznára lehet a bányászatot folytatni.�

A kérdésekre adott válaszokat segítette, hogy a volt válla-
lati központból jelen volt Sebõ István ny. gazdasági vezérigaz-
gató-helyettes ésMedve János ny. gépészeti osztályvezetõ.

Dr. Korompay Péter

Látogatás az épülõ 4-es metrónál

Budapesti szervezetünk tagjai 2008. május 6-án látogatást
tettek a 4-es metró épülõMóriczZsigmond körtéri állomásán.
A csoportot Bohus Tamás, a STRABAG Zrt. és Molnár
György, az EUROMETRO Projektvezetési Tanácsadó Kft.
munkatársai fogadták és mutatták be az épülõ állomást.

A látogatás idején a kelenföldi pályaudvartól (Etele tér)
induló pajzsok közül a jobboldali éppen a Móricz Zsigmond
körtéri állomáson tartózkodott, ahol a szükségessé váló kar-
bantartást végezték. A másik pajzs a közeli Bocskai úti megál-
lóhoz érkezett.

A vendéglátók alapos, szakmailag korrekt ismertetést ad-
tak amegálló építésérõl, a pajzsokmûködésérõl, üzem közbe-
ni kiszolgálásukról, az irányításukról. A tájékoztatás kiterjedt
az alagutak Duna alatti szakaszának várható mérnökgeológiai
adottságaira is.

Helyi szervezetünk tagjai a tartalmas programért, a kérdé-
sekre adott válaszokért köszönetüket fejezik ki.

Tasnádi Tamás

A Miskolci Egyetem doktoranduszának elõadása
Gyöngyösön

2008.május 20-án az OMBKEMátraaljai Szervezet Lignit
Baráti Körének szervezésében Gyöngyösön a Honvéd Kaszi-
nóban Kupi László tanársegéd, doktorandusz Rudabányának
van jövõje címmel tartott nagy érdeklõdést kiváltó elõadást.

Elöljárójában ismertette a rudabányai ércbánya rövid tör-
ténetét. Elmondta, hogy a réz-, bronzkorban az ónt, antimont
is bányászták, virágkorát az ezüstbányászat jelentette 1500-ig.

1692 után már a vasércek kibányászása tette ismertté Ru-
dabányát. A vasércbányászat 1986-ig tartott. 1962-ben még
ércdúsító mûvet is építettek a bánya mellé. Sajnos az ismert
�visszafejlesztések� az ércbányát is elérték, és 1985-ben dön-
tés született a bezárásáról.

1990-ben a TVX kanadai cég revízió alá vette a területet
és kutatásokat kezdeményezett. A nyersanyagok világpiaci ára
az egész világon emelkedett, ezért újabb és újabb lelõhelyek
felkutatását szorgalmazták és szorgalmazzák.

A legújabb paragenetikai telepvizsgálatok, az izotóp geo-
kémiai elemzések azt sugallják, hogy Rudabányán ólom, cink,
ezüst, vas stb. ércek 2000 m mélységben mûrevaló minõség-
ben és mennyiségben vannak jelen. A bányászat megkezdé-
séig még sok a tennivaló, ki kell dolgozni a legoptimálisabb
környezetvédelmi megoldásokat, olyan befektetõket kell ke-
resni, akik hosszú távon gondolkodnak és bíznak abban, hogy
a befektetett tõke meghozza a várt eredményt.

Tudományosan is értékelte a doktorandusz a devoni, per-
mi korszaktól az újkori pliocénig terjedõ idõszaknak ércesedé-
si folyamatait az oxidációs zónától a hidrotermális kovásodási
tevékenységig.

Az elõadáshoz hozzászóltak, kérdéseket tettek fel a
következõk: Lovász András, Morvai László, Oláh Sándor,
Sankovics László, Horváth Gusztáv, Csizmadia Lajos, dr. Szabó
Imre. A feltett kérdésekre az elõadó tömör szakszerûséggel
válaszolt.

Dr. Szabó Imre

Üzemlátogatás a Mátrai Erõmû Zrt.
bükkábrányi bányaüzemében

2008. június 3-án a budapesti helyi szervezetünk tagjai
szakmai nap keretében Bükkábrányba látogattak. A csoportot
Konkoly Ádám okl. bányamérnök, bányamûvelési és bánya-
mérési osztályvezetõ és Szomor László okl. bányamérnök
technológus fogadta.

A bányaüzem tanácstermében Konkoly Ádám színvonalas
szakmai tartalommal összeállított részletes tájékoztatást adott
az üzem földtani és bányamûszaki adottságairól, az üzemmel
szembeni termelési és gazdaságossági elvárásokról.

Ismertetésében többek között kitért olyan részletekre is,
mint az igénybe veendõ földterületek kártalanítási lehetõségei
vagy a Budapest � Miskolc vasútvonal bányatelken kívüli új
nyomvonalra helyezése, amelynek célja a vasútpillérben lekö-
tött ásványvagyonnak, mint veszteségnek az elkerülése.

Részletesen foglalkozott a közelmúlt földtani, régészeti
szenzációjával, a mocsári tölgy és mocsári ciprus õsfák megta-
lálásával, a leletanyag megmentése és bemutathatóságuk ér-
dekében tett intézkedésekrõl.

Az ismertetést követõen a csoport Szomor László vezeté-
sével bányalátogatáson vett részt. Ennek során megismerked-
hettünk a külfejtéses lignitkitermelés technológiájával, gépi
berendezéseivel, a rekultivációs területekkel, az elvégzett er-
dõtelepítésekkel, a szénpályaudvarral, ahol a visontai erõmû-
be induló irányvonatok vagonjait töltik.

Megtekintettük a számítógépes diszpécser központot is,
amely automatizáltságával lehetõséget teremt a közvetlen in-
formációszerzésre és gyors reagálásra.

A program a Bükkábrány központjában lévõ bányász em-
lékház meglátogatásával fejezõdött be.

A résztvevõk a bükkábrányi bányaüzem munkatársainak a
színvonalas ismertetésért és programért köszönetüket fejezik ki.

Tasnádi Tamás
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Rudabányai találkozás

A több évezredes bányászati tevékenység, különösen az
érc- és szénbányászat kitörölhetetlen nyomokat hagyott Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye történelmében. Ez arra kötelez,
hogy nagy figyelmet szenteljünk e tradicionális iparág múltjá-
nak, és õrizzük annak hagyományait az utókor számára is. A
megye önkormányzata egy olyan állandó bányászattörténeti
múzeum létrehozását tervezte, amely õrzi és bemutatja a kü-
lönféle bányászati tevékenységi formák történelmét. 2006.
szeptember 1. volt az a nap, amikor megnyitottuk az egykori
rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum telephelyén
BAZ Megye Bányászattörténeti Múzeumát. A régi múzeum-
épületet átalakították, és az újonnan összegyûjtött tárgyakat,
dokumentumokat és mûszaki eszközöket elhelyezve lehetõvé
vált, hogy új állandó kiállítás örökítse meg a bányászat tör-
ténelmét és emlékeztessen az érc- és a szénbányászat legszebb
hagyományaira.

Az OMBKE borsodi helyi szervezetének vezetése baráti
látogatásra hívtaNógrádmegye szakembereit és a nógrádi he-
lyi szervezet vezetõségét. A látogatásra 2008. június 10-én ke-
rült sor, mikor is Józsa Sándor elnök vezetésével, eleget téve
meghívásunknak, Rudabányán találkoztunk.Hadobás Sándor,
múzeumigazgató � egyben a helyi szervezet elnöke � fogadta
a kis csapatot, és az elmúlt idõszak történéseirõl tartott egy
mindenre kiterjedõ ismertetõt. Ma Rudabányán némi gipsz-
termelés folyik, más tevékenység sajnos megszûnt. A mú-
zeumban jelenleg 3 kiállítás van, de ezeket átalakítják, felújít-
ják. Említést tett a �Bányászattörténeti Közlemények� kiad-
ványról, melynek rendszeres megjelenése nagy sikert arat
szakmai körökben.

Ezutánmegtekintettük az ásványkiállítást is, majd bemen-
tünk a �bányába� felidézni a múltat.

A kellemes körülmények között elfogyasztott ebéd után
még hosszasan elbeszélgettünk az egyesületi munka jövõjérõl,
lehetõségeinkrõl, majd azzal a jólesõ érzéssel mondtunk egy-
másnak Jó szerencsét, hogy az ilyen kellemes találkozásokat
meg fogjuk ismételni.

Lóránt Miklós

Hagyományos baráti találkozó Tatabányán

Gyönyörû, napos, meleg idõ várta 2008. június 19-én dél-
után az OMBKE tatabányai csoportjának tagjait a síkvölgyi
Szabadidõ Központban. A csoport, igazodva az elmúlt évek
hagyományaihoz, az idén is megrendezte a nyári szünet elõtti
baráti találkozót. A rendezvényre 35 fõ jött el, akiket autóbusz
szállított a ragyogóan felszerelt szabadidõs házba. Érkezés
után a társaság azonnal elfoglalta helyét a teraszon, a tó mel-
lett.

A találkozó hangulatát emelte az OMBKE várpalotai cso-
portjának érkezése, hiszen sok közös ismerõs volt a két cso-
portban.

A rendezvényen nem volt beszéd, beszámoló, de volt bá-
nyász nóták éneklése (a Rozmaringos Bányász Egylet közre-
mûködésével) és volt gasztronómiai élvezet. A Bársony László
elnök kedves felesége által készített � hidegen tálalt � sült hú-
sok, a még meleg meggyes és almás sütemények osztatlan si-
kert arattak. A gasztronómiai élvezetet még fokozta a jó bor
és a jégkockákkal �hûtött� sör is. (Megjegyzem a �hûtött� szót
azért írtam idézõjelben, mert a melegben a sör olyan gyorsan
fogyott, hogy a hûtõszekrényben nem volt ideje alacsonyabb
hõfokot felvenni.)

Annak ellenére, hogy a labdarúgó Európa-bajnokság
aktuális mérkõzésének kezdési idõpontja közelgett, a társaság

a beszélgetést alig-alig akarta befejezni. Ez is bizonyította az
ilyen jellegû, vidám baráti találkozók szükségességét.

Sóki Imre

Társas összejövetel Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2008. július 5-én (szombaton) Gyöngyösön az
ECOPLÁN Kft. telephelyén gulyás-partival egybekötött tár-
sas összejövetelt szerveztünk.

A résztvevõket Füleki Menyhért, az ECOPLÁN Kft. ügy-
vezetõ igazgatója köszöntötte. Amíg a gulyás elkészült, Nagy
László ny. osztályvezetõ bemutatta a történelmi városról,
Gyöngyösrõl készült több kötetes fotóalbumot, amely ritka-
ságnak számít és nagy elismeréssel nyilatkozott mindenki a lá-
tottakról.

A �volt központi bányamentõ-állomás� udvarán � zöld-
övezetben � Lovász András üv. igazgató barátunk készítette a
nagyon ízletes és kiváló gulyást. Segítõi voltak: Sankovics
László ésKatona Zsigmond. Lovász András tagtársunk nagyon
finom �ágyas� pálinkával és gyöngyössolymosi különleges fe-
hérborral is megkínálta a vendégeket.

Ebéd után Füleki Menyhértné, a Hozam 2000 Kft. igaz-
gatója dobostortával kedveskedett a megjelenteknek.

Jó hangulatban, fehér asztal mellett késõ délutánig tartott
az összejövetel.

Dr. Szabó Imre

Salgótarjániak Észak- és Dél-Komáromban

Lehet, hogy némelyeknekmég nemmegszokott e határvá-
rosok ilyen elnevezése, amivel mi is abban a prospektusban ta-
lálkoztunk, mely alapján a Salgótarjáni Osztály július elejei
több napos kirándulását szerveztük meg. Komárnoban egy
középiskolai kollégiumban kedvezõ áron tudtunk szállást és
félpanziós ellátást lekötni. Célunk volt a Csallóköz több ma-
gyar emlékhelyének felkeresése és a számunkra is �elhíresült�
bõsi erõmû legalább külsõ megtekintése. Az autóbuszos ki-
ránduláson 35-en vettünk részt.

Elsõ megállónk még hazai földön, az egykor nemesfém-
érc- bányászatáról híres, lassanként az enyészetté váló, elfele-
dett településen, Nagybörzsönyben volt. Itt sikerült a XIII.
században épült Szent István-templomot, majd az ugyancsak
német bányászok által épített Bányász-templomot megtekin-
teni. Az utóbbi bejárati homlokzata felett 1417-bõl való, kõbõl
faragott bányászcímer látható. A templom orgonáját Diósi
János kollégánk a Bányászhimnusz dallamaival szólaltatta
meg, amit itt közösen elénekeltünk. Ezután a �bányagazda há-
zában� bányászati kiállítást, majd egy mûemlékké nyilvánított
vízimalmot láthattunk.

Köszönhetõen a megváltozott európai viszonyoknak,
könnyen jutottunk el utazásunk elsõ szlovák városába, Pár-
kányba, ahol az újjáépített Mária Valéria hídról az esztergomi
bazilika és várrom panorámája volt számunkra a legszebb lát-
nivaló. Néhányan máris �honvágytól gyötörten� átsétáltak
Esztergomba, többen a szomjúság elleni védekezésül helyi
�fontos� helyeken töltötték el szabadprogramjuk idejét, majd
továbbutaztunk Komárnoba.

Komáromban kezdtük a munkahetet (azaz hétfõt) a ma-
gyar oldalon fekvõ Monostori Erõd megtekintésével. Egy kis
szervezési hiba folytán hétfõn, az általánosmúzeumi zárva tar-
tás miatt nem lehetne bemenni, de elfogadták érvelésünket,
hogy ha már 200 km-rõl oda mentünk, beengedtek, mivel kar-
bantartási munkák és takarítás folyt a hatalmas erõdrendszer
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több pontján. Külön �beépített� idegenvezetõnk is akadt,
egyik társunk velünk utazó 12 éves unokája már többször járt
ott és sok mindenrõl tudott mesélni az erõddel kapcsolatban.

Délután az északi városban kaptunk a belvárosról, a vá-
rosról és várról tájékoztatót egy ottani idegenvezetõtõl. Az
elõzõ években elkészült, de még részben építés alatt álló Eu-
rópa udvart tartottuk a legérdekesebbnek, amelyben európai
országok stílusjegyeitmagán hordozó épületeket építettek egy
tér köré, s ezekben kis üzletek mûködnek.

Harmadik napunkon kívülrõl néztük meg a bõsi erõmû-
vet. A kitett táblákról megismerhettük a létesítmény történe-
tét, fõbb adatait � bár magyar nyelven hiába kerestük (valószí-
nûleg nem véletlen!). Ezután Somorja, Dunaszerdahely,
Galánta, Vágsellye, Deáki és Guta következtek. Szinte mind-
egyik településsel kapcsolatban emlékeztetnek az 1947-ben
kitelepített nagyszámú magyar lakosságra. Kiemelkedõ látni-
valót jelentett Deákiban az 1001-ben alapított bencés temp-
lom, amit a XIII. században, majd a XIX. században bõvítet-
tek. Az Árpád-kori templomrész tetõterében az egykori szer-
zetesek szálláshelyét is sikerült megtekintenünk. Ebben a
templomban találták meg a bencések kódexében aHalotti be-
szédet, amit eredeti ó-magyar nyelven, hanghordozóról meg-
hallgathattunk.

A hazautazás során szinte egész úton esett az esõ, ami
nem sok látnivaló megnézését engedte meg. Voltunk ugyan
Érsekújváron is, de csak a buszból néztükmeg a fõteret, s csak
Nyitrán engedett az idõ egy kis kirándulást vállalkozóbb társa-
inknak, hogy felmenjenek a várba s a templomba, mely utób-
bi belsejében is ásatások vannak folyamatban. Egy étterem-
ben vigasztalódhattunk, hogy sikeres programunkat befejezve
elfogyasszuk utolsó szlovákiai ebédünket és megigyuk sörün-
ket. Így még a délutáni órákban hazaértünk. Búcsúzhattunk,
egymásnak jó nyaralást és jövõre is hasonló jó kirándulást kí-
vántunk egymásnak.

Józsa Sándor � Liptay Péter

A XLVII. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcsere

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Bányamérõ Szakcsoportja 2008. június 4-6. között tartotta
meg a XLVII. BányamérõTovábbképzõ és Tapasztalatcsere cí-
mû rendezvényét. A szakcsoport az évenként tartott találko-
zót a Magyar Bányamérõ Alapítvánnyal (MBA) együtt ren-
dezte Esztergom-Kertvárosban a Hotel OKTÁV-ban, 110
résztvevõvel. A tapasztalatcserét a Magyar Mérnöki Kamara
továbbképzési rendszerében akkreditáltattuk.

Június 4-én délután, szabadon választott programként, az
esztergomi bazilikát néztük meg, benne az altemplomot és a
kincstárat is, szakavatott idegenvezetõvel. Este közös vacso-
rán beszélgettek a konferenciára érkezett résztvevõk.

Június 5-én a Bányászhimnusz éneklésével kezdõdött a
konferencia.Dr. Barátosi Kálmán, a Szakcsoport elnöke üdvö-
zölte a megjelenteket, külön köszöntve Pikli Károlyt, az MBA
elnökét, Németh Lászlót, a Magyar Mérnöki Kamara
Szilárdásvány-bányászati Tagozat elnökét, Savanyú Katalint,
az MBFH képviselõjét, dr. Füst Antalt, az MTA doktorát,
Pataki Lászlót, a MOL Nyrt. képviselõjét és dr. Esztó Pétert, az
1. számú tiszteletbeli hites bányamérõt. Meghirdette a �Leg-
jobb elõadás� címért induló versenyt, és kitette a címmel
együtt járó, becsomagolt, csak az eredményhirdetésnél megis-
merhetõ ajándékot.

A két napon át tartó szakmai üléseken a következõ
elõadások hangzottak el:
Dr. Füst Antal: Felszínsüllyedés és a veszélytelen mélység a
szénhidrogén-bányászatban

Dr. Havasi István � Szabó László (Miskolci Egyetem):
Szemelvények a Geodéziai és Bányamérési Tanszék mû-
szergyûjteményébõl

Nagy Géza (Geotrade Hungary Kft.): TRIMBLE S8 � egy
mûszer a bányamérõknek

Dr. Busics György (NyME): A hálózatos GNSS technológia új
elemei

Hogyor Zoltán (Mecsekérc Zrt.): Geodéziai irányító-ellenõrzõ
tevékenység a bátaapáti felszín alatti térkiképzési munkák
során

Wéber József (Wéber 2000 Kft.): Bányamérés, jogi környezet,
gazdasági kihívások

Tarsoly Péter (NyME): A barlangtérképezés története a korai
középkortól napjainkig

Szabó Richárd (Geolevel Kft.): Az EU-beli és a hazai adat-
politika

Varga Zoltán (Sokkia Kft.): Igényesen, kreatívan, precízen
Bartha Csaba (Navicom-Plusz Bt.): Megoldások a TOPCON-
tól és a Navicom-tól

Horváth Zsolt (Geopro Kft.): Leica eszközök és technológiák
a mozgásvizsgálatban

Dr. Barátosi Kálmán (MBFH): A bányatérképekrõl és a
bányamérõkrõl szóló jogszabályok módosítása

Bálint Béla (Olajterv Zrt.): Az Autodesk Civil 3D és a Google
Earth program közötti adatcsere lehetõségei

Váci László (Földgázszállító Zrt.):Az elhelyezési szolgalmi jog
alapítása során felmerülõ problémák és gondolatok

Wéber József (Wéber 2000 Kft.): Néhány gondolat a bányatér-
képek és az ingatlan-nyilvántartási térképek kapcsolatáról

Szabó Richárd (Geolevel Kft.): A térinformatikai alapokon
történõ gondolkodás további terjesztése (Szervezési és
Vezetési Tudományos Társaság bemutatása)
Az elõadások a konferencia kiadványában szerepelnek.

Az elõadói szekciókon dr. Barátosi Kálmán, dr. Havasi István,
Parragh Ferenc, Pikli Károly, Tóthné M. Zsuzsa ésWéber József
elnökölt. Az elõadások várhatóan olvashatók lesznek az
OMBKE honlapján.

A konferencián mint kiállító vett részt a Geotrade Kft., a
Geopro Kft., a Geoport Kft., a Sokkia Kft. és aNavicom-Plusz
Bt.

Ebéd elõtt dr. Barátosi Kálmán tartotta meg a hagyomá-
nyos plenáris ülést, melyen megemlékezett a Szakcsoport és
az OMBKE elhunytjairól, és beszámolt a Szakcsoportnak a
legutóbbi Tapasztalatcsere óta végzett tevékenységérõl. Ki-
hangsúlyozta, hogy az OMBKE Bányamérõ Szakcsoport
mind a Bányászati, mind a Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály bányamérõit tömöríti. Szerencsésnek tartotta,

Az 1947-es kitelepítettek emlékmûve
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hogy a Tapasztalatcserék szervezésében a bánya-, illetve más
szakmai vállalkozások részt vesznek, és kérte a résztvevõk to-
vábbi, ezirányú közremûködését.

A beszámolási idõszakból kiemelte az ISM XIII. Kong-
resszusát (2007. szeptember 24-28.), melyrõl beszámoló jelent
meg a BKL-ben, a Pusztazámor Regionális Hulladéklerakó
megtekintését, a X. BányamérõFórumot. Szólt a KOMPASZ-
ról � a Bányamérõ Szakcsoport belsõ információs füzetérõl,
mely az anyagiak miatt az utóbbi években több évi összevont
számként jelenik meg.

A szakcsoport 1997 óta adományozza a �Tiszteletbeli
Hites Bányamérõ� címet. Ebben az évben dr. Detrekõi Ákos
akadémikus, dr. Bõhm József dékán és Tóthné Medvei
Zsuzsanna hites bányamérõ elfogadását javasolta az intézõ
bizottság nevében.

Beszámolt az 1991-ben alapított Magyar Bányamérõ
Alapítvány mûködésérõl.

Az esti hangulatos baráti vacsora elõtt dr. Barátosi Kálmán
elnök ésWéber József alelnök átadták a �Tiszteletbeli hites bá-
nyamérõ� címeket. Mindhárom kitüntetett nagy tapsot ka-
pott. A baráti vacsora után hangulatos szakestély következett.

Június 6-án folytatódtak az elõadások. A zárszóban dr.
Barátosi Kálmán röviden értékelte a konferenciát, megkö-
szönte a részvételt, kihirdette, hogy a �Legjobb elõadás� cím-
re leadott szavazatok alapján a gyõztes Hogyor Zoltán, Me-
csekérc Zrt. A zárszó végén a CentrálGeo Kft. képviselõje be-
jelentette, hogy a szakcsoporttal együtt a kft. vállalja a jövõ évi
konferencia rendezését, egyúttal meghívta a jelenlévõket a
még meg nem határozott helyen és idõben tartandó rendez-
vényre.

Dr. Barátosi Kálmán

Szakmai kirándulás Egerbe

Az éves programnak megfelelõen, 2008. április 16-án az
OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének lelkes, összeszokott
csapata gyülekezett a Sport Hotel parkolójában, hogy elindul-
jon az egri szakmai kirándulásra.

Indulás után az autóbuszon egyre jobb lett a hangulat, kö-
szönhetõen elnökünknek, Bársony Lászlónak és feleségének,
akik hasznos tombolanyereményekkel � korsók, poharak,
stampedlik � örvendeztették meg a tagságot. A jó hangulatot
fokozta, hogy a társaság �õstermelõi� felvonultatták pálinka-
és borcsodáikat. Mindezek közepette a kilométerek észrevét-
lenül fogytak, és megérkeztünk Egerbe, majd Felnémetre, az
Omya Kft. nagyon szép környezetben lévõ kõbányájához.

Az irodaházban ismertették a cég történetét, a technoló-
giát, a termékeket és az értékesítést. A cég egy svájci közpon-
tú konszernhez tartozik, mészkõbányászattal, mészkõõrle-
mény elõállításával és értékesítéssel foglalkozik. Éves terme-
lésük 1 millió tonna, az õrlõmû kapacitása 720 000 tonna/év.
Legnagyobb fogyasztójuk a Mátrai Erõmû, melynek füstgáz
kéntelenítõjéhez napi 1400 t mészkõõrleményt szállítanak. Az
új õrlõmû igen korszerû technológiával és berendezésekkel
üzemel, mûszakonként 6 fõ személyzettel. Eredetileg nagy
mennyiségû gázt használtak fel az alapanyag szárítására, de az
üzemvezetésnek kísérletekkel sikerült a gázfogyasztást 90%-
kal csökkenteni, így jelentõsen javítani a gazdaságosságon.

Az üzemlátogatás mindnyájunkat meggyõzött arról, hogy
a korszerû technológia, a célszerû gépi berendezések és a szá-
mítógépes irányítási rendszer nagyságrendekkel tudja csök-
kenteni a létszámot, és tudja növelni az üzembiztonságot és az
eredményt.

Az üzemlátogatás után gasztronómiai élvezetek következ-
tek, egy hangulatos étteremben. Ebéd után folytattuk utunkat
Szomolyára, ahol Nagy Lajos, az Omya Kft. ügyvezetõ igazga-
tója, az OMBKBányászati Szakosztályának elnöke és felesége
fogadott hatalmas pincészetükben.

Felejthetetlen élményt adott Nagy Lajos köszöntése és tá-
jékoztatója borászati tevékenységükrõl, melybõl kiérzõdött,
mennyire fontosnak tartja a szakma szeretetét � a bányászatét
és a borászatét is �, az emberi kapcsolatokat, a barátságot és a
hazaszeretetet. A hideg pincében nem csak jó borai, hanem
nemes gondolatai is melengették szívünket.

A jó hangulatú találkozó Bársony László elnök köszönõ
szavaival és a Bányászhimnusz eléneklésével ért véget.

Pap István

ABKLBányászat Szerkesztõbizottsága évenként hagyományosan nívódíjat ítél oda a Bizottság által legjobb-
nak tartott cikknek vagy cikkeknek.

A Szerkesztõbizottság tagjainak szavazata alapján a 2007-ben megjelent cikkek közül Nívódíjat nyert:

Dr. Vojuczki Péter: A természeti erõforrások jelen-
tõsége c. cikke (megjelent a 2007/5. számban)

A díj átadására ünnepélyes keretek között,
Huszár László, a Bányászati Szakosztály titkára köz-
remûködésével az október 10-ei szerkesztõbizottsá-
gi ülésen került sor. Az ülésen Podányi Tibor felelõs
szerkesztõ értékelte a lap 2007. évi, 140. évfolyamát.
Statisztikailag elemezte a megjelent tudósításokat,
híreket is. A legtöbb tudósítást ez évben is dr. Horn

János és Bogdán Kálmán küldte be, de örömmel állapította meg, hogy
mind a hírt beküldõk, mind az általuk képviselt területek száma növe-
kedett.

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

BKL Bányászat Szerkesztõbizottság

A BKL Bányászat 2007. évi nívódíja
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Jenet Mihály Papp JánosHorváth József

Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!

Jenet Mihály okl. bányamérnök augusztus 10-én töltötte be 75-ik életévét.
Horváth József okl. bányamérnök augusztus 11-én töltötte be 75-ik életévét.
Papp János okl. bányamérnök augusztus 23-án töltötte be 80-ik életévét.
Szabó László okl. bányagépész mérnök augusztus 23-án töltötte be 75-ik életévét.
Sipos Ervin bányagazdasági üzemmérnök augusztus 24-én töltötte be 75-ik életévét.
Bányai Pál tanár, népmûvelõ augusztus 25-én töltötte be 80-ik életévét.
Martin Roland bányaipari technikus augusztus 27-én töltötte be 80-ik életévét.
Szonntag József okl. bányamûvelõ mérnök augusztus 28-án töltötte be 75-ik életévét.
Bodnár László okl. bányamérnök augusztus 30-án töltötte be 75-ik életévét.
Bábics Gábor tanár augusztus 30-án töltötte be 70-ik életévét.
Borlai Károly okl. bányamérnök szeptember 7-én töltötte be 75-ik életévét.
Trethon Ferenc dr. okl. közgazdász szeptember 9-én töltötte be 85-ik életévét.
Gyõrfi Lajos okl. bányamérnök szeptember 10-én töltötte be 85-ik életévét.
Gazdag György okl. bányamérnök szeptember 12-én töltötte be 75-ik életévét.
Hontvári János szerkezetgépész-technikus szeptember 17-én töltötte be 70-ik életévét.
Németh Ferenc okl. bányagépész mérnök szeptember 18-án töltötte be 75-ik életévét.
Lauday Miklós okl. bányamérnök szeptember 19-én töltötte be 70-ik életévét.
Eisner Béla dr. okl. bányamérnök, okl. villamosmérnök szeptember 24-én töltötte be 70-ik életévét.
Kis-Tamás László okl. bányamérnök szeptember 25-én töltötte be 75-ik életévét.
Rácz Mátyás okl. gépészmérnök szeptember 29-én töltötte be 70-ik életévét.
Kovács Béla okl. bányamérnök október 2-án töltötte be 70-ik életévét.
Pap Ferenc okl. bányagépész mérnök október 4-én töltötte be 75-ik életévét.
Tõsér Balázs okl. bányamérnök október 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Hornyák Lajos okl. bányamérnök október 19-én töltötte be 70-ik életévét.
Kruller János okl. bányamérnök október 22-én töltötte be 75-ik életévét.
Barabás Mihály okl. bányamérnök október 26-án töltötte be 70-ik életévét.
Pruzsinszki Miklós okl. bányamérnök október 26-án töltötte be 70-ik életévét.
Bocsi Ottó dr. okl. bányamérnök október 29-én töltötte be 75-ik életévét.
Mérai Károly okl. bányamérnök október 29-én töltötte be 75-ik életévét.
Richter János gépésztechnikus október 31-én töltötte be 75-ik életévét.

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

Szabó László Sipos Ervin
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Martin Roland Szonntag József

Trethon Ferenc dr.Borlai Károly

Bábics GáborBodnár LászlóBányai Pál

Németh Ferenc Lauday Miklós Kis-Tamás László Rácz MátyásEisner Béla dr.

Kovács Béla Pap Ferenc Hornyák Lajos Kruller JánosTõsér Balázs

Barabás Mihály Pruzsinszki Miklós Mérai Károly Richter JánosBocsi Ottó

Gazdag GyörgyGyõrfi Lajos Hontvári János
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Vasoklevelet kapott:

Dr. Kun Béla gyémántokleveles bányamérnök

1919. július 2-án született Kolo-
zson. Elemi iskoláit Kolozson, gim-
náziumi tanulmányait a Kolozsvári
Unitárius Gimnáziumban végezte.
Egyetemi tanulmányait Temesváron
kezdte a bánya- és kohómérnöki sza-
kon, majd a bécsi döntés után a Ma-
gyar Királyi József Nádor Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen fe-
jezte be Sopronban.

Gyakornokként a felsõbányai és
nagybányai ércbányák, 1942 októberétõl 1944 októberéig a
Magyar Királyi Felsõdernai Ásványolaj és Lignitbánya mér-
nökségén dolgozott. Késõbb annak vezetõje lett, ahol ásványi
nyersanyag készletszámításokat végzett és iparvasutat terve-
zett. A háborús események miatt a komlói szénbányákhoz ve-
zényelték, ahonnanmint erdélyi menekültet hívták be katoná-
nak. Hazatérte és igazolása után 1946. április 1-jétõl 1947 ok-
tóberéig a recski ércbánya üzemvezetõ helyettese lett. Recsk-
rõl újból Komlóra került, ahol a feltárási munkákat irányítot-
ta és a vízöblítéses fúrást igyekezett meghonosítani. Rövid
ideig a Nagymányoki Szénbányák fõmérnöke, majd ismét
Komlón a beruházási munkák megbízottja.

Komlóról 1951 márciusában áthelyezték a Bánya- és
Energiaügyi Minisztérium Vegyesbányászati Fõosztályára,

ahonnan 1952. április 1-jével kinevezték az akkor alakult
Gyöngyösi Ércbánya fõmérnökének. Feladata volt a bánya
feltárása, a kutatások irányítása és az ércelõkészítõ üzem alap-
beruházásának és bõvítéseinek irányítása, a bánya fejtésmód-
jainak kifejlesztése, az ércelõkészítési technológia állandó fej-
lesztése. Az 1963. évi átszervezéssel irányítása alá került a
recski bánya és ércelõkészítõ, a felnémeti mészkõbánya és fel-
dolgozó (törõ, osztályozó, õrlõ), az istenmezejei bentonit és a
nemti tûzállóagyag bánya. Feladatköre így kiterjedt valameny-
nyi, a Mátra hegységben folyó érckutatásra.

AGeominco Rt. megalakulása után, 1973. március 1-jétõl
elvállalta a ciprusi rézérckülfejtés és ércelõkészítõ beruházá-
sának irányítását és azok üzembe helyezését. A Ciprus északi
részén bekövetkezett események miatt 1976 végén hazatért és
1979-ig aGeomincoRt. mûszaki-gazdasági tanácsadója, 1979-
1982-ig a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetben a Recski
Rézkombinát tervezési fõmérnöke volt. 1982-ben ismét
visszakerült a mátrai ércbányászathoz, mint mûszaki-gazdasá-
gi tanácsadó, 1983-1984-ben a RézércMû fõmérnöke. Szakér-
tõi tevékenységét az OÉÁ Rézérc Mûvei 1985. december 31-
gyel történt nyugdíjba vonulása után is igénybe vette. 1991-tõl
elvállalta a recski ércvagyon hasznosításának elõsegítésére lét-
rehozott Hungarocopper Ércbányászati Fejlesztõ Rt.-ben a
fejlesztési igazgatói megbízatást.

1964-ben megszerezte a bányaipari gazdasági mérnök ok-
levelet, majd 1968-ban a mûszaki doktorátust. 1961-72-ben
tagja volt az MTA Bányászati Tudományos Bizottság Bányá-
szati Szakbizottságának. 1984 óta tagja azMTAMiskolci Aka-

Köszöntjük a 2008-ban vas-, gyémánt- és aranyoklevéllel
kitüntetett kollegáinkat*

A Miskolci Egyetem szenátusa ebben az évben is vas-,
gyémánt- és aranyokleveleket adományozott. A Mûszaki
Földtudományi Karon 2008. augusztus 30-án ünnepélyes ke-
retek között az alábbiak vették át tiszteletdiplomájukat:

Vasoklevelet:

Dr. Kun Béla gyémántokleveles bányamérnök

Gyémántoklevelet:

Hollanday József aranyokleveles bányamérnök

Aranyoklevelet:

Bárdos Bartók Miklós okl. geológusmérnök
Biacsi Imre okl. bányamûvelõ mérnök
Dr. Bodonyi József okl. bányamûvelõ mérnök
Csákvári Antal okl. bányamûvelõ mérnök
Csizmadia Lajos okl. bányamûvelõ mérnök
Domonkos Kálmán okl. bányamûvelõ mérnök
Fáklya Károly okl. bányamûvelõ mérnök
Fórisek István okl. bányamûvelõ mérnök
Gazdag György okl. bányamûvelõ mérnök
Dr. techn. Gózon József okl. bányagépész mérnök
Hafner Henrik okl. bányamûvelõ mérnök
Horváth József okl. bányamûvelõ mérnök

Horváth Sarolta okl. geofizikus mérnök
Jankó Gábor okl. geológusmérnök
Jurasits József okl. bányamûvelõ mérnök
Korondi János okl. bányamûvelõ mérnök
Kovács Endre okl. geológusmérnök
Kovács János okl. bányamûvelõ mérnök
Dr. Kránicz Zoltán okl. bányamûvelõ mérnök
Lajer László okl. olajmérnök
Makrai László okl. geológusmérnök
Dr. Marczis József okl. bányamûvelõ mérnök
Markovics Máté okl. bányamûvelõ mérnök
Marton Károly okl. bányamûvelõ mérnök
Mayer László Nándor okl. bányamûvelõ mérnök
Mester György okl. bányamûvelõ mérnök
Németh Ede Sándor okl. olajmérnök
Németh Ferenc okl. bányagépész mérnök
Rózsavári Ferenc okl. bányamûvelõ mérnök
Sátory Károly okl. bányagépész mérnök
Dr. Somfai Attila okl. geológusmérnök
Dr. Szabó Imre okl. bányamûvelõ mérnök
Szakály Miklós okl. bányamûvelõ mérnök
Dr. Szepesi József okl. olajmérnök
Thier Lõrinc okl. bányamûvelõ mérnök
Zsiday Irén (Csákvári Antalné) okl. bányamérnök

E helyrõl is tisztelettel gratulálunk valamennyi kitünte-
tettnek. Közülük a Bányászati Szakosztály tagjainak rövid
életútját a következõkben ismertetjük.

* Összeállításunk aMiskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Kar által kiadott �Bányamûvelõ-, bányagépész-, földmérõ-geofizikus-, geológus-
és olajmérnökök rövid szakmai életrajza� c. kiadvány alapján készült. Engedélyüket és segítségüket ezúton is köszönjük! Szerkesztõség
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démiai Bizottság Bányászattörténeti Szakbizottságának.
Külön megbízatásként vett részt a KGST színesfém-kohászati
ércelõkészítési, a magyar-mongol mûszaki-tudományos
együttmûködési munkabizottságaiban.

16 publikációja közül 14 a BKL Bányászatban jelent meg.
Egy mérnöktovábbképzõ-intézeti könyv önálló, további há-
rom könyv társszerzõje. Fõszerkesztõje-társszerzõje az
OMBKE kiadásában megjelent �25 éves az Országos Érc- és
Ásványbányák�-nak.

Munkásságát 1953-ban a Népköztársasági Érdemérem I.
fokozatával, 1955-ben a Szocialista Munkáért I. fokozatával és
aBányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyémánt
fokozatával ismerték el. Az OMBKE tiszteleti tagja (2000).

Az egyesületbe elõször 1943-ban lépett be, de csak 1955
óta �folyamatos tagja�. 1966-ban tagja volt az OMBKE vá-
lasztmányának. Képviselte az érc- és ásványbányászatot a
MTESZ Heves Megyei Elnökségében 1970-73 között.

Aranyoklevelet kapott

Bárdos Bartók Miklós okl. geológusmérnök

1933. április 7-én született Lé-
nárddarócon. Hatan voltak testvé-
rek. Édesapja vájár, édesanyja ház-
tartásbeli. Az ózdi József Attila Gim-
náziumban érettségizett, majd Mis-
kolcon, a Bányamérnöki Kar geoló-
gusmérnöki szakán folytatta tanul-
mányait. Diplomáját 1958 tavaszán
szerezte meg Sopronban. Az egye-
tem elvégzése után a Fejér megyei
Bauxitbányák gánti üzemébe került

gyakorló mérnöki beosztásban. 1959. év elején a vállalat köz-
pontjába helyezték (Kincsesbánya) fõgeológusi, majd földtani
osztályvezetõi beosztásba. Innen ment nyugdíjba 1990-ben. A
munkája zömét a föld alatti bányabeli és külszíni bauxitku-
tatás, a bauxittermelés minõségi irányítása, a bauxit készlet-
gazdálkodás, a bauxittelepek víztelenítése (aktív vízvédelem),
az ivóvíz minõségvédelme (több mint 100.000 fõ ivóvizét szol-
gáltatta a vállalat) jelentette. AMiskolci Egyetemmel közösen
végezte a bauxittelepek (fedõ, fekü, meddõrétegsorok) geofi-
zikai meghatározását.

Több alkalommal részesült aBányászat Kiváló Dolgozója,
a Nehézipar Kiváló Dolgozója kitüntetésekben, megkapta a
Szolgálati Érdemérem mindhárom fokozatát, a Földtani Ku-
tatás KiválóDolgozója és a Kiváló Feltaláló bronz fokozata ki-
tüntetéseket. Több cikke jelent meg a Bányászati Lapokban.
Két közös szabadalomnak tulajdonosa. A Fejér megyei
MTESZ Földtani Szakosztály vezetõje volt a rendszerváltásig.

Dr. Bodonyi József okl. bányamûvelõ mérnök

Jászapátin értelmiségi családban
született 1928. július 16-án. 1946-ban
tett gimnáziumi érettségi vizsgát a
jászapáti gr. Széchenyi István Gim-
náziumban. Az egyetemi tanulmá-
nyait a József Nádor Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem mér-
nöki és építészmérnöki karának mér-
nöki osztályán kezdte meg. 1949-ben
tanulmányait meg kellett szakítani, a
mélyépítõiparban helyezkedett el,

csatornaépítéseknél, alagútépítésnél és felújításnál dolgozott,
majd az inotai karsztvíz-feltáró akna és vízellátó rendszer lét-

rehozását irányította. A budapesti metró építésében keszonos
mûszakvezetõként 1951-54 között vett részt. A munkájáért a
Földalatti-vasút Emlékérem ezüst fokozata elismerést kapta.

1954-ben a Bányászati Tervezõ Intézetben tervezõként al-
kalmazták, egyetemi tanulmányait a korábbiak beszámításá-
val folytathatta, és 1958-ban Sopronban bányamûvelõ mérnö-
ki oklevelet kapott. 1956-tól a Pécsi Uránércbánya Vállalat
Tervezõ Irodájában a bányászati tervezõ-csoport vezetésével
bízták meg, melyet az iroda megszûnéséig látott el.

Tudományos munkatárs beosztásban a Bányászati Kutató
Intézet bányamûvelési osztályára 1961. január 6-án lépett be,
ahol dr. Martos Ferenc közvetlen munkatársaként kõzetmoz-
gás-kutatással és az ezzel összefüggõmodell-kísérletekkel fog-
lalkozott. A nyelvismeretére is tekintettel, megbízták a Bányá-
szati Szabványosítási Központ megszervezésével, amiért a
Szabványügyi Hivatal elnöke elismerésben részesítette.

1963-ban megpályázta és elnyerte az angliai Sheffieldi
Egyetemen a Bányamérnök Továbbképzõ Intézet igazgatója
melletti asszisztens beosztást. A kötelezõ asszisztensi felada-
tok mellett önálló kutatást is folytatott. Egy év után ismét a
BKI-ben folytatta a bányászati mûveletekkel összefüggõ kõ-
zetmozgások meghatározására vonatkozó kutatásait. 1967-
ben tudományos fõmunkatárs lett, 1968-ban megbízták a bá-
nyamûvelési osztály vezetésével, és 1969-ben tudományos osz-
tályvezetõi kinevezést kapott. A mecseki szén- és uránbányá-
szat megbízásából munkatársaival végzett munkáikat elisme-
rõen értékelték.

A Bányászati Kutató Intézet igazgatója 1970. január 1-jén
tudományos osztályvezetõként a kõzetmechanikai osztályra
helyezte át, ahol munkatársaival intenzív kutatás-fejlesztést
hajtott végre, különösen a laboratóriumi és in situ vizsgálati
eszköz, mérési módszer és technikafejlesztés terén. A szén-,
érc- és ásványbányászaton kívül a budapesti metróépítés, a kõ-
bányászat, a szénhidrogén-bányászat, továbbá az acél- és alu-
mínium-feldolgozóipar megbízásai alapján végeztek fejlesztõ,
vizsgáló és minõsítõ tevékenységeket. A munkák eredmé-
nyességét mintegy 20 találmány, hazai és külföldön is bejegy-
zett szolgálati szabadalom bizonyítja. A feltalálói tevékeny-
ségéért 1982-ben a Kiváló Feltaláló kitüntetés arany fokozatát
kapta.

A NehézipariMûszaki EgyetemBányamérnöki Karán be-
nyújtott értekezése alapján 1976. november 5-én avatták mû-
szaki doktorrá. A földalatti üregek stabilitása vizsgálatára egy-
szerûen alkalmazható iterációs eljárást dolgozott ki (1975-76).
Részt vett a budapesti metróépítés következményeként az
észak-déli vonalon bekövetkezett külszíni felszínmozgások
okainak feltárásában. Új eljárást és szerkezetet dolgoztak ki a
talajfelszín alatti végleges célú nagyméretû terek kialakítására,
melyet külföldön is szabadalmaztattak. Lerakta az �empíro-
variatív alagútépítési módszer� (EVAM) elméleti és gyakor-
lati alapjait.

1980-ban a bányászat tervezõ és kutató intézeteinek össze-
vonásakor kérte felmentését a tudományos osztályvezetõi be-
osztásából. Az 1987-es nyugdíjazásáig mûszaki és gazdasági
tanácsadóként foglalkoztatták.

Oktatói tevékenységét az angliai Sheffieldi Egyetemen
kezdte, majd 1970-tõl a hazai szakmérnök-képzés és mérnök-
továbbképzés keretei között tartott elõadásokat. Az
UNESCO nyári egyetemén (Budapest, 1975) a földalatti te-
rek létesítésének mérnökgeológiája tárgyat oktatta. Rend-
szeresen vett részt külföldiek posztgraduális képzésében a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Karán (1980�1990).

1959-ben iparjogvédelmi szakvizsgát, 1993-ban felsõfokú
értékbecslõ vizsgát tett. A hivatásos szakértõk nyilvántartó
jegyzékébe, mint �bányászati-mélyépítési� szakértõt 1958-ban
jegyezték be. A NIMés IKM abányamûvelés, tájrendezés, bá-
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nyakár, geotechnika, minõség-ellenõrzés és szervezés szakte-
rületeken tartotta nyilván szakértõként (1972-2000). Az
ENSZ szakértõk névjegyzékében 1968-ban regisztrálták, és
nyilvántartott mérnök-szakértõként több külföldi cégnek dol-
gozott. AMérnöki Kamara által bejegyzett geotechnikai szak-
értõ.

A Nemzetközi Kõzetmechanikai Irodának 1968-tól az
1993-as megszûnéséig volt a tagja, és 1977-tõl vett részt a
Nemzetközi Kõzetmechanikai Társaság magyar tagozata
munkájában. Jelenleg is tagja az OMBKE-nek (1958-), a
Magyar Útügyi Társaságnak (1993-), a Magyar Újságírók
Közösségének (2000-) és a Magyar Mérnöki Kamarának
(1996-).

Szakírói tevékenységét a több mint 120 publikált írásmû
fémjelzi.

Csizmadia Lajos okl. bányamûvelõ mérnök

1934. november 29-én született
Debrecenben. 1953-ban érettségizett
a Debreceni Református Fõgimná-
ziumban. Egyetemre Miskolcon és
Sopronban járt, 1958-ban szerezte
meg a bányamûvelõ mérnöki okleve-
let. 1958. július 1-jén a Recski Ércbá-
nya Vállalathoz került. A gyakornoki
évben végig fizikai munkásként dol-
gozott a föld alatti bányában és az
ércelõkészítõ üzemben. A gyakorlati

év után 1960 végéig aknász-fõaknász volt. 1961-ben áthelyez-
ték a Gyöngyösoroszi Ércbánya Vállalathoz a beruházási osz-
tályra. 1964. május 1-jéig a mátraszentimrei akna építésének
és az ércdúsító rekonstrukciójának mûszaki ellenõre volt.

A 100%-os kapacitásnövelés befejezése után, az
ércelõkészítési üzemben üzemmérnöki beosztásban dolgo-
zott. 1965. január 1-jével kinevezték az ércdúsító üzemvezetõ
helyettesének, üzemi fõmérnöknek. Egészen 1975-ig töltötte
be ezt a felelõsségteljes, színes, szép munkakört. 1975. január-
ban elsõsorban perspektivikus okkal váltott munkahelyet. A
Mátraaljai Szénbányák igazgatóságán, Gyöngyösön a
beruházás-elõkészítési osztályon helyezkedett el. Új munka-
helyén 1977-ig, a beruházás leállításáig koordinálták a ter-
vezett bükkábrányi 2000 MW-os erõmûvet kiszolgáló külfej-
téses lignit bányaüzem nagyberuházásának kivitelezési
munkálatait. Utána a beruházás-elõkészítési osztály új felada-
tot, a vállalat szénen kívüli tevékenységének irányítását kapta
meg. A Mátraaljai Szénbányák szabad kapacitását lekötve
részt vállalt az eocén program megvalósításában és a Paksi
Atomerõmû beruházásában (nagy teljesítményû szállító sza-
lagok, acélszerkezetek, acélcellák gyártásával és helyszíni
szerelésével). Az egyéb tevékenység kifutásával, 1984-ben a
vállalati termelési osztályon kapott csoportvezetõi beosztást.
1985. július 1-jével a Mátraaljai Szénbányákhoz csatolták
Heves megye egyetlen mélymûveléses aknáját, az Egercsehi
Bányaüzemet. Területi referensként segítette a nagy múltú
akna küzdelmes munkáját az utolsó csille szén felszínre
hozataláig (1989. november 17-ig). Az üzemi bányászati és
ércelõkészítési gyakorlatot jól tudta hasznosítani a vállalat
igazgatóságán kapott különbözõ munkaköri feladatai
ellátásában.

1993-ban, az Erõmû és a Mátraaljai Szénbányák integrá-
ciójakor ment nyugdíjba.

Szolgálati idejében négyszer részesült Kiváló Dolgozó
kitüntetésben, megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem
bronz, ezüst, arany fokozatát. A Heves Megyei MTESZ-ben

Fazola Henrik emlékéremmel jutalmazták. 1982-ben a Kiváló
Társadalmi Munkáért (sport munkáért) jelvényt az OTSH
elnökétõl vehette át.

Domonkos Kálmán okl. bányamûvelõ mérnök

1935. augusztus 5-én született
Gyõrben. Az �elemi� és az azt felvál-
tó �általános� iskolát, valamint kö-
zépiskolai tanulmányait szülõvárosá-
ban végezte és fejezte be. 1953-ban a
gyõri Magyar Állami Révai Miklós
Általános Gimnázium reál osztályá-
ban érettségizett. Az egyetemi tanul-
mányait Miskolcon és Sopronban vé-
gezte. 1958. május 5-én nyilvánítot-
ták okleveles bányamûvelõ mérnök-

nek. 1960-ban bányamérnök továbbképzésben vett részt
Miskolcon.

1958. május 15-tõl a Fejér megyei Bauxitbányák Vállalat-
nál � annak mélymûveléses bányájában (Kincsesbánya) és
külfejtéses üzemeiben (Gánti Bányaüzemek) � gyakornok-
ként kezdett dolgozni.

1960 áprilisától a kincsesbányai vállalati központban je-
lentõs mértékben az állami egyedi nagyberuházások Iszka II.,
Kincses I. mélyszintek feltárása, majd József III. bányanyitás
és késõbb Rákhegy II. bányanyitás beruházás elõkészítési, le-
bonyolítási, ellenõrzési munkáival és kis mértékben � a beru-
házási elõkészítés idõszakában �- a Bitó II. bányanyitással, va-
lamint a vízelvonásokmiatti bányakárokkal kapcsolatos, beru-
házási jellegû munkák teljes körû lebonyolításával foglalko-
zott.

1981. szeptember 1-jétõl az alumínium világpiaci keresle-
tének és árának jelentõs csökkenése miatt elõállott fejlesztési
visszafogások hatására � kérésére � áthelyezéssel az Oroszlá-
nyi Szénbányákhoz került. Döntõ mértékben a kiemelt állami
nagyberuházást képviselõ, az eocén-program egyetlen megva-
lósult szénbányájának � a Márkushegyi Bányaüzemnek � bá-
nyászati mélyépítési munkái kivitelezésének ellenõrzését vé-
gezte, valamint a szinttartó mezõcsatolások beruházásában
vett részt. Egészségi állapota miatt, 1990 áprilisában vonult
nyugállományba.

Munkavégzése során � többek között � megkapta a Bá-
nyászat Kiváló Dolgozója, a Kiváló Dolgozó kitüntetést. 1978-
ban 20 éves törzsgárda-tagságot kapott a FejérMegyei Bauxit-
bányák Vállalattól, 1983-ban 25 éves munkáért elismerõ em-
léklapot adott számára az Oroszlányi Szénbányák. Megkapta
a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst és arany fokoza-
tát.

1960 óta tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület, és 1986-tól a Magyar Elektronikai Egyesület
Oroszlányi Szervezetének. 2000. október 7-én 40 éves
OMBKE tagságáért megkapta a Sóltz Vilmos-emlékérmet.

Fáklya Károly okl. bányamûvelõ mérnök

1932. december 24-én született Arló községben. Ózdon
érettségizett, majd felvételt nyert a miskolci Nehézipari Mû-
szaki Egyetemre. Tanulmányait Sopronban folytatta és 1958.
május 5-én kapott oklevelet.

1958. május 15-én a Nógrádi Szénbányák Vállalat Zagyva
Bányaüzeméhez vették fel üzemmérnöki beosztásba (légveze-
tési, újítási, munkavédelmi felelõsnek). 1959-tõl Székvölgy
Lejtõsakna fõaknászi, 1962-tõl Királytáró bánya bányamesteri
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munkaköreiben dolgozott. 1963-ban
a Kisterenyei Bányaüzem Újlak Lej-
tõsakna mûszaki vezetõjének (akna-
vezetõ), késõbb a Kisterenyei Akna-
üzem felelõs mûszaki vezetõjének
nevezték ki. A megye északi részén a
megszüntetett szénbányákból az
újrahasznosítható berendezések, gé-
pek, anyagok �kirablását� és a kül-
színre szállítását végzõ Felhagyási
Üzem vezetõje lett.

A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium önálló megyei
Közúti Igazgatóság létrehozásáról döntött Nógrád megye te-
rületén, salgótarjáni székhellyel. 1970. év végén � ismerve a
szénbányászat elõtt álló perspektívát � a felkérést, igazgatói
kinevezéssel elfogadta. Feladatuk a megye területén lévõ álla-
mi közutak üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése volt.

1983. június végén több megyei igazgatóság összevonása
következtében a Nógrád megyei is megszûnt, és kérésére a
Nógrádi Szénbányák Vállalathoz került vissza létesítményi fõ-
mérnöki munkakörbe. Feladata volt Kányás Bányaüzem fej-
lesztésével kapcsolatos munkák (új lejtõsakna, szénmosó épí-
tése) mûszaki ellenõrzése.

1989. év végén betegség miatt került nyugdíjba.
Munkája elismeréseként többször Kiváló Dolgozó, két al-

kalommal miniszteri kitüntetésben és a Munka Érdemrend
bronz fokozata kitüntetésben részesült.

Forisek István okl. bányamûvelõ mérnök

1934-ben született Bánhidán. A
tatabányai Bányaipari Technikum el-
végzése után 1953-tól egyetemi ta-
nulmányait Miskolcon, majd Sop-
ronban végezte, és megszerezte a bá-
nyamûvelõ mérnöki diplomát.

1958-tól az 1992. évi nyugdíjazá-
sáig a Tatabányai Szénbányák dolgo-
zója volt. Kezdetben mérnökség-ve-
zetõi, beosztott mérnöki, majd 1964-
tõl húsz éven át felelõs mûszaki veze-

tõi beosztásokban végezte munkáját. A napi üzemvezetési fel-
adatokon túl részt vett a belsõ medence üzemeinek több lép-
csõben történõ összevonásának kidolgozásában és gyakorlati,
humánus megvalósításában. Megteremtve ezzel az eocén-
program sikeres megvalósításához a szakképzett munkaerõ
folyamatos áttelepítését.

Az 1978-as XII/a. aknai sújtólégrobbanás utáni idõszak-
ban társfeltalálója és gyakorlati irányítója egy olyan biztonsá-
gos fejtési rendszer kidolgozásának, mely lehetõvé tette � az
omladékkezelés bevezetésével � a vastag széntelepekben a
vertikális termeléskoncentrációt, komplex gépesítésû frontfej-
tések folyamatos egymás alatti váltásával. A vezetése alatti bá-
nyák kilenc alkalommal nyertek el �Élüzem� címet.

1984-tõl nyugdíjba vonulásáig a vállalat termelési igazga-
tója volt. Az eocén bányák termelésfelfuttatása és stabilizálása
jelentette fõ feladatát, de sikeres volt a tatabányai bauxitter-
melés bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos irányító
munkája is.

1956-tól tagja az OMBKE-nek. A helyi szervezetben több
évtizeden át vezetõségi tag. 1995-ben alapító tagja a bányásza-
ti hagyományõrzést zászlajára tûzõ �Rozmaringos Bányász
Egylet�-nek. Közremûködésükkel eddig három hanghordozó
ésmultimédiás kiadvány (CD, DVD) jelent meg. A városi ün-
nepségek rendszeres fellépõi.

Szakmai kitüntetései: tizenegyszeres Kiváló Dolgozó, Ki-
váló Munkáért miniszteri kitüntetés,Munka Érdemrend bronz
fokozat, Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany fokozat, Ki-
váló Feltaláló ezüst fokozat, valamint Szent Borbála-
emlékérem. Egyesületi munkáját Sóltz Vilmos- és Szentkirályi
Zsigmond-emlékérmek adományozásával ismerték el. A
vezetésével mûködõ �Rozmaringos Bányász Egylet� a
Tatabánya Megyei Jogú Város önkormányzata által alapított
Ezüst Turul-díjat nyerte el.

Gazdag György okl. bányamûvelõ mérnök

1933. szeptember 12-én született
Vasszilvágyon. Kõszegen érettségi-
zett, 1958-ban bányamûvelõ mérnök-
ként végzett Sopronban a Nehézipari
Mûszaki Egyetem Bányamérnöki
Karán.

1958-tól 1963-ig aKözép-Dunán-
túli Szénbányák Jókai bányájában
dolgozott üzemmérnök, szakvezetõ
aknász, körletvezetõ beosztásban.
1963-tól az ajkai bányában volt kör-

letvezetõ, aknavezetõ és fõmérnök. Az ajkai három bánya
összevonása után az Ajkai Bányaüzem Ármin bányájában bá-
nyavezetõ, felelõs mûszaki vezetõ feladatot látott el. 1984-tõl
1989-ben történõ nyugdíjazásáig a bányaüzem fõmérnöki be-
osztását töltötte be. 1970-tõl 1987-ig Ármin bánya bányamen-
tõ parancsnoka volt.

Munkája során részt vett a korszerû jövesztés, biztosítás,
szállítás megvalósításában. Vezetése alatt gépesítették az elõ-
vájások jövesztését (AM-50 gépek) és a személyszállítást. Je-
lentõs szerepe volt a fõteszén jövesztésére kialakított VHP
730 típusú pajzsok beüzemelésében, kezdeti hibáinak kijavítá-
sában, a megfelelõ technológia kidolgozásában. Vezetése alatt
történt az Ármin bányai Gyula-mezõ tervezése, termelésbe
vonása, amivel a bánya élettartamát megnövelték és vált
Ármin bánya az ország legkorszerûbb (elektrohidraulikus
pajzsvezérlés), legtermékenyebb bányájává.

A következõ kitüntetéseket kapta: Kiváló Bányász, Kiváló
Munkáért, Munka Érdemrend bronz, Bányamentõ Szolgálati
Érdemérem arany fokozat.

Horváth József okl. bányamûvelõ mérnök

1933. augusztus 11-én született
Kútfejen. Az általános iskolát Lová-
sziban, a középiskolát a nagykanizsai
Állami Általános Gimnáziumban vé-
gezte. Egyetemi tanulmányait Mis-
kolcon és Sopronban a Nehézipari
Mûszaki Egyetem Bányamérnöki
Karán folytatta. 1958 májusában
szerzett bányamûvelõ mérnöki okle-
velet.

1958. május 15-tõl 1964. novem-
ber 15-ig a Fejér megyei Bauxitbányáknál dolgozott különbö-
zõ szakterületeken. 1960. május 16-tól a Kincses I., Kincses II.
és József II. bányák felelõs mûszaki vezetõje volt a Magyar
Alumíniumipari Tröszthöz (MAT) történt áthelyezéséig. A
Fejér megyei Bauxitbányák Vállalatnál eltöltött évek alatt új
mûvelési technológiákat, szállítási és szellõztetési megoldáso-
kat dolgozott ki, melyek szerves részét képezték a bauxitbá-
nyászat kezdõdõ gépesítésének. Irányításával dolgozták ki a
két bánya önálló költséggazdálkodási (elszámoló) rendszerét.
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1964. november 16-ával került aMAT-hoz, területi fõmér-
nöki beosztásba. 1968. január 1-jével termelési osztályvezetõ-
vé, majd 1976. január 1-jével � az osztály megtartása mellett �
fõosztályvezetõ-helyettessé nevezték ki. Az 1981. évi tröszti
szervezet korszerûsítése, �karcsúsítása� során (fõosztályok
megszüntetése stb.) a bányászati önálló osztály vezetõje lett.
Ezen a területen dolgozott 1992-ben történt nyugdíjazásáig.

A MAT-nál kezdetben a bauxitbányászat éves és távlati
termelési, értékesítési terveinek kialakítása, végrehajtásuk el-
lenõrzése, valamint a bányavállalatokkal és timföldgyárakkal
történõ koordináció volt a feladata. Részese volt a magyar-
szovjet timföld-alumíniumipari egyezmény elõkészítésének és
megvalósításának.

Beosztása változásával tovább bõvült a tevékenységi köre.
Szinte felölelte a bauxitbányászat egészét � bauxitkutatást, ba-
uxittermelést, értékesítést, költséggazdálkodást, mûszaki fej-
lesztést, beruházást, vízvédelmet, nemzetközi szakmai együtt-
mûködést. Kezdeményezõje és részese volt a számítástechni-
ka bauxit-bányászati bevezetésének és a költségelemzések
alkalmazásának.

Elsõsorban az OMBKE keretében és felkérésére vett
részt a magyar bányászati területeket érintõ tanulmányok ké-
szítésében, véleményezésében. Egyes idõszakokban szakmai
oktatást is folytatott.

Munkája elismeréseként számos � több alkalommal mi-
niszteri és vállalati � kitüntetésben részesült, pl. Miniszteri
Dicséret, Kiváló Bányász, Kiváló Dolgozó, Bányászat Kiváló
Dolgozója. Megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem mind-
három fokozatát. AzOMBKE-nek 1953 óta tagja. Az 1970-es
években a Bányászati Szakosztály vezetõségének és a
Bányászati Lapok szerkesztõ bizottságának is tagja volt.

Jurasits József okl. bányamûvelõ mérnök

Nagykölkeden � Vas megyében �
született 1932. szeptember 18-án,
gazdálkodó szülõk ötödik gyermeke-
ként. Az elemi iskolát a szülõfalujá-
ban végezte el. 1944-ben nyert felvé-
telt a szombathelyi Faludi Ferenc
Reálgimnáziumba, melyet 1948-ban
államosítás során vontak össze a
Nagy Lajos Gimnáziummal, ahol
1953-ban érettségizett. Ez évben fel-
vették a miskolci Nehézipari Mûsza-

ki Egyetem Bányamérnöki Karára bányamûvelõ szakra. Két
év elvégzése után került át Sopronba, ahol 1958. évben védte
meg diplomatervét és kapta meg a bányamûvelõ mérnöki
oklevelet.

Szakmai pályafutását 1958. május 15-én kezdte el a Vár-
palotai Szénbányáknál különbözõ beosztásokban. Beosztott
mérnökként foglalkozott szellõztetési teendõkkel, bányamé-
rési munkákkal, vájárképzéssel. A szükséges gyakorlat meg-
szerzése után 1962-ben kinevezték S2 bányára bányamesteri
beosztásba. Ezután áthelyezéssel került a vállalat beruházási
osztályára, ahol mûszaki ellenõri és tervezõi munkákat vég-
zett.

Fontosabb tervezési munkák: Bánta bánya beruházási
program készítése, herendi külfejtés tervezése és megnyitása,
Inota November 7. Hõerõmû S2 bányai 35 kV-os távvezeték
bányászati aláfejtése.

1968-ban a vállalat távlati tervezési és beruházási osztá-
lyára nevezték ki osztályvezetõnek, ahol bányászati, gépészeti,
építészeti és pénzügyi munkák összehangolása és irányítása
volt a feladata. 1980-ban a Veszprémi és a Várpalotai

Szénbányák összevonására került sor. Az összevonás után
továbbra is beruházási munkákkal foglalkozott, osztályvezetõi
minõségben. Részt vett Balinka 1200 m mélységû, 8 m
átmérõjû peremi légakna építésében.

1984-ben nevezték ki a Várpalotai, Balinkai és Dudari Bá-
nyamentõÁllomás vezetõjévé. Ezenmunkákat 2 évig végezte,
majd áthelyezték Budapest székhellyel a Bányászati Ak-
namélyítõ Vállalat mûszaki osztályára, területi fõmérnöki
beosztásba.Mint technológus foglalkozott a lyukói függõleges
légakna fagyasztásos aknamélyítési munkálataival. 1989 de-
cemberében a bányászatban bekövetkezett változások miatt
kényszernyugdíjazták.

Munkáját különbözõ elismerésekkel értékelték: Kiváló
Ifjú Mérnök, Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst és
arany fokozat, többszöriKiváló Dolgozó, újításimozgalom em-
lékérmek, 40 éves egyesületi tagságért Sóltz Vilmos-emlék-
érem.

Várpalotán több cikluson át volt városi tanácstag. Nyugdí-
jazása után a Budapesti Fõvárosi Bíróságon bányakárokkal
foglalkozott.

Kovács János okl. bányamûvelõ mérnök

1934. október 25-én született Ta-
tabányán. A tatabányai Péch Antal
Bányaipari Technikum elvégzése
után a Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán folytatta tanul-
mányait, ahol 1958-ban szerezte meg
oklevelét.

Szakmai pályafutását az Oroszlá-
nyi Szénbányák Vállalatnál kezdte
meg 1958-ban, ahol 1990 decembe-
réig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

Közben Budapesten bányaipari gazdasági mérnöki képesítést
szerzett. Kezdetben üzemmérnök,majd egy évtizedigmint bá-
nyaüzemi fõmérnök és bányamentõ parancsnok tevékenyke-
dett. Nagy része volt az önjáró biztosítású gépesített frontfej-
tések hazai meghonosításában.

A vállalatvezetés munkájában 1973-tól vett részt, területi
fõmérnök, termelési osztályvezetõ és 1980-tól vállalati bizton-
sági fõmérnöki beosztásban. E munkássága alatt érte el a vál-
lalat a 3,6 Mt/év maximális széntermelési kapacitást. A bánya-
biztonság területén bevezette a korszerû automatikus mûsze-
res metán-védelmet, fokozatosan csökkentette a baleseti mu-
tatókat.

Szakmai munkája elismeréseként többszörös Kiváló
Dolgozó, Bányászati Szolgálati Érdemérem (bronz, ezüst,
arany), Kiváló Munkáért (2 db), Kiváló Bányász (2 db) minisz-
teri kitüntetés, Bányamentõ Szolgálati Érdemérem arany
fokozat, Kiváló Újító kitüntetés és Honvédelmi Érdemérem (2
db) elismerésben részesült.

Az OMBKE-nek 1956 óta tagja. Elõbb az egyetemi cso-
portban, majd az oroszlányi szervezetben tevékenykedett.
1976-tól 24 éven át a helyi szervezet titkáraként megalapozta
a szakcsoportok tevékenységét, a tagság rendszeres szakmai
továbbképzését és a bányász hagyományok méltó ápolását.
Számos országos egyesületi nagyrendezvényt szervezett. Je-
lentõs szerepet vállalt az oroszlányi Bányászati Múzeummeg-
valósításában.

1990-tõl az egyesület Bányászati Szakosztályának titkár-
helyettese, majd 1994-tõl két cikluson keresztül titkára, vala-
mint az egyesület választmányának tagja. Egyesületi munkáját
a szakosztályi munka megújítása és fellendítése jellemezte.

AzOMBKE-ben végzett társadalmimunkáját öt alkalom-
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malEgyesületi Emlékéremmel, Péch Antal-, Sóltz Vilmos- (2 db)
és Szent Borbála-emlékérmek adományozásával ismerték el.

Dr. Kránicz Zoltán okl. bányamûvelõ mérnök

1934. augusztus 6-án született
Gyõrött. Elemi iskolába Komárom-
ban (mai Komárno) és Galántán, So-
morján, Szarvaskenden és Körmen-
den járt. Az általános gimnázium 1-3.
osztályát Körmenden végezte, majd
1953-ban Pápán a Türr István Gim-
náziumban érettségizett. Még ebben
az évben beíratkozott a Nehézipari
Mûszaki Egyetem Bányamérnöki
Karára, majd 1958-ban Sopronban

kapott bányamûvelõ mérnöki oklevelet.
Elsõ munkahelye az akkor önálló Hidasi Szénbánya Vál-

lalat volt, ahol mint üzemmérnök foglalkozott a szellõztetés-
sel, a mûszaki fejlesztéssel, idõnként bányaméréssel. Késõbb
hozzá tartozott a minõség-ellenõrzés és a laboratórium. Ré-
szese volt a hidasi szén brikettezésével összefüggõ kísérletek-
nek, melyek végül is nem hoztak átütõ sikert.

1966-ban a szénbányászat visszafejlesztésének elsõ áldo-
zatai közé tartozott a gyenge minõségû lignitet drágán terme-
lõ hidasi szénbánya. Ekkor választotta új munkahelyül a Ba-
konyi Bauxitbánya Vállalatot és innen ment nyugdíjba, föld
alatti korkedvezményt is igénybe véve 1993. január 1-jén.

A Bakonyi Bauxitbányánál a mûszaki osztályon a bauxit-
bányászatban addig ismeretlen tömegtermelési technológiák
meghonosítása volt a feladat a hozzátartozó gépi berendezé-
sek alkalmazásával. Itt említést érdemel a szintomlasztásos
kamrafejtési technológia kidolgozása és a távirányításos LHD
gépek sikeres bevezetése.

Itt kezdett foglalkozni bányagazdasági témákkal és beírat-
kozott a bányaipari gazdasági-mérnök szakra, Miskolcon. Az
abszolutórium megszerzése után 1982-ben �A bányajáradék
hatásának ökonometriai vizsgálata és ennek függvényében a
bányavállalatok komplex hatékonyságának meghatározása� c.
doktori értekezése és a szükséges szigorlatok abszolválásával
mûszaki doktori címet szerzett.

Aktív pályafutását az idõközben szervezett bányagazdasá-
gi osztály vezetõjeként fejezte be. Itt feladata a valós alapokon
nyugvó költségfüggvények meghatározása, majd az ebbõl ere-
dõ költségprognózisok voltak. A témában több publikációja is
megjelent. Sohasem tévesztette szem elõl a bányászati hagyo-
mányok ápolását, és mindvégig a szakma szeretete és megbe-
csülése vezérelte tevékenységét. Ez a vezérelv a nyugdíjazása
után is megmaradt. Jelentõs szervezési tevékenységgel járult
hozzá az OMBKE tapolcai csoportja sikereihez.

Makrai László okl. geológusmérnök

Diplomája kézhezvétele után a
Közép-dunántúli Szénbányászati
Tröszt Padragi Bányaüzeménél ka-
pott állást üzemmérnökként, üzemi
geológus beosztásban. Akkor került
kiépítésre a Hunyadi akna fõfeltáró
rendszere. Elsõ önálló feladata a fõ-
feltáró rendszer megtervezése, majd
a vágathajtás vonalvezetésének irá-
nyítása volt.

A már mûködõ Táncsics, és a ki-

vitelezés alatt álló Hunyadi akna területe egyaránt fedõ- és
fekü vízveszélyes volt. A fõ veszélyt a váratlan, nagy hozamú
fedõvízbetörések jelentették. Módszeres fedõvízcsapolással,
termikus méréssel kijelölt helyû bányabeli fúrásokkal sikerült
a korábban váratlan, 100-150 m3/perc hozamú fedõvíz-betöré-
seket kivédeni. Amódszert a bányaüzem bezárásáig sikeresen
alkalmazták.

A napi feladatok mellett sikeres kísérletek folytak az isza-
polásos kamrafejtések tömedékanyagának kiválasztása érde-
kében (erõmûvi pernye + homokos lösz). Ezen idõszak alatt
történt a Kolontári-mezõ � mint területpótlás �, valamint a
Hunyadi Déli-mezõ lehatároló fúrásainak mélyítése, az ada-
tok területi kiértékelése.

1964-ben a Közép-dunántúli Szénbányászati Tröszt válla-
lati fõgeológusának nevezték ki (Veszprém). Itt dolgozott
nyugdíjazásáig. A Várpalotai és a Közép-dunántúli Szénbá-
nyák összevonása után az új Veszprémi Szénbányák fõgeoló-
gusa lett, munkáját mint földtani fõosztályvezetõ fejezte be.

Irányítása alatt több külfejtés, mezõpótló fúrásos kutatás
történt, melyek eredményesen záródtak és lemûvelést nyertek
(Szápár I-II., Várpalota I-II., Herend, Gyula-mezõ, Kolontár,
Balinka II-III., Dudar Csetényi-mezõ stb.).

A Veszprémi Szénbányák területén (Ajka II., É-Bakony
elõtér, Balinka III.) az országban elõször valósították meg a
fúrások és geofizikai kutatás (szelvény- és pontszerûmérések)
komplex módszerét, mely csaknem 1/5-re csökkentette a ku-
tatási idõszakot.

Részt vett a KGST földtani részlegének tevékenységében,
az országos és megyei szakmai fórumok szervezésében, a
Veszprémi Akadémiai Bizottság, az OMBKE, a Földtani Tár-
sulat munkájában. Ezekben a szervezõdésekben mint orszá-
gos elnök (Szénbányászati Fõgeológus Fórum),megyei vezetõ
számos publikált szakmunkája, elõadása, tanulmánya volt.
Mint felkért szakértõ, részt vett a szénvagyon-gazdálkodás, a
bányatörvény anyagainak kimunkálásában.

Munkáját Pro Geologia Applicata, Munka Érdemrend
bronz fokozata, Bányászat Kiváló Dolgozója, Földtani Kutatás
Kiváló Dolgozója, Kiváló Munkáért (3 db) kitüntetésekkel is-
merték el. Tulajdonosa a Bányászati Szolgálati Érem bronz,
ezüst, arany fokozatának.

Nyugdíjazása óta is részt vesz a város, a megye, az ország
földtani, bányászati szakmai szervezeteinek munkájában.

Dr. Marczis József okl. bányamûvelõ mérnök

1920. november 30-án született
Mezõkövesden. 1928-ban a család
Tatabányára költözött. Itt folytatta el-
kezdett iskoláit. A négy polgári el-
végzése után különbözetivel a Dolgo-
zók Gimnáziumában tanult és mel-
lette a XII-es aknában dolgozott,
megismerve a bányászat összes mun-
kaféleségét. 1948-ban érettségizett.
Érettségi után felvételizett a Rákosi
Mátyás Nehézipari Mûszaki Egye-

tem Bányamérnöki Karán az esti bányamûvelõ tagozatra. Bu-
dapesten a Mûszaki Egyetem Esti Tagozatán tanult.

1951. szeptember 15-ig Tatabányán a trösztnél dolgozott.
1951. szeptember 15-tõl a Magyar Állami Földtani Intézetbe
került, mint technikus. 1953-tól tudományos segédmunkatárs
lett. 1954-tõl tudományos munkatárs és az adattár osztályve-
zetõje. 1955. július 12-én szigorlatozott. Mint tudományos ku-
tató kb. 10 évig az adattárban folytatta a dorogi medence ne-
gyedkori képzõdményeinek vizsgálatát.
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Közben tudását gyarapította a Budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. Az ELTE Természettudományi Karán
1978-ban alkalmazott földtanból avatták doktorrá, értekezé-
sét a Dorogi-medence negyedkori képzõdményei címen készí-
tette.

Lelkiismeretes munkájáért több ízben részesült kitünte-
tésben.

1964-tõl a Távlati Földtani Kutatás címû, évente megjele-
nõ kiadvány társszerkesztõje volt. 1969-ben a Központi
Földtani Kutatás címû és 1975-ben aMagyarország Mélyfúrási
Adatai címû szakkönyveknek volt szerkesztõje. A KFH-MÁFI
archív dokumentációs anyagok katalógusát (1950-1975-ig)
1982. július 1-jei állapot szerint állította össze. 1987. január
1-jétõl nyugdíjas.

Markovics Máté okl. bányamûvelõ mérnök

Gimnáziumi tanulmányainak be-
fejezése után a miskolci Bányamér-
nöki Karra nyert felvételt, és az akko-
ri oktatási rendnek megfelelõen Sop-
ronban 1958. május 6-án sikeresen
védte meg diplomatervét és szerzett
bányamûvelõ mérnöki képesítést.

A végzés után kihelyezéses ala-
pon a Szénbányászati Földkotró Vál-
lalat miskolci igazgatóságához került,
melynek négy termelõ egységénél két

év alatt sok hasznos tapasztalatot szerzett.
1960. március 15-én a Borsodi Szénbányák Mákvölgyi

Bányaüzemhez került áthelyezéssel és biztonsági mérnöki be-
osztást kapott. A feladata a három termelõ üzemegység bá-
nyabiztonsági (balesetek kivizsgálása, megelõzése, technoló-
giák ellenõrzése, korszerûsítése stb.) teendõinek ellátása volt.

A 70-es évek közepén került Rudolf telep IV-es aknára,
ahol robbantásvezetõi és elõvájási körletvezetõi, majd késõbb
fejtési körletvezetõi feladatokat látott el.

Az üzemben lezajlott személycserék után került Albert te-
lep I-es aknára fejtési körletvezetõi beosztásba, majd rövid
idõn belül lett az aknaüzem fõmérnöke. Ezen idõ közben je-
lentõs mûszaki fejlesztések és korszerûsítések zajlottakmind a
vágathajtásnál, mind a fejtések biztosítását és a jövesztés mód-
ját illetõen.

A legnagyobb sikert 1982.március hóban érték el az akná-
nál, ami országos rekordot jelentett, ugyanis F-8 típusú vágat-
hajtó géppel, korszerû TH biztosítással 457 m vágatot hajtot-
tak ki. A következõ évben a korszerû (hidraulikus) biztosító
berendezés és marótárcsás fejtõgép alkalmazása mellett szep-
tember hóban fejezték be az éves tervet.

Munkavégzése során számos kitüntetésben részesült.
A bányászat folyamatos felszámolása miatt sajnos egyre

több mûszaki vezetõt nyugdíjaztak, így 1987. július hóban vit-
rinbe helyezte bányászlámpáját.

Marton Károly okl. bányamûvelõ mérnök

1935. február 27-én született a Zala megyei Pusztaszent-
lászlón. Általános iskolai tanulmányait 1949-ben szülõfalujá-
ban fejezte be. A gimnáziumot a nagykanizsai Általános Gim-
názium reál tagozatán végezte. 1953-ban nyert felvételt a mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karára.
Két év után � az akkori rendszernek megfelelõen � tanulmá-
nyait Sopronban folytatta, ahol 1958-ban bányamûvelõ mér-
nöki oklevelet szerzett.

Nyári termelési gyakorlatait a
Közép-Dunántúli Szénbányák Válla-
lat Balinkai Bányaüzemében töltötte,
majd az egyetem befejezése után ott
kezdte el pályáját. Egy évig � mint
gyakorló üzemmérnök � részt vett az
acéltámos és acélsüveggerendás biz-
tosítás meghonosításában, bevezeté-
sének irányításában. Ezt követõen
beruházási elõadóként, mûszaki cso-
portvezetõként, majd körletvezetõ-

ként dolgozott. 1971 és 1981 között aknavezetõ és egyben a
bányaüzem felelõs mûszakvezetõ-helyettese volt. Ebben az
idõszakban történt a frontfejtéseken a pajzsbiztosításos, szén-
gyalus és maróhengeres jövesztés bevezetése, az elõvájásokon
a jövesztés és rakodás gépesítése F és AM típusú vágathajtó
gépekkel.

A Közép-Dunántúli és a Várpalotai Szénbányák Vállalat
összevonása után, 1981-tõl a Balinkai Bányaüzem igazgatójá-
vá nevezték ki. Ezt a beosztást töltötte be egészen 1994. áprili-
sában történt nyugdíjba vonulásáig.

Felkéréseknek eleget téve sok esetben tartott szakmai elõ-
adásokat, illetve cikkeket publikált a Bányászati és Kohászati
Lapokban. 1991-ben írta a kisgyóni és balinkai szénbányászat
történetét bemutató könyvét (Kisgyón-Balinkai Szánbányá-
szat Története).

A szakmában, a bányászatban eltöltött 35 év alatt végzett
munkája elismeréseként számos kitüntetésben részesült.
TöbbszörösVállalat Kiváló Dolgozója, Kiváló Újító arany foko-
zat, Kiváló Bányász miniszteri kitüntetés, Munka Érdemrend
arany fokozat és a Szent Borbála-emlékérem (1993. december
4.) tulajdonosa.

Mayer László Nándor okl. bányamûvelõ mérnök

1934. július 2-án született Mo-
sonban. Itt járt elemi iskolába. A ne-
gyedik osztály elvégzése után szülei
beíratták a mosonmagyaróvári
Piarista Gimnáziumba. Itt tett érett-
ségi vizsgát 1952-ben. 1953-ban
nyert felvételt a miskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetemre. Két év képzés
után tanulmányait Sopronban foly-
tatta, ahol 1958.május 7-én okleveles
bányamûvelõ mérnöknek nyilvání-

tották. Posztgraduális képzés során 1969-ben okleveles mun-
kavédelmi szakmérnök is lett.

Munkáját 1958. május 15-én kezdte a tatabányai szénbá-
nyászati tröszt VI. bányaüzemében. A szellõztetési felelõs
munkakört látta el. 1961-ben áthelyezték a tröszt Központi
Bányamentõ és Biztonságtechnikai Állomására. Kezdetben
bányamentõ parancsnok-helyettes, majd parancsnok volt.
1964-ben az újonnan alakult biztonságtechnikai osztályra he-
lyezték.

1965. január 2-tõl az Oroszlányi Szénbányák Központi Bá-
nyamentõ Állomásának vezetõje. Ezt a feladatot 1990 õszéig,
nyugdíjba vonulásáig látta el. Feladatához tartozott a bánya-
mentés szervezése, új technikai eszközök, eljárások beveze-
tése, bányatüzek keletkezésénekmegelõzése, felderítése és ol-
tása.

Munkavégzéséért többek között a következõ kitünteté-
sekben részesült: Kiváló Bányász, Bányamentõ Szolgálati
Érdemérem arany fokozat, Bányászati Szolgálati Érdemérem
arany fokozat, Kiváló Munkáért.
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Több szakmai elõadást tartott különbözõ mûszaki konfe-
renciákon. Társszerzõje a �Bányaveszélyek elhárítása� címû
mûszaki könyvnek.

Mester György okl. bányamûvelõ mérnök

1929. július 18-án született Cse-
pelen. A középiskolát részben Szé-
kesfehérváron, részben Budapesten
végezte. 1947-ben érettségizett a Fáy
András Gimnáziumban, és ez évben
beíratkozott a József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Ka-
rának erdõmérnöki szakára Sopron-
ba. Az erdõmérnöki oklevelet 1952-
ben szerezte meg.

Bányászati szakterületre a Bánya- és Energiaügyi Minisz-
térium felhívására jelentkezett. 1952 szeptemberében a Nagy-
bátonyi Szénbányáknál mint üzemmérnök kezdett dolgozni.
Amunkamellett végzett bányamérnöki tanulmányok befejez-
tével � 1958-ban, Sopronban � bányamûvelõ mérnök okleve-
let kapott.

A nógrádi szénmedencében töltött teljes munkaviszonya
alatt különbözõ feladatokat látott el, munkaköröket töltött be:
üzemmérnök, bányafelmérõ, felelõs mûszaki vezetõ, mûszaki
csoportvezetõ, külfejtési részlegvezetõ, területi fõmérnök. A
munkahelyeket illetõen a Nógrádi Szénbányák szorospataki,
rónai, zagyvai külfejtési bányaüzemeinél és igazgatóságán dol-
gozott, mely utóbbitól 1987-ben ment korkedvezménnyel
nyugállományba. Új státusában 2008-ig külfejtési szakértõ-
ként tevékenykedett.

Amûszaki irányítói munkán túl részt vett a korszerû fejté-
si biztosítás � kezdetben az acéltámok, acélsüvegek, késõbb az
önjáró berendezések � nógrádi szénmedencén belüli sikeres
alkalmazásának kísérleteiben, illetve kiszélesítésében. Része-
se volt a bányamunka egyes munkafolyamatait leíró technoló-
giák kidolgozásának.

Munkája során három alkalommal Kiváló Dolgozó kitün-
tetést, több oklevelet és a Bányász Szolgálati Érdemérem
bronz, arany, gyémánt fokozatát kapta. Az OMBKE-nek
1955-tõl tagja, megkapta a Sóltz Vilmos-emlékérmet a 40 és 50
éves tagságáért.

A társadalmimunka kevésbé tartozik a szakmai életúthoz,
esetében mégis összefügg vele, mivel bányásztelepülést � Sal-
góbánya lakosságát � képviselte 23 éven át a városi tanácsban.
Munkáját �50 éves város Salgótarján� emlékplakettel és több
társadalmi munkáért kitüntetéssel ismerték el.

Németh Ferenc okl. bányagépész mérnök

1958 júniusában, az egyetem el-
végzése után került a Veszprémi
Szénbányászati Tröszt pusztavámi
bányaüzemébe. Négy évig a gépjavító
üzemrész vezetõje, majd 1962-1968-
ig a bányaüzem gépészeti és villamos
vezetõje volt. Pusztavámon a bányá-
szatban akkor alkalmazott gépészeti
és villamos berendezések teljes skálá-
ját megismerte.

1968-ban az Oroszlányi Szénbá-
nyák megindulás elõtt álló XXII-es üzemébe helyezték, szin-
tén gépészeti és villamos vezetõnek. Feladata a termelés meg-

indítása, elsõsorban a várpalotai gyártmányú fejtési pajzs sze-
relése és üzemeltetése volt. Itt tervezték meg és kísérletezték
ki a Bányászati Kutató Intézettel közösen a pajzsos fejtéseken
ma is alkalmazott szállító-vágati keresztezõdési pajzsot. Ez a
berendezés alapvetõ változást hozott a szállító-vágati keresz-
tezõdésben végzett munka biztonsága és a fejtési sebesség nö-
velése területén. A keresztezõdési pajzs késõbb a Budapesti
Nemzetközi Vásáron vásári nagydíjat nyert.

1976-ban a még ma is üzemelõ Márkushegyi Bányaüzem
építésének vezetõje, majd a bánya igazgatója lett. Itt dolgozott
1988 végéig.

Vezetése alatt épült meg a 200� dõlésû, 1641 m hosszú
lejtõsakna 18 hónap alatt. Abban az idõben rekordnak számí-
tott � a késõbb elért � egy elõvájó csapat által szénben illetve
vegyes szelvényben egy év alatt hajtott 3400 m és meddõ kõ-
zetben szintén egy év alatt kihajtott 16 m2 szelvényû 1200 m
hosszú vágat is. Frontfejtésen az egy nap alatt termelt csúcs
6000 tonna (havi átlagban 3500 t/nap) is nagy eredmény volt.

A bánya teljes felfutása után, nyugállományba vonulása
elõtt egy évig az Oroszlányi Szénbányák akkor alakuló vállal-
kozási fõosztályát vezette.

Rózsavári Ferenc okl. bányamûvelõ mérnök

1934-ben született Vörösberény-
ben. Az általános iskola elvégzése
után a székesfehérvári Mûszaki Kö-
zépiskolába nyert felvételt, ahol
1953-ban általános gépésztechnikusi
oklevelet szerzett. 1958-ban a Nehéz-
ipari Mûszaki Egyetem Bányamér-
nökiKar (Sopron) bányamûvelõmér-
nöki szakán szerzett bányamûvelõ
mérnöki oklevelet.

Az egyetem elvégzése után a
Várpalotai Szénbányászati Tröszt Beszálló bányájában üzem-
mérnökként kezdett dolgozni. Két év után a tröszt beruházási
osztályára került, ahol a tröszt beruházási munkáinak elõké-
szítésében, megvalósításában vett részt, mint mûszaki ellenõr.

1962-ben aNehézipariMinisztérium önálló beruházási fõ-
osztályára került területi fõmérnöki beosztásba. Feladatai kö-
zé tartozott az egyedi nagyberuházások és célcsoportos beru-
házások kormányzati döntésre való elõkészítése, megvalósítá-
suk helyszíni ellenõrzése.

1972-ben került a siófoki Kõolajvezeték Építõ Vállalathoz
beruházási fõosztályvezetõi beosztásba. Feladatai közé tarto-
zott az országos kõolaj- és gázvezetékhálózat, a PB töltõtele-
pek beruházási munkálatainak irányítása. Olajipari belsõ át-
szervezések során az OLAJTERV siófoki Beruházási Irodájá-
nak vezetõje, majd a Gáz- és Olajszállító Vállalat beruházási
fõosztályvezetõje volt, feladatai változatlanul hagyása mellett.

1977-ben az Országos Kõolaj és Gázipari Tröszthöz került
az Olajipari Fõvállalkozói Szervezet létrehozásához szükséges
elõkészítõ munkák � szervezeti felépítés, munkaköri leírások
� végzése céljából.

Ezt követõen az 1978-ban létrehozott Központi Bányásza-
ti Fejlesztési Intézet beruházási igazgatóságának beruházási
osztályvezetõje lett.

1985-ben az Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõség igaz-
gatási és jogi osztályán bányaigazgatási fõmérnöki beosztást
kapott. 1996-ban a fõfelügyelõség jogutódjától, a Magyar Bá-
nyászati Hivataltól ment nyugdíjba.

1996-ban megalapította a Bányamérnök Bt.-t, melynek
ügyvezetõjeként bányászati szakmai tervezéssel foglalkozik.
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Dr. Szabó Imre okl. bányamûvelõ mérnök

1934. június 26-án a Nógrád me-
gyei Kazáron született. 1953-ban Sal-
gótarjánban a Madách Imre Gimná-
ziumban érettségizett. A miskolci
Nehézipari Mûszaki Egyetem Bá-
nyamérnöki Karán kezdte egyetemi
tanulmányait, ahol Rákosi ösztöndí-
jas volt. 1958-ban Sopronban bánya-
mérnöki, 1966-banBudapestenmun-
kavédelmi szakmérnöki oklevelet,
1984-ben mûszaki doktori oklevelet

szerzett summa cum laude minõsítéssel.
Petõfibányán a Mátravidéki Szénbányászati Trösztnél

kezdte mérnöki pályafutását üzemmérnök, majd osztályveze-
tõ-helyettes pozíciókban. Petõfi altáró bányaüzemben mind
elméleti, mind gyakorlati értelemben érdekelte az endogén
eredetû bányatüzek lokalizálása. Az õ irányításával készült el
a tröszt bányáiban folyó munkák összesített technológiai leírá-
sa, az akkor divatos szóval �paszportok� kidolgozása. 1963-
ban kinevezték a Központi Bányamentõ Állomás parancsno-
kává, fõmérnökévé. Kikísérletezte és a gyakorlatban is alkal-
mazta az endogén eredetû bányatüzek, melegedések �kalci-
umclorid-agyag szuszpenziós� eljárással történõmegszünteté-
sét. Az Országos Kõolaj és Gázipari Trösztnél a Duna-Tisza
között és a Tiszántúlon megszervezte a bányamentõ és kitö-
résvédelmi állomások létrehozását, olajbányász bányamentõk
kiképzését. Irányítása alá tartoztak a gyöngyösoroszi, recski,
istenmezejei érc- és ásványbányák bányamentõi.

1962-1967 között a petõfibányai Bánya- és Gépipari Tech-
nikumban a bányamûvelés tárgyat oktatta.

1970-tõl a vállalat beruházási fõmérnöke, a visontai külfej-
tés 4,7 milliárd Ft-os nagyberuházás megvalósításának felelõ-
se volt. Részt vett a ma 3 millió t/év termelésû bükkábrányi
külfejtés létrehozásában. 1981-tõl a vállalat termelési fõmér-
nöke, fõleg a �szénen kívüli� tevékenység fejlesztése volt a
feladata. A paksi atomerõmû részére nehéz vasszerkezeteket,
�cellákat�, a Magyar Villamosmûvek részére távvezetéki osz-
lopokat, a Német Demokratikus Köztársaság számára kotró-

gép részegységeket gyártottak. Az ecsédi üzem részt vett a
gáz- és kõolajvezetékek építésében. Sikeresen, milliárdos ár-
bevétellel szerepelt a Mátraaljai Szénbányák az eocén-prog-
ram megvalósításában is, mint fõvállalkozó.

1993-tól a Bükki Energetikai Kombinát Alapítvány fõ-
mérnöke. A lignitek külfejtéses nagyüzemi erõmûvi felhaszná-
lása érdekében sikeresen lobbizott.

35 cikke, 6 db kéziratos tanulmánya, 150 közleménye, hír-
anyaga jelent meg, fõleg a BKL Bányászatban. Az OMBKE-
nek 1955-tõl tagja, 1974-1989-ig a helyi szervezet titkára.
Gyöngyösön több alkalommal szervezett nemzetközi részvé-
telû lignit-szemináriumot, rekultivációs ankétot, egyesületi ta-
pasztalatcseréket, kirándulásokat, bálokat. Jelenleg a gyön-
gyösi Lignit Baráti Kör elnöke.

1976-tól a BKL Bányászat szerkesztõ bizottságának tagja;
2004-tõl az OMBKE tiszteleti tagja; 2007-tõl az ellenõrzõ bi-
zottság tagja.

Szakály Miklós okl. bányamûvelõ mérnök

1934. augusztus 26-án született
Móron. 1953-ban érettségizett Szé-
kesfehérváron. Tanulmányait a mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán folytatta. Sop-
ronban 1958. május 8-án szerzett bá-
nyamûvelõ mérnöki oklevelet.

Az egyetem elvégzése után Vár-
palotára, Ferenc bányára üzemmér-
nöki beosztásba került, majd körlet-
vezetõ lett. Üzemi fõmérnöknek ne-

vezték ki az Ernõ bányai, SI és SII, valamint a dúsító üzem
munkahelyekre.

1976-tól a Tatabányai Szénbányák tervezési fõosztályán,
1977-ben a Várpalotai Szénbányák beruházási osztályán volt
mûszaki-gazdasági tanácsadó. 1981-ben lett a Veszprémi
Szénbányák várpalotai bányaüzemének mûszaki vezetõje.
Nyugdíjazásáig (1990) a Veszprémi Szénbányák termelési osz-
tályának vezetõje, valamint fõosztályvezetõ-helyettese volt.

Tanévzárás a Mûszaki
Földtudományi Karon

A Mûszaki Földtudományi Kar vég-
zõs hallgatói ünnepélyes keretek között
2008. június 21-én vehették kézhez diplo-
májukat. A valétálók ünnepélyes felvo-
nulására, a Szalamanderre június 25-én
került sor. A diplomát átvevõk névsora:

Árvai Gábor
Balázs Krisztina
Baráth Tibor
Bári Enikõ
Bíró Krisztina
Botos Boglárka
Burai László
Cservák Ferenc
Csík Zoltán
Csorba Gergely
Domján Adél
Ferenc Marcell
Fogel Ferenc
Gremsperger Katalin
Hacskó Péter

Haraszti Tamás
Juhász Gábor
Juhász István
Kalcsó Benedek
Kardos Ádám
Kelemen Éva
Keresztes Ildikó
Kiss Péter
Koscsó Gábor
Kovách Réka
Kurilla Ferenc
László Zsolt Ádám
Lõrincz Renáta
Lukács Adrienn
Mátyás Melinda
Molnár Gábor Pál
Nagy Gábor
Németh Ágnes
Novák Péter
Paulovics József
Rácz Ádám
Rácz Márk Barnabás
Rátkai Szilvia
Ruzsa Péter

Sándor Zsuzsa
Sós Péter
Sõrés Gergõ
Spéder Ferenc
Spitzmüller Ádám
Szalontai Lajos
Szántó Judit
Szarka Péter
Tamás Anita
Tar Melinda
Tóth Ildikó Zsanett
Tóth Péter
Tóth Péter Sándor
Török Szilvia
Tõzsér Károly
Vozár Zsuzsanna
Vöröskõi Zsófia
Zakhar Péter

Kissé megkésve gratulálunk új kol-
légáinknak, boldogulást, sikereket és jó
egészséget kívánunk!

OMBKE Bányászati Szakosztály
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Felértékelõdik a szénbázisú áramtermelés

Idehaza is felértékelõdni látszik a szénbázisú áramterme-
lés, illetve a szénkitermelés, beleértve bányák nyitását, illetve
újranyitását.

�Annak érdekében, hogy a villamosenergia-árakat meg-
próbáljuk elfogadható szinten tartani, valamint csökkentsük
importfüggõségünket, a szén (lignit) részarányát az energia-
mixben 20 százalék körül célszerû tartani� � mondta Valaska
József, a Mátrai Erõmû igazgatóságának elnöke. A Mátra- és
Bükkalján meglévõ mintegy 1 Mrd tonnás lignitvagyon az
ország egyetlen olyan hosszú távon is gazdaságosan kitermel-
hetõ energetikai nyersanyaga, amely egy 1000 megawattos lig-
niterõmûvet alapul véve 120 évre elegendõ (ma az erõmû
négy blokkja összesen 836 megawatt beépített teljesítményû).
Erre a szénvagyonra alapozva tervezik megépíteni az MVM-
mel közösen azt az új, 400 megawatt kapacitású és rendkívül
korszerû lignittüzelésû blokkot, amely 2015-ben kapcsolódhat
rá a hazai hálózatra. A projekt mintegy 850 millió eurós
beruházást jelent.

�Az EU formálódó energiapolitikája is jelentõs elõrelé-
pést hozhat ásványi energiabázisunk felértékelõdésében� � je-
lezte Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezetõ
fõtitkára. Mint mondta: még mindig jelentõs szénvagyonnal
rendelkezünk, amely hosszú távonmegfelelõ alapja lehet a vil-
lamosenergia-termelésnek. A leghatékonyabban a Mátrai
Erõmû bányatelkeiben jelenleg is mûvelésben lévõ lignitva-
gyon hasznosítható, de kiaknázzák az egyetlen még mûködõ
magyarországi mélymûveléses barnaszénbánya, a Vértesi
Erõmû Zrt. márkushegyi bányájának szénvagyonát is. A jövõ
szempontjából fontos szerep juthat a �szûz� területeknek is,
így a komjáti, illetve Torony térségi lignitvagyonnak (bár ezek
kitermelése egyelõre nagy ellenállásba ütközik).

Márkushegyenma évi 1,2 millió tonna szenet bányásznak,
ezt az oroszlányi erõmû négy kazánjában égetik el, emellett az
egyes és kettes kazánban kialakított úgynevezett fluidágyban
megújuló energiahordozókat is eltüzelnek (faapríték, szalma,
kínai nád és egyéb anyagok, a tüzelõhõ 30 százalékáig). Mint
Havelda Tamás bányászati igazgató elmondta: a ma ismert ás-
ványvagyon a jelenlegi kitermelési mennyiség mellett 2018-ig
elegendõ, de már megkezdõdtek azok a kutatások, amelyek a
környék további szénvagyonának felmérését célozzák. A
mélymûvelésû bányászat drágább, mint a külfejtésû lignit ki-
termelése, de a mai és fõleg a jövõben várható energiahor-
dozó-árakat vizsgálva egyre inkább ismét gazdaságossá válik a
széntüzelésû villamosenergia-termelés.

A Mecsekben kecsegtetõ lehetõség a Máza-Dél elnevezé-
sû területen található mintegy 187 millió tonnás feketeszénva-
gyon, amelyben jelentõs mennyiségû � az elõkutatások szerint
30-50 milliárd köbméter � szénhez kötött metángáz is hasz-
nosítható. A kitermelésre itt többféle koncepció látott nap-
világot.

Borsodban a közel 53 millió tonnás vagyonnal rendelkezõ
dubicsányi barnaszénmezõ termelésbe vonása is megfontolan-
dó. A szénvagyon környezetbarát hasznosítása a �tiszta szén�
technológiára alapozó, uniós szinten 16 erõmûbõl álló projekt
megvalósításával is elõsegíthetõ; ezekbõl néhány már meg-
épült Németországban, és azt szeretnénk elérni, hogy a Mát-
rai Erõmû fejlesztése is bekerüljön ezek közé. Ennek segítsé-
gével Európa-szerte elõtérbe kerülhet ismét a szénfelhaszná-
lás növelése; ebbõl az energiahordozóból a jelenlegi felméré-
sek szerint világszerte legalább 200 évre elegendõ készletekkel
rendelkezünk � mondta Zoltay Ákos.

Az eddig ismertté vált befektetõi elképzelések szerint
összesen mintegy 2-3 ezer MW kapacitású új nagyerõmû épí-
tését tervezik a következõ 5-10 évben, ám ezek szinte mind-
egyike gázbázisú (kivéve aMátrai Erõmû 400MW-os lignittü-
zelésû blokkját). Ehhez számíthatjuk hozzá még a paksi atom-
erõmû üzemidõ-hosszabbítását, amelynek révén húsz évvel
mûködhetnek tovább a reaktorok (2000 MW).

A folyamatosan növekvõ energiaigények, valamint az
emelkedõ olaj- és földgázárak esélyt adnak arra, hogy a Me-
csekben sokévi szünet után újrainduljon a szénbányászat. A
korábban évente átlag 3-4 millió tonna szenet adómecseki bá-
nyákat annak idején döntõen a gazdaságtalan kitermelés
miatt kellett leállítani, ám azóta az árviszonyok megváltoztak.

Az 1964-ben bezárt nagymányoki külszíni fejtés mintegy
42 hektáros területén 2,3 millió tonna, külfejtéssel kitermel-
hetõ ipari szénvagyon van. Évi százezer tonna szén kiter-
melésével kalkulálva Nagymányokon újabb 25 éven át folyhat
még a kitermelés. A nyitás költsége meghaladja a 700 millió
forintot, a fejtés bezárását követõ tájrehabilitációra több tíz
millió forintot kell letétbe helyezni, a szükséges gépek beszer-
zése pedig több mint százmillióba kerül, de a 3,2 kilométeres
elkerülõút sem lesz olcsó.A szakemberek úgy vélik, a kiterme-
lés leghamarabb jövõre kezdõdhet el.
Napi Online 2008. augusztus 12.

KF

Új szénerõmû épülhet Magyarországon

Az amerikai AES Corporation új erõmû építését tervezi
Magyarországon. A multinacionális energiaipari nagyvállalat
állítólag már megkezdte a partnerek kiválasztását az erõmû
építéséhez. Az Észak-Magyarországon létesítendõ erõmûvet
szénnel fûtenék � derül ki a Fox Business hírébõl, melyet a cég
magyarországi illetékesei nem kívánták sem megerõsíteni,
sem cáfolni.

Az AES 1996 óta van jelen a magyar piacon, a honlapja
szerint három erõmûvel rendelkezik, amelyek kapacitása 1112
MW. Munkatársainak száma Magyarországon több mint
ötszáz.

A cég volt az elsõ magánbefektetõ a magyar áramterme-
lésben, amikor 1996-ban a három erõmûvet megszerezte. Az
AES 110 millió dollárt fektetett a létesítményekbe, amelyeket
2004-ben egyébként be kellett volna zárni. Két erõmûvet bio-
fûtõanyagok elégetésére is alkalmassá tettek.

Az amerikai vállalat három magyar erõmûve közül a leg-
kisebb az AES Borsod, amely 96 MW-os biomassza és szén-
erõmû.A középsõ az AES Tiszapalkonya (116MW), többféle
fûtõanyaggal is mûködik, de elsõsorban a szénre alapozza a
termelést. Az AES Tisza II. erõmû Magyarország harmadik
legnagyobb áramtermelõ létesítménye, amely az ország teljes
áramtermelésének 7%-át adja.

A virginiai székhelyû AES öt kontinens 29 országában van
jelen 123 erõmûvével. Körülbelül 43 ezer MW áramtermelõ
kapacitással mûködnek ezek a létesítmények. A társaság 13
áramszolgáltató részleget is mûködtet. A cég összes árbevéte-
le 13,6 Mrd dollár, alkalmazottainak száma 28 ezer. Az AES
Európában, a FÁK-országokban és Afrikában is aktív. E tér-
ségeket egyetlen régióként kezelik, és honlapjuknak ezen a re-
gionális aloldalán a magyar parlament épületét tüntetik fel
illusztrációként.
www.origo.hu 2008.08.29. KF

Felértékelõdik a szén
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Új ligniterõmû épül
Megalakult a Magyar Villamos Mûvek Termelõ Zrt.

2008. szeptember 29-én aláírta a Magyar Villamos Mûvek
Zrt. (MVM) és a Mátrai Erõmû (ME) Zrt. azt a szerzõdést,
amelyet egy új 400 MW-os erõmû-blokk építésére hoztak
létre. Az új társaságban az MVM Zrt. 74,9%-os, az ME Zrt.
25,1%-os tulajdoni aránnyal rendelkezik.

Az aláírt vegyesvállalati szerzõdés a felek együttmûködé-
sét szabályozza a létesítés elõkészítése és szerzõdéses rendsze-
rének kialakítása, a létesítés, majd a mûködtetés és üzemelte-
tés folyamatában. Ennek megfelelõen a megállapodás mint-
egy 40 évre szóló együttmûködés kereteit teremti meg. A be-

ruházás teljes értékemintegy 200MrdFt, finanszírozása 20%-
ban saját forrásból, 80%-ban bankhitelbõl történik.

A blokk a tervek szerint 2015 második felében kezdi meg
az áramtermelést. Ezt követõen a lignitbázisú villamosener-
gia-termelés teljesítménye a jelenlegi 950 MW-ról közel 1200
MW-ra növekszik, miközben 2500 munkahely fennmaradásá-
ra adódik garancia a 2020-as évek közepéig. Az építés idõsza-
kában � 2010-2015 között � 2000 új munkahely jön létre.

A beruházás azért is igen elõnyös, mert csökkenti hazánk
gázfüggését, importfüggõségét és javítja környezeti állapotát.

Dr. Horn János

Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 5. szám 47

Ötven éves egyetemi találkozó Sopronban

1953-ban a Miskolci Egyetemen kezdett és 1958-ban Sop-
ronban végzett bányamérnökök 2008. június 1-3-án, Sopron-
ban, a Lõvér Szállodában tartották ötvenéves találkozójukat.

1-jén este a szálloda konferenciatermében vacsorával egy-
bekötött kötetlen találkozás volt. Összesen 91 fõ jelent meg a
hozzátartozókkal együtt.

2-án délelõtt ünnepi díszben jelentünk meg a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem (Erdõmérnöki Egyetem) dísztermében,
ahol az egyetem rektora, prof. dr. Faragó Sándor és Sopron vá-
ros polgármestere, dr. Fodor Tamás köszöntött bennünket.
Vass István valétaelnök megköszönte mind a rektor, mind a
polgármester által elmondott meleg szavakat, majd dr. Szabó
Imre a jubileumi találkozóra készített díszes korsóval
ajándékozta meg õket.

Az egyetemkertben a Miskolci Egyetem által felállított
emlékhelyen koszorút helyeztünk el. Az ebéd a szálloda tera-
szán volt, majd a megjelentek többsége rövid sétát tett a törté-
nelmi városban. Este a konferenciateremben díszvacsora volt,
s ezt követõen jubileumi szakestélyt tartottunk.

A szakestély a hagyományoknak megfelelõen zajlott le.
Az elnöki tisztet Vass István látta el, a háznagyi szerepet
Bérczes Zsolt, a kontrapunkt Nagy István volt, nótabírók:
Forisek István és dr. Kránicz Zoltán, az elhunytak neveit Kovács
János olvasta fel. A házirendetHermesz LeóMiklós hitelesítet-
te. Komoly pohárköszöntõt mondott: dr. Csaba József.Néhány
mondat az elhangzottakból:

�E komoly pohárköszöntõm során gondoljunk vissza a
több mint 70 évre, a háborús évek miatt gondokkal teli, nem
túl boldog gyermekkorra, életünk néhány törésére � amikor

nem úgy történt valami, ahogy elképzeltük. Azt láthatjuk (és
boldogok, akik azt látják), hogy ilyenkor is velünk volt és
megvédett az Isten, habár néha csak késõbb vettük észre, hogy
az akkor miért történt úgy, és hogy az mégis úgy volt jó
nekünk.

Gondoljunk kamaszkorunk sok megválaszolatlan kérdé-
sére és tanácstalanságainkra, pl. hogy mit tanuljunk érettségi
után? Sokszor nem mi döntöttünk. Emlékszem, hogy a legel-
sõ félév kezdetén megkérdezték az évfolyamunktól: Ki akart
Miskolcra jönni? Ki választotta a bányász szakmát? Tegye fel
a kezét! Bizony nagyon kevesen voltak.

Azután a matematika és a fizika vizsgák rostálták az évfo-
lyamot.Másodéves korunkban újabb rostálás is lehetett volna,
ha 'véletlen' nem aznap kirándulunk Pojják professzor úrral
Rudabányára és Aggtelekre. Mikor mi Rudabányán ismer-
kedtünk a bányászélettel, 'szesztestvéreink', a harmadéves ko-
hászok éppen oroszkönyveiket égették a Dudujka-dombon.
Nélkülünk, mert éppen akkor mi távol voltunk. Véletlen egy-
beesés? Közben azonban nagy nehezen egyenesbe rázódtunk
Miskolcon, demegkönnyebbülés volt � a sáros utak, az építési
terület buckái és gödrei, a poloskás diákszálló zsúfolt szobái
után � Sopronban folytatni diákéletünket. És alig több mint
egy év után jött 1956 õsze. Ha addig nem is, de akkor a való-
ban veszélyes élethelyzetekben kézzelfogható volt a Gondvi-
selõ irányítása. Hogy csak a november 4-i eseményekbõl
egyet-kettõt emeljek ki: Emlékeztek ugye a 'kópházi csatára',
amikor süket ágyúkkal és kézifegyverekkel felszerelve akartuk
visszafordítani a tankokkal jövõ szovjet megszállókat. Egy ide-
ges mozdulattal elsütött kézifegyver következménye könnyen
lehetett volna az, hogy ma mások koszorúznának a soproni te-
metõben hõsi emlékmûvünknél. Vagy aznap éjszaka aMuckon,
amikor kézigránátokkal és kézifegyverekkel vártuk a szovjet
tankok támadását, ami szerencsénkre nem következett be.

Hazai hírek

Dr. Szepesi József, Vass István, Makrai László, Zoltán István

A résztvevõk a fõépület elõtt
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Azután szétszóródtunk. Az évfolyam egyik része idegen-
ben � nyelvtudás, ismeretség és ismerõsök nélkül � kereste a
boldogulást, a nem kis nehézséggel járó diplomaszerzést. Az
évfolyam másik része kénytelen-kelletlen meghallgatta Ker-
tész docens elvtárs, a marxizmus-leninizmus tanszék vezetõ ta-
nárának magyarázatait az '56-os eseményekrõl. Felemelõ ér-
zés volt! Majd a szaktárgyakból tett sikeres vizsgák és a diplo-
ma után, a még akkor igencsak kemény diktatúra szorításá-
ban, lelkében az 56-os szellemmel kénytelen volt beilleszked-
ni a hazai társadalomba. Nem minden helyzet volt világos ak-
kor, de visszatekintve biztonsággal mondhatjuk � én minden-
képpen mondhatom �, hogy Isten gondoskodott rólunk, az Õ
szeretete átölelte életünket�

De most hagyjuk a múltat, most ünnepeljünk, éljük a vi-
dámság perceit, az együttlét örömének óráit. Nehéz most
másra gondolni, de nekem e komoly pohár hozzászólás kere-
tében mégis meg kell tennem.

Elhalványodnak az együtt töltött kedves órák emlékei és
késõbb nagy csend is körülvehet bennünket, a magány esti
csendje, az éjszaka álmatlan óráinak csendje otthon vagy egy
kórházi ágyon, és akkor arra gondolhatunk, hogy mit hoz a jö-
võ? A jövõ miatti aggodalom és félelem � akár jó anyagi kö-
rülményeink ellenére is � a mi életkorunkban nem életidegen
gondolat. Ilyenkor boldog az az ember, akinek eszébe jutnak
a jézusi szavak: Ne aggódjatok, ne nyugtalankodjatok, meny-
nyei Atyátok tudja, hogy mire van szükségetek�

Végül a mikor? és hogyan? kérdésre a Bányászhimnusz
sorainak idézésével válaszolok és fejezem be 'komoly poha-
ram' mondanivalóját: �És hogyhamajd a föld ölében (és nem-
csak ott!) végóránkat éljük, Isten kezében életünk: Õ megse-
gít, reméljük!�

A vidám pohár hangulatos szószólója volt dr. Szepesi
József. Hozzászóltak még: Hafner Henrich, Kovács Endre,
emelve a szakestély egyébként is jó hangulatát.

Befejezésül Vass István elnök megköszönte Bérczes Zsolt,
Nagy István, Csizmadia Lajos és dr. Szabó Imre közremûködé-
sét az 50 éves találkozó megszervezésében.

A szakestély után a résztvevõkmég jóval éjfél után is fehér
asztal mellett, jó hangulatban emlékeztek az ötven évvel ez-
elõtti történetekre.

Június 3-án reggel búcsút vettünk a szállodában egymástól,
és reményünket fejeztük ki, hogy öt év múlva újra találkozunk.

Dr. Szabó Imre

Bányászkórusok találkozója Tatabányán

Május végén egy nagyon sikeres hangverseny zajlott le
Tatabányán. A kertvárosi mûvelõdési otthonban 13 kórus �
bennük 300 énekes � részvételével rendezték meg a bányász-
kórusokmásodik találkozóját. A rendezõket meglepte a nagy-
fokú érdeklõdés, hiszen ilyen létszámra nem számítottak. Ez a
meglepetés azonban nem gondot, inkább örömet okozott a
vendéglátóknak, akik kiválóan figyelmes házigazdaként ren-
dezték meg a találkozót.

A rendezvényt Hámori István Péter, a BDSZ alelnöke nyi-
totta meg. Köszönõ szavakkal méltatta a bányászkórusokmúl-
hatatlan érdemeit a bányászdalok terjesztéséért. A rendezõk
nevében Lévai Ferenc, Tatabánya alpolgármestere, majd dr.
Hidasi János,Komárom-Esztergommegye gyûlésének alelnö-
ke és Lukács Zoltán országgyûlési képviselõ köszöntötte a kó-
rusokat. Az ünnepélyes megnyitót gálamûsor követte, amely-
nek keretében a megjelent kórusok 15-20 percben mutatták
be produkciójukat.

A mûsorban felléptek:
� Egyesített Sárisáp és Tokodaltáró vegyeskara

� Forrás Nõi Kamarakórus, Ajka-Padragkút
� Aranyesõ dalkör, Rudolf telep
� Brennbergbánya kórusa
� Kisterenye, Bányászdalkör
� Tatabánya, Rozmaringos Bányászegylet
� Pécs, Bányász Nyugdíjas Népdalkör
� Ajka-Padragkút bányász férfikórusa
� Tatabányai Bányász Dalkör
� Tatabányai Bárdos Lajos Vegyeskar
� Oroszlányi Bányász Népdalkör
� Salgótarjáni Bányász-Kohász Dalkör
A kórusok mûsorát hosszantartó tapssal ismerte el és ju-

talmazta a találkozó közönsége. Megerõsödött abbéli meg-
gyõzõdésük, hogy ha a bányászat hõskora már el is múlt, az
iparág kulturális tradícióit � köztük a dalkincset � érdemes, sõt
szükséges õrizni, ápolni. A csoportok emléklap mellé a várost
és a megyét bemutató könyveket is kaptak ajándékba.

Befejezésül a közönség és a kórusok együtt énekelték el a
Bányászhimnuszt, majd Jó szerencsét kívánva azzal búcsúztak
egymástól, hogy két év elteltével újra találkoznak Tatabányán.

Vajda István

Emléknap Petõfibányán

A �Petõfibányáért Egyesület� 2008. június 7-én, a Mátra-
aljai Szénbányák Petõfi altáró megnyitásának 65. évfordulója
alkalmából nagyszabású rendezvényt szervezett. Papp Tamás,
az egyesület elnöke üdvözölte a vendégeket, emlékezett a 65
évvel ezelõtti idõkre. Név szerint köszöntötte Fekete Lászlót, a
Heves megyei Közgyûlés sportbizottságának elnökét, Ambrus
Zoltánt, a közgyûlés alelnökét,Fekete Lászlót,Petõfibánya pol-
gármesterét, Pápis Lászlót, aMátrai ErõmûZrt. szakszerveze-
ti titkárát, dr. Dovrtel Gusztávot, a Mátrai Erõmû Zrt. osztály-
vezetõjét és dr. Szabó Imrét, ny. fõmérnököt, a Lignit Baráti
Kör elnökét.

Dorner Gábor, a Petõfibányáért Egyesület titkára minden-
ki megelégedésére példásan szervezte az összejövetelt. Ott
voltak a rendezvényen a környékbeli községek polgármeste-
rei, elöljárói és a nagyobb üzemek, cégek képviselõi is.

Ünnepi beszédet mondott Pápis László, aki elmondta,
hogy 1942-1943-ban indult a bányászkodás Petõfibányán, pon-
tosabban akkor még Pernye-pusztán. Vázolta, hogy a rózsa-
szentmártoni bányák termelése már nem gyõzte a Lõrinciben
megépült 128 MW teljesítményû erõmû lignittel történõ ellá-
tását, a Petõfi altáró termelésére, késõbb az ecsédi külfejtés-
ben termelt lignitre is szükség lett.

Hozzászólásában dr. Szabó Imre kiegészítette az ünnepi
megemlékezést: az altáró Európa-hírû, korszerû körszelvényû
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vágatát betonidomkõvel biztosították. Szólt továbbá az elért
teljesítményekrõl, a vágathajtásról, az F4-es gépekkel elért re-
kordokról, a pajzsbiztosításról és megemlékezett az 1959-ben
Szücsi X-es bányaüzemben történt bányatûzrõl, ahol 31 bá-
nyász vesztette életét. Ez után alakult meg Gyöngyösön az or-
szág egyik legkorszerûbb bányamentõállomása.

Dr. Dovrtel Gusztáv a visontai és bükkábrányi külfejtés
korszerû bányamûvelési módjairól, rendszereirõl, termelési
eredményeirõl tájékoztatta a jelenlévõket, majd 28 nyugdíjas
bányásznak adott át emléklapot.

A kultúrház falára elhelyezett emléktáblánál a Mátrai
ErõmûZrt., a bányász szakszervezet, a Hevesmegyei Közgyû-
lés, a polgármesteri hivatalok, a Petõfibányai Mentõállomá-
sért Alapítvány képviselõi helyeztek el koszorút. A Petõfi altá-
ró bánya még megõrzött részén a vendégek Papp Tamás,
Dorner Gábor vezetésével bányalátogatáson vettek részt.

Az ünnepi megemlékezést a Bányász Fúvós Zenekar a
Bányászhimnusz eljátszásával zárta. A kultúrház környéke a
�régi bányásznapok� hangulatát idézte, a sátrakban minden-
féle érdekes dolgokat árusítottak, és bográcsokban fõtt a bir-
ka, babgulyás és más �lacikonyhai ételféleségek�. Jó hangulat-
ban ünnepelt a bányatelep lakossága és a környékbeli tele-
pülések vendégei.

Dr. Szabó Imre

Bányajárás Mátraszentimrén
A Bányagépészet a Mûszaki Fejlõdésért Alapítvány ülése

Az ország legmagasabban fekvõ településén, Mátraszent-
imrén tartotta idei elsõ ülését a Bányagépészet a Mûszaki Fej-
lõdésért Alapítvány kuratóriuma.

A program a Narád Park Hotelben kezdõdött, ahol kelle-
mes környezetben hallgathattuk meg a Mecsek-Öko Zrt.
munkatársainak elõadását a szûkebb környezetünk védelmé-
ben végzett munkáról.

A múltban ugyanis Gyöngyösoroszitól Mátraszentimréig
terjedõ, közel 30 km2-nyi bányatelkenmélymûvelésû ércbánya
volt, melyet 1986 óta szüneteltetnek. A függõleges aknákat tö-
medékelték, az altárón kifolyó savas és nehézfém szennyezésû
bányavizet vízkezelõ üzemben semlegesítik, majd a Toka pa-
takba engedik.

A 2005-ben indult környezetvédelmi beruházás célja,
hogy a külszínen található meddõhányók (17 db) szakszerû
rekultivációjával, a föld alatti fejtési üregek tömedékelésével,
a víz- és zagytározó tavak szigetelésével a kibocsátási
határérték alá csökkentsék a bányából kifolyó vizek fémion-
tartalmát és savasságát, illetve a meddõhányókból és víztáro-
zókból az esõ és az elszivárgás hatására kijutó szennyezõ
anyag mennyiségét.

Kulcsár László okl. bányamérnök, a Mecsek-Öko Zrt.
projektigazgatója vetített képes elõadásában mutatta be a
nagy léptékû munka eddig elért eredményeit és vázolta a
jövõ céljait.

A beruházás nagyságrendjét jellemzi, hogy az nemcsak a
külszínen folyik, hanem a kívánt eredmény elérése érdekében
újra kell mélyíteni a korábban betömedékelt mátraszentimrei
függõleges aknát. Beszerezték az aknamélyítõ gépet és mind-
azt a technikát, ami a bánya újraindításához és a korábbi fej-
tési térségek eléréséhez szükséges.

A föld alatti munkáról Román Árpád, a bányaüzem fele-
lõs mûszaki vezetõje beszélt. Elmondta, hogy a feltárás nem-
csak a függõleges aknában (ahol már 300mmélységben tarta-
nak), hanem a gyöngyösoroszi altáróban és a kapcsolódó
Károly tárón (és vakaknán) is folyik.

Elõadását sok-sok fotóval illusztrálta, melyeken jól láthat-
tuk a víz összehordta vörös iszapot, és a 25 éve nem használt
vágatok állapotát. Elmondta, hogy a közel 6000 m hosszú altá-
róban a szállításhoz mozdonyt kell használni a szállítási igény
és a nagy távolság miatt. A kis vágatszelvény a munkát külön
nehezíti, és gondot jelent a villamos energia ellátásban is.

Külön akadály, hogy a bányából a környezetet szennyezõ
iszap és iszapos kõzet nem hozható ki, elhelyezésére alkalmas
bányatérségeket kell felderíteni. Bemutatta az ötletes iszap-
szállítási és elhelyezési technológiát is. Végezetül kérdések és
válaszok következtek, majd aGyöngyös külvárosában, Farkas-
mályiban található Regélõ Borházban folytattuk az eszmecse-
rét vacsora és kitûnõ borok kóstolgatása közben.

Másnap reggel a kuratórium úgy döntött, hogy 2008. szep-
tember 26-27-én tartja a 41. Konferenciát Balatongyörökön.
Külön örömöt jelent számunkra, hogy alapítványunk idén tölti
be a 15. életévét.

A rövid kuratóriumi ülés után meglátogattuk a bányaüze-
met, ahol megismerkedhettünk az alkalmazott gépekkel, be-
rendezésekkel, az aknamélyítés technológiájával. Külön emlí-
tést érdemel e tárgyban az aknamélyítõ gép villamos meghaj-
tása, amely a XXI. század technológiáját képviseli.

Egy olyan frekvencia (telítési fluxus) szabályozót sikerült
beépíteni a beruházó és a Siemens jóvoltából, mely nagyban
megkönnyíti és elõsegíti a biztonságos mélyítést és a precíz
szerelési munkákat, amellett, hogy az energia-felhasználást is
optimalizálja.
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Késõbb bányajárás következett, a vállalkozó szellemû kol-
légák bödönbe szálltak és személyesen vizsgálták meg a 25 év
után újranyitott 300m-esmélységben lévõ 2. szint vágatállapo-
tát, megcsodálva a természet által idõközben épített iszaptavat
és a biztosításon kirakódott kõzetkiválásokat, a fakadó vizek
különbözõségét és az alkalmazott technikát.

A látogatás a Narád Park Hotelben ebéddel fejezõdött be,
mely után a látogatók hazaindultak. A munka további eredmé-
nyeirõl a 41. konferencián részt vevõk bizonnyal hallanakmajd.

Livo László

A �KÖNYV� ünnepe

Az 1951-ben beíratkozott és 1956-ban végzett bányamû-
velõ, geológus, olaj-, földmérõ és geofizikus mérnöki szakok
végzett mérnökei elhatározták, hogy mind az egyetemi, mind
az iparban eltöltött idõ eseményeit (élményeit) az arany dísz-
oklevél kiadása alkalmával egy közös könyvben foglalják
össze. A �könyv� 568 oldal terjedelemmel 2007-ben jelent
meg 300 példányban, melyre a szakok a következõ felosztás-
ban (mennyiségben) tartottak igényt:

A protokoll címszó alatt elsõként aMiskolciEgyetemMû-
szaki Földtudományi Kar dékánját, (az elhatározást feltétel
nélkül támogató) dr. Bõhm Józsefet kerestük fel könyvünkkel,
továbbá tanszékvezetõk és intézetigazgatók részére is postáz-
tunk könyvet. Tiszteletpéldányt küldtünk dr. Faragó Sándor, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora részére, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem érdekelt tanszékei-
nek, szakmai múzeumoknak, megyei, városi könyvtáraknak,
levéltáraknak, bányakapitányságoknak. Tájékoztatás céljából
küldtünk könyvet az OMBKE, a Magyar Bányászati Szövet-
ség és a BDSZ részére. A támogató szervezeteknek utólag is
köszönve a segítséget küldtük el az élményeinket megörökítõ
kötetet.

A szerkesztõbizottság tagjai: Bodrogi Frigyes, Gádori
Vilmos, Gerzson István, Karabélyosné Gesztelyi Éva, dr. Kovács
István, Májay Péter, Nagy Sándor, Németh Géza, Sallay Árpád,
Simon Sándor és Szûcs Imre voltak.

A kézirat lektorálásában Bodrogi Frigyes, Gerzson István,
dr. Kovács István, Májay Péter, Nagy Sándor és Chászárné
Simon Alice segített.

A visszajelzések részben szívbõl jöttek, részben a protokoll
szabályainak feleltek meg. A könyvtárak egy része hiánypót-
lásként értékelte a kiadványt, és kortörténeti értékûnek mi-
nõsítették a Bányamérnöki, és a Földmérõmérnöki Karok 10
félévbeli oktatóit és az elvégzett tantervi anyagot bemutató
felsorolást. Szemelvények az értékelésekbõl:

�...Nagy örömmel fogadtuk az �Egy évfolyam története: a
magyar bányászat sorsfordító évtizedeibõl 1951-2006� címû
könyvet. A kötet hiánypótló mû, amelyet nagy hozzáértéssel,
szeretettel készített. Köszönet ezért a munkáért is! Nagyon
köszönöm, hogy megtisztelte az Eötvös Károly Megyei
Könyvtárat, eljuttatta nekünk ezt a tartalmas kiadványt...�
Pálmai Juditmegbízott könyvtárigazgató.

A Bányászati Lapok 140. évfolyam 4. számában dr. Csaba
József értékelt: �...Az egyetemi történetek, a szakmai önélet-
rajzokmellett érdekes összeállítás a könyvben a �Tanszékek és
tantárgyak� fejezet, melyet nem csak az 1956-ban végzettek és
pár évvel elõtte és utána végzettek is örömmel olvashattak. A
régmúltból újra megjelennek azoknak a személyeknek kedves
arcai (némelyeket az idõ is megszépít), akik igyekeztek a tudo-
mányos ismereteket elültetni bennünk...�

AMagyarhoni Földtani Társulat 2008. évi január-februári
Hírlevelében jelent meg értékelés: �...Magánkiadásban 2007-
ben jelent meg az 1951-ben beíratkozott hallgatók életútját
bemutató kiváló szerkesztésû 569 oldalas könyv. Sajnos az év-
folyam nem korábban kezdte tanulmányait, mert akkor ez a
könyv etalonja lehetett volna a késõbbi évfolyamok hasonló
tartalmú könyveinek. A recenzens írója sajnálja, hogy a könyv
kereskedelmi forgalomba nem került...� Dr. Horn János

Megható az évfolyamtársunk özvegyének levele: �...Kö-
szönöm részünkre megküldött 'Egy évfolyam története a ma-
gyar bányászat sorsfordító évtizedeibõl' c. könyveket. A tetsze-
tõs kivitel mély tartalommal párosul. Érzõdik rajta a gondos,
hozzáértõ munka. Elismerést érdemelnek a szerkesztõbizott-
ság tagjai, akik feldolgozták, összeállították emberi sorsokon
keresztül a bányászat valóban 'sorsfordító' évtizedeit. E könyv
maradandó emlék lesz utódainknak arról a korról, amikor
még volt magyar bányászat...� Surányi Gyuláné

Figyelemmel arra, hogy példa nélküli összefogással való-
sult meg a Bányamérnöki, a Földmérõmérnöki Karok öt szak-
ja volt hallgatóinak közös �aranyemlék� könyve, Simon
Sándor barátunk, kollégánk javasolta a közös értékelést is.
Erre az eseményre Sopronban 2008. augusztus 21-22-én ke-
rült sor Simon Sándor szervezésében. A házigazda a Nyugat-
Magyarországi Egyetem rektora, dr. Faragó Sándor volt. A 80
résztvevõ a fõépület elõtti fényképezést követõen a rektori ta-
nácsteremben gyûlt össze az erdõmérnök hallgatók sorfala
között.

Az ünnepi ülés a bányász, erdész, kohász himnuszokkal
kezdõdött, majd a vendéglátó dr. Faragó Sándor köszöntõjét,
illetve dr. Bõhm József dékán elõadását hallgattuk meg. Szót
kért Molnár László veterán díszvendégünk is. A Bányamér-
nöki Kar hallgatóinak nevében dr. Balogh Béla, a Földmérõ-
mérnöki Kar hallgatóinak nevében dr. Verõ József köszöntötte
az AlmaMatert és a jelenlevõket.

A Simon Sándor által tartott névsorolvasás (a harangjáték
és a klopacska hangja mellett) az elhunytakkal kezdõdött,
mely idõ alattBagi Róbert szakonként egy-egy gyertyát gyújtott
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emlékezésül. A névsor a jelenlévõkkel folytatódott. A
megszólítottak a leglényegesebbekrõl tájékoztatták az ünnepi
ülést.

A rektori tanácstermi program befejeztével a résztvevõk
estebéd céljából az egyetemi étterembe vonultak át, ahol a
könyvet értékelõ pohárköszöntõkkel indult a napirend.

ElsõkéntGádori Vilmos szerkesztõ-kiadó adott tájékozta-
tást az öt szak tagjainak (több száz) levélbeli megkeresése fá-
rasztó munkájáról, melyet Simon Sándor bonyolított, illetve a
mindenkori határidõbõl kicsúszó válaszok nyomdai gondjai-
ról, melyek a költségekben jelentettek védhetetlen módosu-
lást, miközben a nyomda ráfizetésének különbözõ fokozatait
ismertük meg. Külön megköszönte dr. Bõhm József dékánnak
az egyetem történetéletével foglalkozó fejezetét, mely új meg-
világításba helyezte a sok vihart megért bányamérnöki ok-
tatást.

Végezetül megköszönte Bodrogi Frigyes önzetlen felaján-
lását, amely a színes festményeinek szabad felhasználásával
megsokszorozta a kötetünk színvonalát.

A közösmunkát a bányászok részérõl Sallay Árpád, az ola-
josok részérõl dr. Kovács István, a geológusok részérõlBodrogi
Frigyes, a geodéták részérõl Nagy Sándor és a geofizikusok
részérõl Gerzson István értékelte. Az ebéd elõtti diszkussziót
dr. Faragó Sándor rektor és dr. Bõhm József dékán felszólalása
zárta.

A nap hivatalos része az ebéddel zárult, melyet a várkert
ismételt bejárása követett.

A másnapi szabad foglalkozásra az egyetem mellett be-
rendezett �Kishordó� fedõnevû pince gyakorlati helyiségei-
ben került sor, felkért elõadók mellõzésével. Itt dicsértük ma-
gunkat, élvezve az öt szak sikeres összefogásának eredményét,
s kívántunk egymásnak jó egészséget és változatlan létszám-
ban való ismételt találkozást.

Gádori Vilmos szerkesztõ-kiadó

Minõségdíjas a Miskolci Egyetem

Felsõoktatási intézmény kategóriában a miskolci campus
nyert, a legjobb szervezeti egység pedig a Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Kara lett. Arany fokozatú elismerõ okle-
vélben részesült a Kodolányi János Fõiskola, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem és a Budapesti Mûszaki Fõiskola viszont az
ezüst fokozaton osztozott. Az elismeréseket tanévnyitó ün-
nepségeken adják majd át.

A Felsõoktatási Minõségi Díjjal évente azon felsõoktatási
intézmények teljesítményét ismerik el, amelyek eredménye-
sen alkalmazzák a minõségirányítási rendszert. Emellett fon-
tos szempont, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék és ér-
tékeljék a szolgáltatásaikat igénybe vevõ partnerek elégedett-
ségét, illetve a többi egyetem és fõiskola teljesítményét.

A díjat a kormány két évvel ezelõtt azzal a céllal alapítot-
ta, hogy elismerje az intézmények minõségfejlesztési eredmé-
nyeit. Ez lehetõséget teremt hazai és nemzetközi összehason-
lításokra, rangsorolásokra, a gazdaság igényeihez való alkal-
mazkodásra, a versenyhelyzet erõsítésére.

Az idén januárban másodszor meghirdetett felhívásra 10
pályázat érkezett be, melybõl ötöt felsõoktatási intézmény,
ötöt pedig szervezeti egység nyújtott be. A szakértõi vélemé-
nyek alapján született meg a döntés, hogymely intézményeket
keresik fel a szakemberek. A látogatást követõen fogalmazták
meg az értékelõk a javaslataikat, és terjesztették a felsõokta-
tási minõség díj és minõségfejlesztési bizottság elé, amelynek
javaslata alapján Hiller István oktatási és kulturális miniszter
hozta meg a döntést.

(FigyelõNet 2008. augusztus 26.)

Múzeumok éjszakája Salgótarjánban

2008. június 21-én a Nógrádi Múzeumok szervezete és a
bányamúzeum nagyon gazdag mûsorral várta az idei múzeu-
mi éjszakák vendégeit. Programok:
� AMadách Imre Gimnázium elõadása.
� Ifjúsági klubmozgalom bemutatása.
� A hippi-korszak zenéjének ismertetése.
� Beszélgetés SBTC labdarúgókkal a bányamúzeum könyvtá-
rában.

� �Lõjünk a (bánya) kapuba� címmel a bányaudvarban 11-es
rúgó verseny következett három korosztály részvételével. Az
eredményes rúgók ajándékban részesültek.

� Közben az érkezõ vendégeket a tárlatvezetõk 30-as csopor-
tokban kísérték le a József-lejtõsakna föld alatti bányamú-
zeumba.

� 20 órától a Bányász-Kohász Dalkör szórakoztatta a közön-
séget régi selmeci diákdalokkal és mókás, vidám bányásznó-
tákkal.

� 22 órától �Szent Iván-éji tûz� mellett jólesett a zsíros kenyér
lilahagymával és utána az egy pohár bor.
Elmúlt egy óra éjfél után, amikor az utolsó vendég eltávo-

zott. A rendezõk fáradtan összegezték a nap eseményét. A
több mint 1200 fõ jól érezte magát és hangosan jelezték: jö-
võre is eljönnek!

Vajda István

A Nemzetközi Bányamérõ Egyesület (ISM) munkabi-
zottsági ülése

Az ISM 1. (oktatás, jog, történelem), 3. (mérõmûszerek és
térképezés) és 5. (bányászat és környezetvédelem) munkabi-
zottságának együttes ülése volt Aachenben, 2008. június 9-12-
én. Az ülést az aacheniRajna-WestfáliaiMûszaki Fõiskola Bá-
nyamérési, Kõzetmozgási és Bányászati Geofizika Intézete
rendezte, az aacheni Bányakár Kollokviummal együtt.

Az ISM részérõl az ülésen részt vett Michael G.
Livingstone Blevins (Dél-Afrika), az ISM elnöke, Prof. Axel
Preusse (Németország) és dr. Barátosi Kálmán, az ISM alel-
nökei, dr. Ralf Schulte (Németország), JuergenMayer (Svájc) és
dr. Martin Vrubel (Csehország) munkabizottság vezetõk, vala-
mint több bizottsági tag és vendég.

Június 9-én este az intézet tetején adtak a rendezõk ked-
ves fogadást az ISM képviselõi részére.

Június 10-én, a mintegy 100 résztvevõvel tartott együttes
ülésen Prof. Axel Preusse üdvözölte mindkét esemény résztve-
võit. Külön üdvözölte Michael G. Livingstone Blevinst és dr.
Barátosi Kálmánt.
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A bevezetõk után Michael G. Livingstone Blevins tartott
rövid elõadást a dél-afrikai bányászatról. Ezután a kollokvium
fõ témájához tartozó témák következtek, mint dipl.-ing. Jürgen
Eikhoff (RAG Rt. Herne) �A bányászat okozta földrengések
a német kõszénbányászatban�, valamint dipl.-ing. Hans Alois
Schmitt, a saarbrückeni bányahatóság igazgatója �Földrengé-
sek telepek lefejtésénél� címû elõadása.

A két esemény itt elvált, az ISM résztvevõi számára város-
nézés következett. Aachen nagyon szép város, sok látnivaló-
val, amibõl a rövid séta csak ízelítõt adhatott. Külön meg kell
említeni a Dóm mellett, a kerítésen belül álló Szent István-
szobrot (Varga Imre készítette) és a Dómban található Ma-
gyar Kápolnát (1367). A kápolnában Szent István és Szent
László királyok, Szent Imre herceg és Szent Adalbert eszter-
gomi érsek szobrai láthatók.

Ebéd után a munkabizottságok hivatalos ülése követke-
zett. Elõször a bizottságok vezetõi számoltak be az elmúlt idõ-
szak munkájáról és a jövõ terveirõl. Megegyeztek a vélemé-
nyek arról, hogy az ISM egyik fõ feladata lehet útmutatások,
ajánlások kidolgozása. Ugyanis a bányászat súlypontjai válto-
zók, egyes országokban csökken a bányászat, más országok-
ban növekszik. Azokban az országokban, ahol a bányászat nö-
vekszik, fejlõdik, ott szükség lehet a többi országban felhalmo-
zódott korábbi tapasztalatokra. A három bizottság közösen ki-
dolgoz egy útmutatót, és a dél-afrikai Kimberleyben szeptem-
berben tartandó ISM elnökségi ülésen bemutatja az elnökség-
nek. Ott az elnökség dönt a további tennivalókról és az útmu-
tató sorsáról.

A jövõ évi munkabizottsági ülést a három bizottság ismét
együtt szeretnémegrendezni. A lehetséges helyszínek: Anglia,
Norvégia vagy Svájc.

Este egy török étteremben vacsoráztunk. Június 11-én az
ISM részérõl a következõ elõadások hangzottak el:
� Stefan Stocks: Elõzetes jelentés egy bányászati és bányamé-
rési BSc megszerzésérõl.

� Juergen Mayer: Technológiai trendek modern mérési érzé-
kelõknél.

� Norbert Benecke: Haladó mérési módszerek mélymûvelés-
ben.

�Martin Vrubel: GPS technológia marótárcsás kotrógépek-
hez.

Az elõadások után meglátogattuk az RWE Power AG
Inden külfejtését. A külfejtésben 21,5 millió tonna lignitet ter-
melnek évente (2004-2006) és 78,9 millió tonna meddõt. A lig-
nittelep eléri a 45méteres vastagságot is és a 230méteres mély-
séget. Az átlagos letakarási arány 3,1:1. A legnagyobb kotró
magassága 96méter, hosszúsága 240méter, tömege 13.500 ton-
na. A porképzõdést esõztetõ automatákkal akadályozzák meg.

Rekultivált területen hatalmas erdõ- és mezõgazdasági te-
rületeket hoznak létre. Az Inde patakot új mederbe terelték
úgy, hogy a pataknak nagy területet hagytak meg, melyben a
patak magának alakított ki természetes medret. A meddõhá-
nyót célszerû növények telepítésével rekultiválják. A növé-
nyek közé kell érteni azokat az elhalt nagy fákat is, melyeket �
mint azt kérdésünkre elmondták � a rovarvilág visszatelepülé-
sének elõsegítésére �ültettek� tömegesen.

A külfejtés érint teljes települést is. Pier települést teljes
egészében áttelepítik más területre. Kérdésemre elmondták,
hogy a régi Pier lakói több lehetõség között választhattak az új
Pierben kapott lakhatási lehetõségtõl a régi pieri ingatlan ér-
tékének kifizetéséig.

A külfejtés látogatása az AG pihenõházában ért véget
vidám beszélgetés, a kisütött különbözõ húsok és finom sör,
bor fogyasztása mellett.

Dr. Barátosi Kálmán

Az Inden külfejtés látképe

K Ö Z L E M É N Y
A személyi jövedelemadó 2007-ben felajánlott 1%-ának felhasználásáról

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

3 834 274 Ft,
azaz Hárommillió-nyolcszázharmincnégyezer-kettõszázhetvennégy forintnak

a felhasználásáról, melyrõl Egyesületünk tagjai és támogatói 2007-ben a 2006. évi személyi jövedelemadójukból
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület � mint közhasznú egyesület � javára rendelkeztek.

A teljes összeget az OMBKE alapszabályában rögzített közhasznú tevékenységek pénzügyi teljesítéséhez
használtuk fel a következõk szerint:

� az egyesületi szaklapok kiadásához 2.021.096 Ft
� hagyományápolásra, a bányászok és kohászok szakmai megbecsülésére 1.173.717 Ft
� fiatalok támogatása 432.364 Ft
� kegyeleti költségekre 207.097 Ft
Egyesületünk minden tagja és választott tisztségviselõje nevében megköszönve ezt a jelentõs támogatást

kérem, hogy a jövõben is támogassák 116 éves egyesületünk célkitûzéseit.
Budapest, 2008. szeptember 15. Jó szerencsét!

Dr. Tolnay Lajos elnök
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Gyászjelentés

Kovács Árpád bányaipari technikus 2007. december 4-én életének 67. évében Zircen elhunyt.

Tarczali László építõgépész 2007. december 25-én életének 57. évében Szerencsen elhunyt.

Madár Mihály közlekedési szakközgazdász 2008-ban, életének 75. évében Rudabányán elhunyt.

Sági József bányaipari technikus, Várpalota díszpolgára 2008-ban, 76 éves korában Várpalotán elhunyt.

Kiss Zoltán okl. bányamérnök 2008. július 10-én, életének 74. évében Várpalotán elhunyt.

Fodor Géza bányaipari technikus 2008. október 16-án, 62 éves korában Tapolcán elhunyt.

Nagy Oszkár okl. bányamûvelõ mérnök 2008. október 16-án, életének 77. évében Salgótarjánban elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

A nógrádi bányászok megdöbbenéssel értesültek, hogy Zsuffa Miklós, a Nógrádi Szénbányák nyugalmazott ve-
zérigazgatója 2008. április 10-én váratlanul elhunyt.

1934. június 8-án Kazár bányatelepen született. Édesapja a SalgótarjániKõszénbá-
nya Rt. társulati tanítója volt Kazáron. Itt járt elemi iskolába. A középiskolát a salgó-
tarjáni Madách Imre Gimnáziumban kezdte és itt érettségizett. Továbbtanulásra a
környezeti hatás miatt egyenes út vezetett aMiskolci Nehézipari Egyetem Bányamér-
nöki Karára. A nyári szünetekben, mint minden telepi gyerek, a meddõhányón dolgo-
zott. Késõbb külszíni, majd föld alatti csatlós munkakörben helyettesítette a hiányzó
dolgozókat. A bányamunka szakmai elemeit, az egyszerû kétkezi munkások gondol-
kodásmódjait ezekben az években kezdte megismerni és tisztelni.

1975-ben védte meg diplomáját, és májusban munkára jelentkezett a Nógrádi
Szénbányáknál. A tiribesi aknaüzemben üzemmérnökként kezdett dolgozni. Emléke-
zetes maradt számára az 1961-es szén-dioxid gázkitörés. Mint fiatal bányamentõ, ré-
szese volt a gázzal elárasztott bányatérség elzárását végzõ mentõcsapatnak.

A vállalat vezetõsége 1962-ben a mizserfai bányaüzembe irányította, mûszaki cso-
portvezetõi beosztásban. Irányításával jelentõs fejlesztések történtek az üzemekben.

1970 õszétõl a Nagybátonyi Bányaüzem fõmérnöke lett, majd 1973 márciusában a nehézipari miniszter a Nógrádi
Szénbányák igazgatójának nevezte ki a fiatal, nagy tudású szakembert.

Zsuffa Miklós átszervezte a vállalatvezetõség és az üzemek közötti folyamatos információcserét. Jó kapcsolatot
alakított ki az ország más bányavállalatainak vezetõivel. Szorosabbra fûzte a Miskolci Nehézipari Egyetem tanszé-
keivel való együttmûködést. Kutatási megbízásokat adott. A vállalaton belül a kisebb bányák bezárása miatt elõtér-
be került a kiegészítõ tevékenységek kialakítása, majd önálló üzemekké szervezése, amiket nagyon fontos feladat-
nak tartott.

1988-ban a pénzügyminiszter elrendelte a Nógrádi Szénbányák felszámolását. Ekkor döntött úgyZsuffa Miklós,
hogy nyugdíjazását kéri. Az utolsó évtizedben a bányászatban erõsödõ nehézségekmegviselték egészségét.Munká-
jában, törekvésében a bányászat fejlesztésének szentelte életét, és a megváltozott körülményeket már nem tudta
vállalni.

Munkába állása óta tagja volt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek. Tagja volt a Magyar
Tudományos Akadémia által létrehozott Bányaegészségügyi és Komplex Rehabilitációs Albizottságának, a Bánya-
ipari Dolgozók Szakszervezete Bizottságának.

Zsuffa Miklóst családján kívül több száz munkatársa, barátja, tisztelõje kísérte utolsó útjára a salgótarjáni új te-
metõben. A bányász sportolók nevébenDávid Róbert B válogatott labdarúgó, az OMBKE nevében Józsa Sándor, a
helyi szervezet elnöke, a bányász munkatársak nevében Vajda István, a bányamúzeum vezetõje búcsúztatta. A hoz-
zátartozóknak évfolyamtársai levélben fejezték ki részvétüket.

A hamvait tartalmazó urnát több mint 200 bányász díszsorfala mellett kísérték sírhelyéhez. A Bányászhimnusz
éneklésével kívántunk utolsó �Jó szerencsét!�

Vajda István

Zsuffa Miklós
(1934�2008)

Zsuffa Miklós
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Egy izgalmakkal teli, kalandos életút zárult le Roskovenszky István Lajos, kedves kollégánk halálával. A szeretett
�Roskó� jellegzetes, utolérhetetlen egyéniség volt, amelyet belsõ habitusa és a történelem viharai alakítottak.

1927. augusztus 6-án született Kassán. Az édesapa 42 éves korában meghalt. Pista
11 évesen megismerte a munkát. Fizetségért szenet lapátolt, fát vágott, ebédet hor-
dott, labdát szedett a sportpályán. 1944 decemberében 17 évesen elõször leventének,
majd katonának sorozták be. Amerikai hadifogság után, fél év múlva tért haza Kassá-
ra, ahonnan a hatóságokMagyarországra toloncolták, ahol egyetlen rokona, ismerõse
sem volt.Miskolcon a vasgyárban vállalt munkát, majd beíratkozott a Nehézipari Mû-
szaki Egyetemre.

Az egyetemet komoly anyagi nehézségek mellett végezte el. 1954-ben valétált,
amelyen sajnos egyik rokona sem vehetett részt, mert egyikõjüket sem engedték át a
magyar-szlovák határon.A bányamûvelõ mérnöki diplomamegvédése is késõbbre ha-
lasztódott. Viszont a társtalanság megoldódott, mert megnõsült és családot alapított.

Az egyetem elvégzése után Várpalotára került, ahol a tröszt beruházási részlegé-
nél kapott komoly feladatokat. Több kezdeményezése, találmánya fémjelezte ifjonti
lelkesedését. Az 1956-os forradalom idején Várpalotán bányamérnök társaival azon

munkálkodott, hogy a sztrájkok idején az aknák ne károsodjanak. Megszervezték a tûz- és vízõrséget. 1956. novem-
ber 6-án reggel a beosztását átadta a helyettesének, majd feleségével és kéthónapos leánygyermekével Ausztriába
távozott. Elõször Svájcba, majd Ausztráliába került. Az utóbbi országban az Australian Iron Steel óriásvállalatnál
tervezõ mérnöki munkát kapott. Itt jól érezte magát, de hiányzott a bánya. Kérésére áthelyezték az egyik nyugat-

Roskovenszky István Lajos
(1927�2008)

Roskovenszky
István Lajos

Megrendüléssel vettük a szomorú hírt, hogy Rácz József okleveles bányamérnök 2008. május 9-én Gyöngyösön
elhunyt.

Rácz József 1932. november 8-án született Mezõkövesden. Az elemi iskoláit, majd
középiskoláit is itt végezte. 1952-ben az érettségi után jelentkezett amiskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetemre, ahová fel is vették a jó képességû, tettre kész fiatalembert. 1954-
ben az akkori képzési rend szerint Sopronban folytatta tanulmányait, és itt szerzett bá-
nyamûvelõ mérnöki oklevelet.

Elsõ munkahelye a Dunántúli Ásványbányáknál volt. A Káli-medence több kis ás-
ványbájában szerezte meg elsõ tapasztalatait. Az agilis és törekvõ fiatal mérnököt 1962-
ben a Recski Ércbánya Vállalathoz helyezték át. A mûszaki osztályon kamatoztatta
megszerzett tapasztalatait, majd 1964. évben az ígéretesen fejlõdõGyöngyöroroszi Érc-
bánya termelési osztályvezetõ-helyettese lett.

Nagy hozzáértéssel végezte munkáját, szakmai tudásával nem kérkedve, mindig alá-
zattal teljesítette a bányamérnök nehéz, de felemelõ munkáját.

Szervezeti változások révén 1982-ben a Recski Rézérc Mûvek munkavédelmi
vezetõje lett. Itt dolgozott 1988 végéig, amikor a kilátástalan bányászati lehetõségek elõl a kedvezményes nyugdíjazás
lehetõségével élve visszavonult.

Szakmai munkáját mindig tisztességgel végzõ bányamérnököt, mint a szakma szürke eminenciását minden mun-
katársa szerette, tisztelte,mertmindig segítõkész és igazi barát volt.Nagy érdemeket szerzett az új ércbányászati fejtés-
módok kidolgozásában és kialakításában. MunkájátKiváló Dolgozó címek sora dicséri. ABányászati Szolgálati Érdem-
éremminden fokozatának birtokosa volt.

1959. évtõl volt az OMBKE tagja, ahol mindig segített az egyesületi élet színvonalának helyi emelésében.
2008. május 21-én a gyöngyösi Felsõvárosi temetõben hozzátartozói és tisztelõi kísérték végsõ nyugvóhelyére, és

bányásztársai mondtak utolsó Jó szerencsét!
Lovász

Rácz József
(1932�2008)

Rácz József
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Június 25-én 16.00 órakor az ajkai Új temetõben nagy létszámú gyászoló közösség búcsúzott az életének 73.
évében, közúti balesetben váratlanul elhunyt Szokody László bányamérnöktõl.

1935. május 25-én született Budapesten. A középiskolát Kecskeméten végezte.
Bányamérnöki diplomáját Sopronban, 1959-ben szerezte. 1959-tõl az ajkai Jókai bá-
nya, majd a bányák összevonása után az Ajkai Bányák mûszaki csoportvezetõje volt.

A gyászszertartás szomorú hangulatát a Bányász Fúvós Zenekar zenéje nyitotta
meg. Ezt követte Vajda István evangélikus lelkész megható gyászbeszéde, mely mély
nyomot hagyott a gyászolók lelkében.

A ravatalnál Németh György bányamérnök, a Veszprémi Szénbánya Vállalat volt
vezérigazgatója, halott barátunk egykori évfolyamtársa mondott búcsúbeszédet.

�Szokody László okleveles bányamérnöktõl búcsúzom, az 1959. évben, Sopronban
végzett bányamérnöki évfolyam nevében. 1959. május 17-én fiatal mérnökként hár-
man szálltunk le a fakaruszról Ajkán, és gyalog jutottunk el a Jókai bányára. Laci 49
évet töltött itt. Haláláig hû maradt ehhez a tájhoz. Itt voltak fiatal házasok a Miskol-
con velünk együtt tanult geodétaNeupor Jutkával, akit korai halál szólított el. Ez a táj
volt Laci szakmai sikereinek tanúja is. A felívelõ hazai bányászatban az ajkai szénme-

dencére vitathatatlanul a technikai fejlõdés éltanulójának szerepe jutott. Az egykor volt szép szakmánkon belül is
talán a legszebbet, az igazi mérnöki munkát választotta és hû maradt a mérnökségvezetõi munkakörhöz. Szokody
Lászlót nyugdíjba vonulásáig õszinte elismerés és megbecsülés övezte.

Évfolyamtársunk, barátunk Szokody Laci, gazdag életed volt. Isten veled! Volt évfolyamod nevében mondok
utolsó Jó szerencsét! Nyugodj békében.�

Barátunk sírjánál Gazdag György bányamérnök, az Ajkai Bányaüzem volt fõmérnöke, bányavezetõje mondott
búcsúbeszédet:

�Szomorúan, nehéz szívvel álljuk körül Szokody László hamvait, hogy végsõ búcsút vegyünk kedves munkatár-
sunktól, barátunktól. Emlékezzünk a fiatal bányamérnökre. Õ volt az, aki mindvégig hû maradt elsõ munkahe-
lyéhez, bár képességei alkalmassá tették volna vállalati, tröszti munkahelyek betöltésére.

Emlékezünk az OMBKE bakonyi csoportjának tagjára, akire minden rendezvényen, szakestélyen számítani le-
hetett. Búcsúzunk a Sóltz Vilmos-emlékérem tulajdonosától, amelyet hosszú, lelkes tagságával érdemelt ki. Munká-
ja mellett jutott energiája szakmai cikkek írására is a Bányászati Lapokban.

Emlékezünk munkatársunkra, aki sikeres szakmai munkájáért több kitüntetésben részesült. Megkapta a Kiváló
Bányász, Kiváló Munkáért kitüntetéseket és a Bányász Szolgálati Érdeméremminden fokozatát.

Szokody László
(1935�2008)

Szokody László

ausztráliai bányatröszthöz. A Copper Head bányánál több mûszaki találmányával segítette a munkát, amelynek az
lett az eredménye, hogy a Western Mining Corporation Ltd. vezérigazgatója maga mellé vette, mint asszisztenst.
Munkájáért több elismerést és oklevelet kapott.

Ausztráliában jól érezte magát, 1961-ben � családi okok miatt � mégis hazaköltözött Magyarországra. Komlóra
helyezték, majd az Aknamélyítõ Tröszthöz került, ahol a Borsodi Körzet üzemvezetõi munkakörét látta el.

1965-ben az aknamélyítõknél a munkája feleslegessé vált. Ekkor került az Oroszlányi Szénbányákhoz beosztott
mérnöknek. Miután nagyon jól beszélte az angol, német, szlovák nyelveket, rövidesen Tatabányán a kereskedelmi
és kutatási fõosztályon találta magát. Itt szaktanácsadó, fordító és tolmács volt. Rövidesen a VIDUS dolgozója lett,
majd visszakérte magát a bányához. Így került a XII/a aknára, ahol néhány évi munka után rokkantnyugdíjba kény-
szerült.

A hosszú nyugdíjas évek sem teltek események nélkül. Egy váratlan szívinfarktus, családi problémák, a nyerges-
újfalusi Viskósa gyárban eltöltött egy év, az évfolyamtársak évkönyvének szerkesztése, azOMBKE rendezvényeken
való rendszeres részvétel töltötte ki az idõs kort.

Pista élete tehát rendkívül változatos, eseménydús volt. Soha nem dúskált az anyagi javakban, Magyarországon
nem haladt elõre a ranglétrán, nem kapott magas kitüntetéseket, pedig több mint száz újítása, találmánya volt.
Mégis kiegyensúlyozottnak, boldognak láttuk. Hiányozni fog jellegzetes modora, mûveltsége, geológiai tájékozott-
sága.

2008. július 19-én a tatabányai Síkvölgyi temetõben pályatársai, kollégái búcsúztak Tõle, kívánva utolsó Jó
szerencsét!

Sóki Imre
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Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy egyesületünk tagja, id. Kaptay György aranyokleveles kohómérnök
2008. július 25-én elhunyt.

Felsõgallán, aMagyar Általános KõszénbányákRt. VI-os telepén született 1933. ok-
tóber 5-én, erdész család második gyermekeként. Az elemi iskola 1-4. osztályát a MÁK
által mûködtetett helyi iskolában végezte. 1944-ben szülei a tatai Piarista Gimnáziumba
íratták, 1948-tól az akkor induló tatabányai gimnáziumban folytatta tanulmányait, és
1952-ben jeles eredménnyel érettségizett.

Egyetemi tanulmányait aMiskolci NehézipariMûszaki EgyetemKohómérnöki Ka-
rának vas- és fémkohász szakán végezte. Az 1956-os forradalom során Miskolcon az
ötödéves egyetemistákból szervezett nemzetõr szakaszok egyikének volt parancsnoka.
Diplomatervét 1957-ben védte meg a Tatabányai Alumíniumkohóban készített � akkor
újdonságnak számító � �háromréteges Al-raffinálás� témakörben.

Az Alumíniumkohóban felvételi zárlat volt, ezért azAlmásfüzitõi Timföldgyárban ke-
resett munkát. Elsõsorban 56-os múltja miatt szivattyúkezelõi fizikai munkát kapott 12
órásmunkarendben. A késõbbiekben csoportvezetõként,mûszakos diszpécserkéntmeg-

ismerte az egész timföldgyárat. 1960-tól technológusként, majd fejlesztõ mérnökként tevékenykedett. Az NDK-tól
Kazahsztánig tanulmányozta a bauxitos vörösiszap komplex felhasználásának lehetõségeit. Másodállásban, heti egy al-
kalommal az ALUTERV-ben is dolgozott. 1969-tõl nyugdíjazásáig a különleges timföldek fejlesztésével, gyártásával és
marketingjével foglalkozott. Húsznál több szakcikk és konferencia elõadás, valamint 16 szabadalom társszerzõje.

Szakmai kitüntetései: Kiváló Munkáértminiszteri kitüntetés, Kiváló Dolgozó (hét alkalommal), Kiváló Újító.
AzOMBKE-bemásodéves egyetemistaként lépett be. Az egyesület almásfüzitõi csoportjának egy cikluson keresz-

tül volt elnöke. Kezdeményezõje és szervezõje volt a Bayer emlékünnepségnek 1987-ben, a Mikoviny Sámuel emlék-
ünnepségnek 1997-ben. Ötletgazdája és fõszervezõje volt azÁltaléren évente megtartandóMikoviny Sámuel vízitúrá-
nak. 2001-tõl tagja volt a Szeniorok Tanácsának. Egyesületi tevékenységéért Centenáriumi Emlékérmet, Sóltz Vilmos-
emlékérmet, Egyesületi Munkáért Plakettet, z. Zorkóczy Samu-emlékérmet kapott.

Nyugdíjas éveiben jelentettemeg azUnokáimÕsei, aDokumentumok a forradalomról, Az 56-os forradalom és meg-
torlás Almásfüzitõn c. írásait és a Füzitõi Életrajzok I-IV. kötetét.

Részt vett lakóhelye közéletében. Egy cikluson keresztül önkormányzati képviselõ, a környezetvédelmi bizottság
elnöke és a pénzügyi bizottság tagja volt. Kezdeményezõje volt egy templomépítésnek, mint egyházközösségi képvise-
lõ-testületi tag. Az 1996-ban megalakuló Füzitõi Baráti Kör szervezõje és elöljárója volt.

Végrendelete szerint hamvait a család 2008. július 31-én a komáromi hídról a Dunába szórta. A tatabányai
OMBKE képviselõi aznap délután a dunaalmási folyószakaszon egy gánti bauxitos kõzet, egy vadvirágcsokorDunába
dobásával, valamint a Kohászhimnusz eléneklésével tisztelegtek elhunyt tagtársunk, barátunk emléke elõtt.

Balogh Csaba

(Bár tisztelt elhunyt tagtársunk a Fémkohászati Szakosztály tagja volt, olyan szoros kapcsolatai voltak a Bányászati
Szakosztály tatabányai csoportjával, hogy kérésükre nekrológját a Bányászatban is közöljük. � Szerkesztõség)

Id. Kaptay György
(1933�2008)

Id. Kaptay György

Búcsúzunk és emlékezünk arra a kollégára, aki munkája folyamán mindig a háttérben maradt, pedig munkája
Jókai bánya, majd a bányák összevonása után a bányaüzem szempontjából fontos és szükséges volt. Mûszaki cso-
portvezetõként feladata volt az elõkészítési, termelési, minõségi tervek részletes kidolgozása.

Búcsúzom az ismerõsök, munkatársak, barátok, kollégák nevében.
Most, amikor tisztelt halottunk, barátunk utolsó leszállásra készül, kívánok a gyászoló munkatársak, barátok ne-

vében a családnak mielõbbi megnyugvást. Neked pedig Laci barátom, utolsó Jó szerencsét!�
A gyászszertartás résztvevõi a Bányászhimnusszal búcsúztak tisztelt, szeretett halottjuktól.

Kozma Károly
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Szomorú szívvel búcsúzunk dr. Ebinger József aranyokleveles bányamérnöktõl, kedves barátunktól és kollégánktól,
akit 2008. május 6-án váratlanul ragadott ki körünkbõl a halál.

A Somogymegyei Gamáson született. Bányamérnöki oklevelét 1950-ben Sopron-
ban, jogász diplomáját 1962-ben Pécsett szerezte. Üzemi évei a komlói feketeszén-
bányászathoz kötötték, különösen a bányaszellõztetés, a sújtólégrobbanás-elhárítás
és szénpor elleni védelem terén jeleskedett. Fõmérnök-helyettesként Zobák bányán
megszervezte a bányamentõ-állomást. 1957-ben került a pécsi bányahatósághoz,
majd 1963-ban az Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõséghez helyezték át
Budapestre. Itt bõven kamatoztatta a mecseki gázkitöréses bányászatban szerzett
tapasztalatait. Vizsgálatvezetõ volt több Pécs- és Tatabánya-környéki tömeges bale-
setnél. 1979-ben az akkor szervezett Központi Bányászati Fejlesztési Intézethez
(KBFI) került, ahol az intézet keretében létesített Bányászati Szabványosítási
Központ vezetésével bízták meg. Ezt a munkakört nyugállományba vonulásáig sike-
resen töltötte be. Beválasztották a KGST Szénbányászati és Gépipari Együtt-
mûködés Állandó Bizottsága szabványosítási albizottságába. Több évig végezte a

Magyar Tudományos Akadémia X. osztálya szilikózis albizottságának titkári teendõit.
Dr. Ebinger József sokoldalú feladatait mindenkor példamutató szorgalommal, alapossággal és hozzáértéssel látta

el. Mosolygós emberszeretete, kiváló kapcsolatteremtõ képessége, a közösségi szellem önzetlen ápolása sok barátot
szerzett számára. Szakmai munkásságát a Munka Érdemérem, a Bányászati Szolgálati Érdemérem fokozatai, a Bá-
nyamentõ Érdemérem, a Bányászat Kiváló Dolgozója stb. kitüntetésekkel ismerték el.

A társadalmi feladatok vállalásában is élen járt. Az OMBKE-nek éppen 50 év óta volt tagja, a bányászati szakosz-
tály budapesti szervezetének munkájában vezetõségi tagként (egy ciklusban titkárként) vett részt. Rendszeresen láto-

Dr. Ebinger József
(1927�2008)

Dr. Ebinger József

1926. október 6-án Budapesten született. Egyéves volt, amikor szüleivel Salgótarjánba költöztek a városhoz tar-
tozó Baglyasalja régi bányatelepre. Édesapja a Salgótarjáni Kõszénbányák egyik aknájának fõaknásza volt.

Elemi iskoláit is Salgótarjánban végezte. A többi telepi fiúkhoz hasonlóan a szén-
osztályozón kezdett el dolgozni. Itt érte õt a második világháború, 1944 õszén már a
város határában folytak a harcok. December 14-én a fiatal, 18 éves embert több társá-
val együtt bevonultatták Fülekre katonának. A szovjet csapatok bevonulása után a fia-
tal katonákat nyugat felé sodorta a háború és Németországban estek hadifogságba,
négy évet a donyeci bányamedencében töltött.

Hazakerülése után a tûzhelygyárban helyezkedett el. Munka mellett fejezte be ta-
nulmányait, majd néhány év után beíratkozott a Miskolci Mûszaki Egyetem levelezõ
tagozatára. Elõbb bányagépész szakon indult, majd a második évtõl átment a bánya-
mûvelõ szakra és itt szerzett diplomát 1964-ben.

A Nógrádi Szénbányák zagyvai igazgatóság mûszaki csoportjához vették fel. A hat-
vanas évek második felében a vállalat északi bányait bezárták, visszament a tûzhely-
gyárba, a mûszaki fejlesztési osztályra. Három év után a gyár fõmérnökévé nevezték ki.
Négy év után áthelyezték, és kinevezték a nagybátonyi Fûtõber gyárába igazgatónak.

Néhány év múlva elkezdõdött a Fûtõber visszafejlesztése, és emiatt ismét visszatért a Nógrádi Szénbányákhoz,
szervezési osztályra vezetõi beosztásba. 1983-tól a vállalati titkárság vezetõje lett. 1985-ben innen ment nyugdíjba.

Fiatal korában a baglyasi bányász dalkör tagja volt és játszott a telep futballcsapatában. A 80-as években az
OMBKE helyi csoportjának is tagja volt. A nyugdíjba vonulása utánmegszakadt tagsági viszonya, de 2007-benmeg-
újította azt. A sors fintora, hogy egészségi állapota rövidesen megromlott, és 2007. december 24-én meghalt.

Temetésén kollégái a Bányászhimnusz éneklésével kívántak utolsó Jó szerencsét! Kedves Tibor Bátyánk, nyu-
godj békében!

Vajda István

Próza Tibor
(1926�2008)

Próza Tibor
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A következõ emlékezõ sorokkal búcsúzunk � kissé megkésve � kedves kollégánktól, Sonkoly István okl. erdõ- és
bányamérnöktõl, aki 2007. augusztus 17-én, Budapesten hunyt el. Temetése augusztus 27-én volt az óbudai

temetõben. Személyében szénbányászatunk egyik kiváló biztonságtechnikai szak-
értõjét vesztette el.

1929. augusztus 4-én született Miskolcon, földmûvelõ családban. AmiskolciLévay
József református gimnáziumban érettségizett 1947-ben. Ugyanebben az évben a
Mûegyetem soproni kara erdõmérnöki szakának lett hallgatója. Erdõmérnöki
diplomáját is itt, a többszörösen átszervezett Alma Materben kapta meg 1951-ben.
Rövid putnoki erdõgazdasági mûködés után az akkori kívánalmaknak megfelelõen a
komlói szénbányászatban vállalt munkát, miközben átképzéssel 1953-ban, Sopronban
bányamérnöki oklevelet is szerzett. Tizenegy évig állt a rohamtempóban felfutó; de
rendkívüli természeti veszélyekkel küzdõ, meredek településû komlói feketeszén-
bányászat szolgálatában, mint Kossuth és III. bányaüzemi üzemmérnök, Anna aknai
üzemvezetõ, majd Béta bányaüzemi mûszaki csoportvezetõ fõmérnök. 1961-1965
között a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem bányaipari gazdasági mérnöki szaká-
nak tanulmányait is elvégezte.

1952-ben megnõsült, harmonikus házasságából két fiuk született, õk az Egyesült Államokban élnek és dolgoz-
nak sikeresen.

1963 õszén az ágazati bányabiztonsági feladatok felsõ szintû összefogása érdekében Budapestre, a Nehézipari
Minisztérium bányászati fõosztályára helyezték át osztályvezetõ-helyettesként, 1967-tõl pedig az Egyesült Magyar
Szénbányák szervezetében a közép és hosszú távú termelés programozási feladatok koordinátora lett. Az 1974-ben
tatabányai székhellyel alapított Magyar Szénbányászati Trösztben (MSzT) a bányabiztonsági önálló osztályt vezette
odaadással és elsõrendû szakértelemmel. Az MSzT utolsó jogutód szervezetének, a Bányászati Egyesülésnek ter-
melési � fejlesztési fõosztályvezetõjeként vonult nyugállományba 1989 végén. 1962-tõl aktív szolgálata végéig hivata-
los megbízottként folyamatosan tagja volt a KGST bányabiztonsági és bányamentési együttmûködési szervezeté-
nek. Rendelkezett a hivatásos bányászati szakértõi igazolvánnyal.

Küzdelmes pályafutásának összes szakaszában szívós kitartással szorgalmazta a bányaveszélyek elhárítását és az
egészségvédelmet szolgáló új technikai eszközök beszerzését, illetve a korszerû biztonságtechnikai eljárások
bevezetését. E tárgyban publikációi is jelentekmeg aBKLBányászatban (részben társszerzõkkel). Kitûnõmunkáját
felettesei számos kitüntetéssel ismerték el az 1954-es Komló Építéséért Emlékéremtõl kezdve a Bányász Szolgálati
Érdemérem gyémánt fokozatáig.

Egyesületünknek 1952-tõl volt aktív tagja. 1979-1985 között a bányabiztonsági szakcsoportot irányította, majd a
bányászati szakosztályt képviselte az érembizottságban. 1986-ban Szentkirályi Zsigmond-emlékérem kitüntetésben
részesült.

Egyesületi barátai és munkatársai szívükben õrzik kedves emlékét, és itt mondunk néki utolsó jó szerencsét.
Kárpáty Lóránt

Sonkoly István
(1929�2007)

Sonkoly István

gatta az egyesületi rendezvényeket. Publikációi jelentek meg a BKL Bányászatban. A Sóltz Vilmos-emlékérem tulaj-
donosa.AKBFINyugdíjasok Szervezetének aktív tagja, az 1994-ben létrehozott KBFINyugdíjasaikért Alapítvány ku-
ratóriumának haláláig elnöke volt.

Hamvait 2008. május 19-én Budapesten aMagyar Szentek Templomának urnatemetõjében helyezték örök nyuga-
lomra. Népes, szeretõ családja és barátainak, tisztelõinek sokasága engesztelõ szentmise keretében búcsúzott tõle. A
hamvak beszentelését követõen elsõkéntTasnádi Tamás bányamérnök emlékezett az elhunytra. Beszédét az alábbiak-
kal zárta: �Itt a földi nyughelyeden a pályatársak, a többmint másfél évtizede megszûnt KBFI még élõ munkatársai, a
KBFI Nyugdíjasok Szervezete, a bányahatóság, az OMBKE tagsága nevében, a feltámadás hitét vallva az utolsó Jó
szerencsével köszönök el Tõled.� Az egykori középiskolai osztálytársak búcsúszavait Szabados György bányagépész-
mérnök, a családét az egyik felnõtt unoka tolmácsolta szívhez szólóan. A Bányászhimnusz közös eléneklése után a bá-
nyász harangjáték és a klopacska tompa hangjai kísérték Ebinger Jóskát végsõ nyughelyére.

Tasnádi Tamás � Kárpáti Lóránt
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Tilhof Endre: Ajkai életrajzi lexikon 2. kötet

Tilhof Endre, az ajkai városi könyvtár nyugdíjas igazgatója,
helytörténész �Ajkai életrajzi lexikon 1. kötet� címûmunkáját
2003-ban adták ki. Errõl tudósítás is jelent meg lapunkban.

A munka folytatásaként elkészült a 2. kötet, melynek be-
mutatóját 2008. június 20-án délután tartották az ajkai Nagy
László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központban.

A rendezvényen Bölcskeiné Kocsis Zsuzsanna, a könyvtár
igazgatóhelyettese köszöntötte a mintegy 200 résztvevõt. Ez-
után Nagy Lajos, az Ajka-Csingervölgyi Bányászati Múzeum
vezetõje és Sebõ József, ajkai származású középiskolai tanár
(Padányi Katolikus Gyakorlóiskola, Veszprém) beszélgetett a
szerzõvel.

Tilhof Endremunkája mellett eleinte kiadványok szerkesz-
tésében vett részt, majd 2000 után 6 könyve jelent meg, me-
lyek mindegyike Ajka és környéke történetével foglalkozik. A
kötetlen beszélgetésbõl megtudhattuk,milyen nehéz, de érde-
kes feladatokkal járt az adatgyûjtés, kik segítették a szerzõt
munkájában, és azt is, hogy ezt a munkát folytatni kell.

A lexikonban a szerzõ a várost alkotó községekben élt �
Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Bódé, Csékút, Padrag,
Tósok, Tósokberénd � 325neves személy életrajzát mutatja be.

A második kötetben is olyan embereket mutat be, akik a
városban, vagy az azt alkotó egykori községek valamelyikében
születtek vagy haltak meg, nevükhöz valamilyen jelentõs helyi
alkotás, esemény fûzõdik, valamint tagjai, tisztségviselõi vol-
tak országos, megyei szervezetnek, továbbá kiemelkedõ helyi
vezetõk voltak.

A lexikonban több mint 30 olyan személy � többségében
fényképpel is ellátott � rövid életrajza is szerepel, akik valami-
lyen formában az ajkai és a környékbeli bányászathoz kötõd-
tek. Az ajkai szénbányászat helyi és vállalati vezetõi mellett az
ajkai kõbányászat, a térség bauxitbányászatának Ajkához kap-
csolódó képviselõit is megtaláljuk. A könyvet az érdeklõdõk a
helyszínen megvásárolhatták.

A lexikonhoz Tornavölgyi István, a Nagy László Városi
Könyvtár és Szabadidõ Központ igazgatója írt elõszót.

Károly Ferenc

Bányászattörténeti közlemények. IV. kötet

Közreadja az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapít-
vány. Rudabánya: 2007. Szerkesztõ: Hadobás Sándor. E kötet
13 olyan, eddig nem közölt bányászattörténeti tanulmányt tesz
közzé, ami tovább gazdagítja a nagy múltú érc- és ásványbá-
nyászat történetét, dokumentációs adatait.

Papp Péter: A bánya szíve az érc (A XVII. századi Selmec
Marsigli-féle bemutatása alapján)
F. L. Marsigli pontosan feljegyezte a selmeci német bányá-

szok szóhasználatát, a bányavágatok egyes részeinek és a fé-
mes ásványok neveit, az érc szó eredetét. Alapos szóhasználati
elemzéssel veti össze ezeket a szakszavakat az 1590-ben Vi-
zsolyban kinyomtatott Károli-biblia szóhasználatával, hiszen a
biblia szövege több mint 50 bányászattal és kohászattal kap-
csolatos szót használ. Természetesen ezek vizsgálatánál min-
dig figyelembe kell venni az adott technológiai hátteret, amely
lényegesen megváltoztathatja a szó értelmét, különösen a
latin nyelvû fordításokban.

Mendly Lajos: Emlékek a borsod-gömöri bányászat
múltjából
Tichy Kálmánnak, a Rozsnyói Múzeum egykori igaz-

gatójának 1944-ben két tanulmánya jelent meg a Bányászati

és Kohászati Lapokban. A szerzõ ennek alapján ad össze-
foglaló visszaemlékezést e nagy múltú egyesületrõl és a haj-
dani virágzó bányászat múltjáról az alábbi fejezetekben: A
rozsnyói Bányászati Egyesület alakításának kísérlete. A
Gömör megyei bányászati kar díszzászlója. Az OMBKE
Borsod-Gömöri Osztályának megalakulása. Az osztály elsõ
közgyûlése. Az egyesület ezen osztálya egészen a második
világháborúig mûködött. Jogutódja az 1950-ben újjáalakult
Borsodi Csoport, amely 1957 óta kiemelkedõ tevékenységet
folytat.

Csiffáry Gergely: A bükkszéki kõolaj-elõfordulás és a
�lidércfény�
Az elmúlt években a bükkszéki olajmezõ felfedezésével

kapcsolatban számos cikk jelent meg azoknak a tollából, akik
valamilyen kapcsolatban voltak az ottani kutató- vagy terme-
lõmunkával. A történeti adatok közel megegyeznek, de a fel-
fedezés elsõbbségének jogát sok geológus magáénak tartja,
ezért ez több szakmai vitára adott alkalmat. Csiffáry Gergely
tanulmánya azért értékes és újszerû, mert az olajmezõ jelenlé-
tét összeveti a lidércfény jelenséggel, amimegjelenik a magyar
népi hitvilágban is. Részletesen kitér arra, hogy igazolható-e
mocsárgáz jelenléte történeti adatokkal Bükkszéken. Újabb
ipartörténeti adatokat közöl az olajmezõ felfedezésével kap-
csolatban.

Zelenka Tibor: Id. dr. Gagyi Pálffy András, a kutatóbányász
és a gyakorlati földtan kapcsolata
A szerzõ a 2003. szeptember 9-én Recsken, az emléktábla

avatásán elhangzott elõadás szerkesztett változatát adja közre,
kiegészítve id. dr. Gagyi Pálffy András kéziratban és nyomtatás-
ban megjelent gazdag szakirodalmi munkásságának listájával.

Benke István: 50 éves a pálházai perlitbánya
50 évvel ezelõtt indult útjára a magyar perlitipar azzal a

mintaszállítmánnyal, amelyet a fûzérradványi lovas fogatok
vittek a pálházai kisvasút rakodójára. Annak ellenére, hogy
kevés magyar iparágnak jutott olyan kalandos sors, mint a pál-
házai perlitnek, amíg az elsõ laboratóriumi kísérlettõl eljutott
a nagyüzemi felhasználásig, mégis ez vált a magyar ásványbá-
nyászat egyik legsikeresebb export és hazai termékévé. A szer-
zõ ír a perlit mûszaki tulajdonságairól, a bányanyitás és õrlõ-
építéssel kapcsolatos elsõ lépésekrõl, az üzemindítás körülmé-
nyeirõl, és arról, hogyan vált a pálházai perlitmû Európa egyik
legmodernebb ásványbányászati üzemévé.

Hadobás Sándor: A rozsnyói Szent Anna-kép a mûvészet-
történeti szakirodalomban.
A középkori magyarországi bányászat kevés mûvészi áb-

rázolása között jelentõs a rozsnyói székesegyházban õrzött
�Szent Anna harmadmagával� (Metercia) címû táblakép. A
szerzõ azokat a képzõmûvészeti vonatkozású cikkeket és ada-
tokat gyûjti össze, amelyek e mûrõl adnak értékelést, elem-
zést.

Dr. Bíró József: A Victoria Rt. mecseki szénbányáinak
eladása 1895-ben
A Victoria Feketeszén- és Kokszbányászati Részvénytár-

saság, amelynek székhelye Bécsben volt a 19. század végén,
úgy döntött, hogy eladja a Duna Gõzhajózási Társaságnak a
mecseki területen lévõ összes termelõ bányáit. A Victoria Rt.
elõször 1850-ben vett bányákat Pécsen és a mecseki szénterü-
let északi része felé terjeszkedett, de állandó versenyben volt
a DGT-vel. A konkurenciaharcot és az eladás körülményeit is-
merteti a szerzõ.

Hadobás Sándor: Emlékezés dr. Vastagh Gáborra
Annak ellenére, hogy Vastagh Gábor vegyészmérnök volt,

nemcsak a vegyipar területén végzett kiemelkedõ kutatómun-

Könyvismertetõ, lapszemle
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kát, hanem a kohászat történetének feltárásában is eredmé-
nyesen tevékenykedett. Számos tanulmányt közölt levéltári
kutatásai alapján a hazai vas- és színesfémkohászatról a hon-
foglalástól a 19. század elejéig. Különösen értékesek a Ruda-
bánya környéki vaskohászattal és a börzsönyi színesfémkohá-
szattal kapcsolatos tanulmányai.

Hadobás Sándor: Szembratovics Sándor szakvéleménye a
telkibányai arany-, ezüstbányászatról.
Eddig ismeretlen szakértõi véleményrõl számol be a szer-

zõ, amelyhez Szembratovics Sándor készített � a kincstármeg-
bízásából � tanulmányt a telkibányai nemesércbányászat újra-
nyitásának lehetõségérõl. Bár az újabb kutatások néhánymeg-
állapítását nem igazolják, de értékesek azok amûszaki adatok,
amelyeket Telkibánya 19. század végi nemesérc-termelésével
kapcsolatban közöl.

Hadobás Sándor: Viktor Gyula (1933-2007)
Viktor Gyula Istvánffy-díjas néprajzkutató szorosan kap-

csolódik Rudabányához és számos tanulmánnyal a bányászat-
történethez. Sokoldalú irodalmi és helyismereti-néprajzimun-
kássága nevét széles körben ismertté tette. Irodalmi munkás-
ságával kapcsolatban e nekrológban részletes összefoglalás ta-
lálható. Két évig volt az Érc- és Ásványbányászati Múzeum
igazgatója. Bányászati tárgyú türelemüvegeivel európai hír-
névre tett szert. Viktor Gyulát 2007 novemberében helyezték
örök nyugalomra a rudabányai temetõben.

Hadobás Sándor: Búcsú Borcsák Jánostól
Emegemlékezésben a szerzõ a rudabányai múzeum egyik

munkatársától vesz búcsút, aki tragikus hirtelenséggel 2007
novemberében hunyt el. Mûvészetkedvelõ, sokoldalú dolgo-
zója volt a múzeumnak. Õ volt az, akit mindenki szeretett, aki
a segítségre mindig készen állt. Talán az önzetlensége okozta
azt, hogy nem sikerült kitörni a lelki béklyóiból, ami gátolta
emberi kiteljesedésében.

Dr. Pandula Attila: Reprezentatív könyv a selmeci kamara-
grófok portréiról
A szerzõ arról az új könyvrõl számol be, amely három

szlovák szerzõ: Celkova Mária, Celko Mikulás és Graus Igor
munkája. E kötet 58 történeti festményt, 25 grafikát és számos
egyébmûvészeti alkotást közöl részletes elemzéssel és ipartör-
téneti háttér ismertetésével. Értékesek azok az ábrázolások,
amelyek a magyar bányászviseleteket mutatják be. A könyv
értéke, hogy igen jó minõségûek a más szlovákiai gyûjte-
ményekben megtalálható bányászattörténettel kapcsolatos
alkotások is.

Hadobás Sándor: Bányászattörténeti konferencia-kötet
Rozsnyóról
AFelsõ-magyarországi Bányavárosok Szövetsége megala-

kulásának 520. évfordulója tiszteletére 2007. november 30-án
rendezett nemzetközi konferencián elhangzott elõadásokat
adja közre e kötet ízléses formában

A IV. sz. közlemény A/5 formában, színes borítóval 130
oldal terjedelemben jelent meg.

Benke István

Bányászattörténeti közlemények V. kötet

Közreadja az Érc- és Ásványbányászati Múzeum
Alapítvány, Rudabánya 2008. Szerkesztõ: Hadobás Sándor.

Szemán Attila: A magyarországi bányászegyenruhák
történeti rétegei
A 2007. november 29-30-án Budapesten és Tatabányán, a

Bányászélet-Kultúra-Hagyomány címû tudományos konfe-
rencián elhangzott elõadás szerkesztett változata. A szerzõ
gondosan összeállított tanulmánya az alábbi fejezeteket tartal-
mazza: Munkaruha a díszruha megjelenése elõtt. Díszruha

munkaruhából. Újabb, általános európai bányászruha. A ma-
gyar bányászruha. A bányászegyenruha-rendelet a 19. század
elejétõl az I. világháború végéig. A két világháború között. A
bányászegyenruha, 1952. A jelenlegi bányászegyenruhánk,
1978.

A tanulmányt gazdagítja a bányászviselettel kapcsolatos
bõséges irodalmi forrás és a 40 ábra.

Dr. Peter Cengel, Pavol Horváth:Vasgyártó telep a Murány-
patak áttörésében (Bretka-Beretke, Szlovákia)
A 19. században virágzó bányászatával és kohászatával

Gömör megye volt a mai Szlovákia legjelentõsebb területe.
Ezen ipari területhez tartozott Beretke és Melléte között a
Murány-patak sziklás völgyében épült vasgyár. Errõl az üzem-
rõl a kutatások csak az utóbbi években kezdõdtekmeg. E köz-
lemény az elsõ feltárási eredményeket foglalja össze értékes
irodalmi jegyzékkel és 15 ábrával.

Csath Béla:Díszes artézi kútfõk az Alföldön
A díszes artézi kútfõk nemcsak fontos ipartörténeti emlé-

keink, hanem a magyar építõmûvészet remek alkotásai is. A
19. század második felében az egészséges ivóvíz elõteremtése
volt az elsõ és elengedhetetlen követelmény. Az erre irányuló
iparág kifejlesztése ZsigmondyVilmos kísérletezéseinek és ki-
tartó munkájának eredményeként jött létre. A felszállva ter-
melõ artézi kút esetében a kútfej lényegében a vízmû szerepét
töltötte be. Ezek a kutak általában a települések központjában
épültek díszes, mûvészi kivitelben. A szerzõ ír a kutak mûsza-
ki kiképzésének körülményeirõl, és számos illusztrációt mel-
lékelt hazánk legszebb közkútjairól.

Benke István: Ércõrlõ malomkövek Telkibányán
A 15 évvel ezelõtt kezdõdött gyûjtés eredménye a telkibá-

nyai múzeum kertjében az a malomkõpark, ahol megtalálha-
tók olyan õrlõ kövek is, amelyeket a középkorban a bányászat
kezdeteinek idején használtak. A múzeum kertjében kialakí-
tott malomkõpark közel nyolc évszázad ércelõkészítési
technológiájának egy-egy korszakát mutatja be. A telkibányai
ércek dúsításánál az õrlés volt a legnagyobb feladatot igénylõ
munkafázis. Ennek köszönhetõ, hogy itt megtalálható az
ércõrlõ malomkövek eddig ismert minden formája.

Hadobás Sándor: Pocsubay Sámuel rudabányai bánya-
mester emléklapja 1939-bõl
Az 1880-ban indult rudabányai nagyüzemi vasércbányász

szakembergárdája nagyrészt a Gömör megyei Dobsináról
származott. Közéjük tartozott Pocsubay János bányamester,
akinek a nyugalomba vonulása alkalmára készült díszes em-
léklapot mutatja be a szerzõ.

Hadobás Sándor: 130 éve hunyt el Volny József
Volny József, Selmecbányán végzett bányamérnök mun-

kássága a magyar vasipar korszakváltásának idõszakára esett.
Minden erejével a modern európai színvonalú vasgyártás
megteremtésén fáradozott. Szakismeretének és rendkívüli ve-
zetési képességének köszönhetõ, hogymûködése idején a bor-
sod-gömöri vasgyártás rövid idõ alatt fellendült. Részt vett az
1848-as szabadságharcban egy önkéntes csapat tagjaként,
ezért egy ideig bujdosni kényszerült.

Hadobás Sándor:Megkésett emlékezés dr. Lux Gyulára
2007-ben volt ötven esztendeje annak, hogy elhunyt dr.

Lux Gyula tanár, nyelvész, oktatás szervezõ, a dobsinai és a
dél-szepesi német nép és nyelv jeles kutatója. A szerzõ mun-
kásságának állít emléket e tanulmányával.

Dr. Izsó István: Körmöcbánya bányászatának története
Az OMBKE 1909. szeptember 19-én Körmöcbányán

megtartott közgyûlésérõl írt közleményben egy tanulmány
jelent meg Körmöcbánya bányászatának történetérõl feltéte-
lezhetõenLitschauer Lajos tollából. A kezdetektõl 1899-ig ter-
jedõ, tömör történet-áttekintés ma is érdeklõdésre tarthat szá-
mot.
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Hadobás Sándor: Két régi sorozat új kötete Prágából
A Prágai Nemzeti Mûszaki Múzeum alábbi két kiadvá-

nyára hívja fel a figyelmet a szerzõ: Studie z dejin hornictví.
(Tanulmányok a bányászat történetébõl.) Z dejin hutnictví. (A
kohászat történetébõl.)

Az V. sz. közlemény 126 oldallal jelent meg A/5 méretben,
színes borítóval.

Benke István

Bányászat és építészet Pécsett a 19-20. században

A napokban jelent meg Pilkhoffer Mónika szép kiállítású
könyve a Pannónia Könyvek kiadó gondozásában, a címet tel-
jes mértékben lefedõ tartalommal. A bemutatót 2008. június
4-én 18 órakor a pécsi Mûvészetek és Irodalom Házában tar-
tották. Szirtes Gábor vitaindítója után a könyvet a szerzõ
Pilkhoffer Mónika történészen kívül Szirtes Béla és Sallay
Árpád bányamérnökök mutatták be. Építészeti kritikai meg-
jegyzéseket fûzött a mûhöz Hübner Mátyás fõiskolai tanár.

A könyv a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány (PBTA) te-
vékeny közremûködésével és anyagi támogatásával készült.
Szerkesztette Szirtes Gábor, tervezte Katona Csaba. A tervezõ
igényes belsõ képein és térképein túl ki kell emelni a hatásos
és többféle jelentéstartalmat hordozó elsõ- és hátoldali borító
tervét. A gazdag fotó- és dokumentumanyag számos forrásból
táplálkozik. A szövegközi építész dokumentumok, a helyszín,
valamint az épület alap- és homlokzatrajzok a szerzõ által a
munka során folytatott új alapkutatások eredményei. Az 1945
elõtti (fekete-fehér) fotók és �A DGT pécsi kõszénbányái.
Üzemberendezések, album, 1896� színes mûszaki rajzai a
PBTA fotódokumentációjából kerültek a könyvbe. Az 1945
elõtti korszakot tárgyaló egyes fejezetek végén az építmények
mai állapotát bemutató, gazdag, színes fénykép-illusztrációk
nagyrészt a jelen könyv elõfutárából, a 2005-ben megjelent
�Emlékképek a pécsi szénbányászat történetébõl� c. kiad-
ványból származnak.

A fényképeket jó ízléssel és lényeglátással készítetteDicsõ
Rudolf, Katona Csaba, Kollár Levente, Romvári Ferenc, Sallay
Árpád, valamint Szirtes Béla.

Szerzõnkmûve két nagy fejezetre bontható. Az egyik a te-
rület 1945-ig tartó, egyenetlenül alakuló építkezéseit mutatja
be, majd az 1945 után már az uránércbányászattal is számoló
terület- és építészfeladatok eredményeképpen született alko-
tások máig meghatározó körét ismerheti meg az olvasó. A
munkaerõ elhelyezése, mint a termelés legfontosabb feltétele
a mecseki bányászat egész történetében meghatározó volt.

1945 elõtt a szénbányászat gyors fejlõdése nagyszámú munka-
erõt igényelt. Az ideérkezetteket elõbb az aknák közelében lé-
tesített kolóniákon, majd nagyobb telepeken helyezték el. Az
építkezések a terület urbanizációs folyamatának meghatáro-
zói lettek. Az újonnan létesített telepek infrastruktúrája, a la-
kóépületek a hierarchiát és a patriarchális viszonyokat tükröz-
ték. A terület így élhette meg amunkáslétszám növekedésével
szükségszerûen egyre bõvülõ és a korszakoknakmegfelelõ fej-
lettségi szintû építkezéseket. Ezek az épületek a praktikum je-
gyében készültek és az élet minden részét szolgálták (1896-
ban például a két fõtelepmellett 14 kisebb telep volt, a 289 la-
kóház mellett négy társulati vendéglõ, három kenyérsütõ és
két füstölõ-ház, egy fõkórház és két szükségkórház, három
élelmiszerraktár, egy templom, egy kioszk és egy hullakamra
szolgálta a telepeket). Szerzõnk az épületek bemutatásánál a
tervezõk, kivitelezõk ismertetésével, stílustani megjegyzései-
vel a kor építészetének történeti értékeit hangsúlyozza. Pécs-
bányatelep, Szabolcs és Vasas községek fokozatosan épültek
össze Pécs városával, de Pécs városában is folyamatosan épül-
tek a városképet meghatározó bánya- és lakóépületek, bõvül-
tek iskolák, kórházak, kulturális, mûvelõdési intézmények.
Kötetünk szerzõje, Pilkhoffer Mónika történészi elhivatottság-
gal és szakszerûséggel az ember és egy ágazat kultúrateremtõ,
jövõépítõ felelõsségét örökíti meg.

Az 1945 utáni munkáslakás építési terveket a városrésznyi
lakótelep-építések követték elsõsorban a szénbányászati terü-
letek közelében, majd belépett a teljes városrészt megterve-
zett uránváros építése. Bemutatják ez utóbbinak részletterveit
éppúgy, mint a kész épületek fényképeit. A szerzõ azonban
nem szorítkozik az épületek, építmények rajzi és képi megje-
lenítésére, hanem láttatni akarja a házakhoz kapcsolódó mû-
vészeti alkotásokat, köztéri szobrokat és az építészeti díszítõ
elemeket. Külön alfejezet ismerteti meg az olvasót a nem je-
lentéktelen városkép-alakító szórványépületekkel, amiknek
építész tervezõi még jórészt köztünk élnek. A kötetet összegzõ
fejezete áttekintést ad az ipari- és lakóépületek jelenlegi hely-
zetérõl, tulajdonviszonyairól, azokról a gondokról, amelyek az
építés ideje óta bekövetkezett társadalmi, gazdasági változá-
sokból következnek (állagmegóvás, felújítás, érték- és mûem-
lékvédelem stb.).

Köszönet illeti a támogatókat, akik a pécsi bányászathoz
kapcsolódó hiánypótló munka megjelentetését lehetõvé tet-
ték: Mecsekérc Zrt., Mecsek-Öko Zrt., Pannon Hõerõmû
Zrt., Neolit Kft., Quartz Kft., Geo-Faber Zrt., Bányavagyon-
hasznosító Kht., Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Eco-Infra Szolgáltató Kft., Uránusz Kft.

A könyv a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány és a Pro Pan-
nonia Kiadói Alapítvány közös kiadásában jelent meg. Ára
könyvesboltokban 3500 Ft.

Dr. Biró József � dr. Krisztián Béla

Új! A BKL kereshetõ, tárgyszavas cikkbibliográfiája
az interneten

A Bányászati és Kohászati Lapok 1867-1950, és a Bányá-
szat 1951-2007 (1-140.) évfolyamainak dr. Izsó István által
összeállított teljes bibliográfiája már elérhetõ az interneten:
http://marki.lib.uni-miskolc.hu/bkl/nyito.php

A �Kereshetõ tárgyszavas cikkbibliográfia� szövegre kattint-
va az adatbázis (MS Access) és annak kezelési útmutatója le-
tölthetõ. További információval a következõ számunkban szol-
gálunk.

Gratulálunk és köszönjük dr. Izsó Istvánnak!
Szerkesztõség

A könyv bemutatása
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Frontfejtések 2007-ben

A világ szénbányászati iparának frontfejtési technológiája
2007-ben hatalmasméretekben fejlõdött � ott ahol a geológiai
adottságok megfelelõek voltak. A legtöbb frontfejtés Kíná-
ban, az USA-ban, Ausztráliában, Oroszországban, Lengyelor-
szágban, Csehországban, Mexikóban, Ukrajnában, az Egye-
sült Királyságban és Németországban van.

A fejlõdés komplexen, a frontfejtés minden részére, be-
rendezésére kiterjedt. Megnövekedtek a fejtéshosszak � álta-
lános lett a 400-450 m-es homlokhossz �, de Ausztráliában
már felszerelték az elsõ 550 m-est is.

Ezek a hosszak megkövetelték a fronti láncos vonszolók
teljesítmény növelését is: 6000 t/órás szállítási teljesítmény
3×1800 kW-os meghajtással, hozzá tartozó teknõvel és
2×42×148mm-es lánccal (50 évvel ezelõtt a fronti �páncélka-
parók� 2×40 kW-os hajtásúak voltak 18×64 mm-es lánccal).

Az alkalmazott jövesztõgépek ezen fejtésekben változat-
lanul a kéttárcsás maróhengerek 2×860 kW-os hidraulikus
karokkal, két db 150 kW-os vontató vitlával és egy 270 kW-os
törõvel. Egy ilyen gép összsúlya 138 t, a fejtési teljesítménye
4500 t/óra. (50 évvel ezelõtt a maróhenger 80 kW-os villamos
motorral és egy fix tárcsával volt felszerelve.)

A gépesített biztosításoknál általános lett az automatizált
mûködésû pajzsos rendszer, 2 m széles süveggerendákkal és
2×875 t teherbírású hidraulikus támokkal. Egy egység súlya
60 t.

Ugyancsak terjed a fõteomlasztásos fejtés: Kínában 8 m
fejtésimagasság felett már ezt a rendszert alkalmazzák. Auszt-
ráliában az Austar Bányaüzemben elindították az elsõ
Bucyrus (DBT) gyártmányú pajzsokkal felszerelt fõteomlasz-
tásos frontfejtést.

Elfogadott lett, hogy hasonló fronthosszak mellett 1,5 m-
es telepvastagság alatt automatizált széngyalut alkalmaznak.
Egy ilyen 3,6 m/sec-os sebességû, új típusú Gleithobel gép
42×148 mm-es vonólánccal és 2×800 kW-os hajtással van fel-
szerelve. A fejlõdés itt sem áll meg, mert már elkészült a
2×2000 kW-os hajtással és 52 mm-es átmérõjû vonólánccal
ellátott széngyalu is. (50 évvel ezelõtt a Löbbe � Hobel 2×45
kW-os hajtással és 18×64 mm-es lánccal üzemelt, a sebessége
0,2 m/sec volt).
Mining Magazine 2007. december

Bogdán Kálmán

Egy új 405 m-es frontfejtés

A Beltana Highwall bányaüzem 2008. januárban megálla-
podást kötött a Joy Mining Machinery vállalattal egy 405 m
hosszú frontfejtés gépi berendezéseinek a szállítására. A szer-
zõdés szerint a Joy 200 db 2 m széles pajzsot fog szállítani
2×635 tonnás támokkal és RS-20s típusú, elektro-hidraulikus
vezérlõ rendszerrel. Az 1100 mm széles fronti láncos vonszo-
lót 3×1600 kW-os hajtással látják el, a szállító vágatban egy
400 kW-os törõberendezés és egy 1550 mm széles, 600 kW-os
ún. átfedõ láncos vonszoló lesz felszerelve. A jövesztõ gép
7LS6 típusú kétkaros, 2×1000 kW-os maróhenger 150 kW-os
vontató vitlával és automatizált, Faceboss navigációs rendszer-
rel.

A frontfejtés tervezett termelése 8 Mt/év.
Mining Magazine 2008. április

Bogdán Kálmán

Az orosz Norilsk Nickel vállalat megrendelései

A német Siemens, a Siemag és a Thyssen vállalatok meg-
rendelést kaptak az orosz Norilsk Nickel vállalattól (amely a
világ vezetõ nikkel- és palládium-termelõje, valamint fontos
platina- és réz-exportõr is) két aknaszállító berendezés és az
azt kiszolgáló egységek szállítására.

A két akna Szibériában a Tajmir régióban a Skalisty bá-
nyaüzemnél kerül megépítésre, mélységük 2000m lesz. A két-
dobos aknaszállító berendezést úgy kell megtervezni, hogy
azokkal végzik az aknák mélyítését is. Az egyik gép a mélyítés
befejezése után kasos-ellensúlyos személy- és segédanyag-
szállítást, a másik pedig szkip-bödönökkel az ércek szállítását
fogja végezni. Mindkét gép hajtási teljesítménye 2900 kW, kö-
télsebessége 8 m/sec, ami a szkipekkel 85 t/óra szállítást jelent.

Az aknák mélyítését 2010-ig kívánják befejezni, a ter-
melést 2015-ben fogják megkezdeni.
Mining Magazine 2008. április

Bogdán Kálmán

Koszovó bányászata

Koszovó területe gazdag ásványkincsekben. A színesfém-
érc kutatások 1927-ben kezdõdtek, majd az elsõ ólomérc bá-
nyát Trepca térségében 1930-ban, a hozzá tartozó flotáló üze-
met 1932-ben nyitották meg, míg a kohó 1940-ben kezdett
dolgozni.

A legutóbbi politikai krízis (1985) elõtt több mint 23000
fõt foglalkoztattak a bányák.

Az utolsó években az alábbi tiszta fém mennyiségeket
termelték: ólom: 60 000 t/év; ezüst: 117 345 kg/év; bizmut:
120 000 kg/év; arany: 230 kg/év; cink: 80 000 t/év; kadmium:
290 000 kg/év; indium: 20 000 kg/év; réz: 1000 t/év; ezeken
kívül bányásztak még germániumot, szelént és tellúrt.

1985 után kezdõdött a bányák (Trepca, Zijaca, Melenica,
Kisnica, Kopaonik) bezárása és a termelés 1990-re teljesen
megszûnt, a bányák víz alá kerültek, az aknaszállító gépek és
az ércelõkészítõ mûvek berendezései üzemen kívül állnak.

2008. február 17-én Koszovó önálló állam lett, és meg-
kezdték a bányák életre keltését.
Mining Magazine 2008. április

Bogdán Kálmán

Az orosz vasércbányászat hírei

Oroszország vasérc-koncentrátum termelése 104 Mt/év,
melyhez az érc 90%-át külfejtésekben termelik. A bányák, az
ércelõkészítõmûvek és a hatalmas acélmûvek egy-egy vállalati
egységbe tartoznak. Az iparág gerincét három nagy konszern
� aMagnitogorszki Vas- és Acélmûvek, aMechel és a Severstal �
alkotja, további kisebb vállalatok az EVRAZ (Evrazruda,
Kachkanarsky és Vysokogorsky bányák), a Metalloinvest
(Lebedinsky, Mikhailovsky bányák, Novolipetski Acélmûvek)
és a Stoilensky Bányák az ércelõkészítõ mûvel.

A Magnitogorski Vas- és Acélmûvek Cseljabinszk városban
vannak (az Ural déli részén), a hozzá tartozó két külszíni bá-
nya a Maly Kuibas és a Podotvalnoye szintén a régió területén
fekszik. A konszern több mint 3,1 Mrd t megkutatott ércva-
gyonnal rendelkezik. A bányák vasérckoncentrátum-terme-
lése 16 Mt/év (50,31% Fe).

AMechel székhelyeMoszkvában van, az irányítása alá tar-
tozó külszíni bányák az ércelõkészítõ mûvekkel pedig
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Korshunovsk, Rudnogorsk, Tatyaninsk és Krasnoyarks. A
Bashkortostan régióban vannak a cég vas- és acélkohói, a
Beloretski Fémmûvek. A Mechel vállalat termelése 5 Mt/év
vasérckoncentrátum.

A harmadik nagyvállalat, a SEVERSTAL központja
Cherepovets (Moszkvától 620 km-re észak-nyugatra). Két
nagy bányaközpontja van, a Karelsky Okatysh (30Mt/év 29%
Fe) és az Olkon (16 Mt/év 67,5% Fe). A Karelsky Okatysh-
nak két külszíni bányaüzeme van; a Kostomuksha legmélyebb
pontja 400 m-rel van a tengerszint alatt. Az Olkon székhelye
Murmanszk, és öt külszíni bánya tartozik hozzá.

Az orosz vasércbányászatra általánosságban elmondható,
hogy a bányamûvelésnél a hagyományos technológiát alkal-
mazzák, a letakarást (a letakarási arány 0,65-1,7 m3 /t), fúrást,
robbantást, rakodást és a szállítást. Az ehhez szükséges gépi
berendezések pedig hazai és külföldi gyártmányok (BELAZ
dömperek, Uralmas EKG kanalas rakodók, Liebherr és Ko-
matsu hidraulikus exkavátorok, Rudgormas és Atlas Copco
fúrók).

Az érelõkészítõ mûvek technológiája és az ehhez alkalma-
zott gépi berendezések is hagyományosak � törõk, golyós mal-
mok, mágneses szeparátorok, vákuum szûrõk � szintén hazai
és külföldi gyártmányok.
Mining Magazine 2008. május

Bogdán Kálmán

Hatalmas fejlesztések Kína és India szénbányászatában

Kína szénigénye 2010-benmár meghaladja az évi 3 Mrd t-
át, melynek kielégítésére elsõsorban a külszíni fejtések terme-
lését akarják növelni. E cél érdekében már most üzembe he-
lyeztek a Shenhua tartományban 37 dbMT 5500 AC (ma ez a
legnagyobb a világon) és MT 4400 AC, valamint Komatsu
gyártmányú 45930 E típusú teherautókat. Ugyancsak itt nagy
teljesítményû elektromos kanalas rakodókat vásároltak a
Bucyrus (495 és 395 típusok) és a P&H (4100 és 2800-as mo-
dellek) cégektõl. Természetes, hogy a külföldi cégek verseny-
ben állnak ezen nagy piac megszerzéséért. A föld alatti bányá-
szati fejlesztésekre például 2007 õszén 50 millió dollárt ruhá-
zott be a Joy Global's vállalat.

A kínai Szénipari Egyesülés elnöke � Wang Xianzheng �
mondta, hogy az idén a kapacitásuk eléri a 2 Mrd t-át, és már
most jóváhagytak 200 M t-ás további fejlesztést.

Indiának 256 Mrd t megkutatott szénvagyona van, amely-
bõl éves szinten 455Mt-át bányásznak ki, demég így is évente
40Mt-át importálnak. Terveik szerint 2031-32-ben az éves igé-
nyük eléri a 2 Mrd t-át, melynek legnagyobb részét az erõmû
szektor fogja felhasználni.

Indiában a szénbányászat jelenleg még állami tulajdonban
van, de egyre inkább növekszik a magáncégek részvétele is. A
Reliance Industries pl. a Talcher szénmezõ 3 blokkjában épít
több Mrd dolláros beruházással egy széncseppfolyósító üze-
met, melynek teljesítménye 80 000 hordó/nap lesz, és ehhez
éves szinten 30 Mt szenet fog felhasználni.

ALeightonHoldings cég az indiai észak-keleti szénmezõk
külszíni bányáinak a fejlesztésére kötött 1 Mrd ausztrál dollár
értékben szerzõdést.

Hasonló zöldmezõs beruházást indít a Theiss Asia Ny-In-
diában Jharkhand államban az É-Karanpura szénmezõben.

A világ bányagépgyártói mindkét országban ott vannak, és
részt vesznek a berendezéseikkel, hogy ezeket a gyorsan növõ
igényeket ki lehessen elégíteni.
Mining Magazine 2008. május

Bogdán Kálmán

Lengyel szénbányászati beruházás

A lengyel Jastrzebska Spolka Weglowa bányavállalat �
Lengyelország legnagyobb koksz-szén termelõje � egy
Gleithobel GH 800 típusú széngyaluval felszerelt, teljesen au-
tomatizált fronti pajzs-biztosító berendezést vásárolt a
Bucyrus (DBT) vállalattól. A fronthomlok hossza 255 m, a
gyalu sebessége 3 m/s, maximális vágási mélysége 180 mm, be-
épített teljesítménye 2×400 kW. A láncos vonszoló PF-4
típusú.
Mining Magazine 2008. május

Bogdán Kálmán

Platinát bányásznak a Kamcsatka-félszigeten

Oroszország távol-keleti vidékén, a Kamcsatka-félszige-
ten platinát tartalmazó ércet találtak a geológusok. Nemcsak
a távolság, hanem a zord idõjárás és az infrastruktúra (út, vas-
út, villamos hálózat, víz, gázvezeték) hiánya is akadályozza a
termelést. Ezért jelentett elismerést az Atlas Copco cég válla-
lása, hogy az általa gyártott nagyteljesítményû hidraulikus tö-
rõberendezést (HB 5800 Dust tip.) elszállítja (vasúton, hajón,
majd úttalan utakon vontatókkal) és üzembe helyezi Kam-
csatkán.

Mindezmeg is történt, és az Atlas Copco szerviz emberei-
nek és a hidraulikus törõ segítségének köszönhetõen az Icy
(Jeges) nevû külszíni bányaüzem a tervezett 3 t/év tiszta plati-
nát meg tudta termelni.
Mining Magazine 2008 május

Bogdán Kálmán

A lengyel frontgépesítés Oroszországban

A lengyel FAMUR cég életében rekordnak számít az az
üzlet, amit Oroszországban, a Szibériai Kemerovo Régióban
lévõ Kuzbaszrazrez-ugol (KRU) bányaüzemmel kötött. Egy
250 m hosszú frontfejtéshez 138 db, 1,75 m széles, 2,8-5,2 m
telepvastagsághoz alkalmas komplett pajzsos fejtésbiztosító
berendezést szállítanak (FAZOS � 25/53 � POz), a frontvégi
vágatkeresztezõdésekbe speciális egységekkel (KGE � 750 F).
Továbbá 985 kW-os maróhengert, 950 mm széles fronti és
1000 mm széles szállítóvágati láncos vonszolókat, melyek tel-
jesítõképessége 1200 t/óra.

A frontfejtést 15 fõ szolgálja ki, napi 3 termelõ és 1 kar-
bantartó mûszakban. A fejtés dõlése 25°-os, ezért az egész
rendszert stabilizáló berendezésekkel kellett ellátni.
Mining Magazine 2008. május

Bogdán Kálmán

Új foszfátbánya Ausztráliában

A Legend International elkészítette Ausztrália Queens-
land tartományában lévõ 1,46 Mrd t 16%-os foszfátvagyonra
a bányászati terveket. Eszerint a bánya kapacitása 10 Mt/év,
amit 300 km-es csõvezetéken hidraulikusan szállítanak el a
Lady Annie bányától a Karumba kikötõhöz. Ott víztelenítik,
hatalmas tartályokban tárolják, majd hajókon szállítják az
ázsiaimegrendelõkhöz. A beruházás költsége 826,6millió dol-
lár.

Az élelmiszerek növekvõ igénye egyre jobban emeli a
foszfát rát is. Az ár a 2004. évi 90 dollár/t-ról 2008-ra 400 dol-
lár/t-ra emelkedett.
Engineering and Mining Journal 2008. május

Bogdán Kálmán
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Tisztelt jelenlegi és reménybeli
Cikkíróink, Hírt-adóink!

A BKL Bányászat célja és feladata, hogy az Olvasókö-
zönségét tájékoztassa a bányászattal (elsõsorban a szilárdás-
vány-bányászattal) kapcsolatos eseményekrõl, gazdasági és
mûszaki eredményekrõl, továbbá hogy beszámoljon az
Egyesületünk tevékenységérõl és a tagjainkkal történtek-
rõl. Ezt a feladatot a szerkesztõség a beküldött kéziratok, hí-
rek, tudósítások felhasználásával, szerkesztett leközlésével
tudja teljesíteni. Ezúton is kérünk és bátorítunkmindenkit,
hogy a megjelölt céloknak megfelelõ cikkeket, híreket
küldjön szerkesztõségünknek! (8301 Tapolca, pf. 17., ill.
bkl.banyaszat@t-online.hu)

A lap szerkesztése, nyomdai szedése számítógépes
programok segítségével történik � sõt, ma már a legtöbb
kézirat is szövegszerkesztõvel készül �, így a korábbi formai
követelmények jelentõsége megszûnt. Emellett azonban
kérjük, hogy munkánk megkönnyítése érdekében az aláb-
biakat vegyék figyelembe:

A/ Szakcikkek esetében

1. Ha a szerzõ(k) a kéziratot nem csak a BKLBányászat ré-
szére nyújtották be, kérjük a másik sajtótermék megne-
vezését a benyújtás vagy megjelenés idõpontjának meg-
jelölésével. Ha a kézirat valamilyen rendezvényen el-
hangzott elõadás (vagy abból készült), kérjük a rendez-
vény megnevezését (név, idõ, hely). Kérjük a szerzõ(k)
címének megadását, valamint arcképének és néhány so-
ros szakmai bemutatkozásának megküldését a cikk
melletti leközléshez.

2. A kézirat terjedelme legfeljebb 15 � hagyományos � gépelt
oldal, azaz a szóközökkel együttmaximum23.000 karak-
ter legyen. A reális megjelenési terjedelem (max. 5-6 ol-
dal) érdekében átlagosnál több ábra ill. táblázat esetén
kérjük a szöveg terjedelmének csökkentését.

3. A kézirat elsõ oldalán szerepeljen a cím, a szerzõ(k) neve,
legmagasabb szakképzettsége(i), tudományos fokozata,
szolgálati beosztása, munkahelyének pontos neve és te-
lephelye, ezt rövid (5-10 soros) tartalmi kivonat, majd a
cikk szövege kövesse.

4. A kézirat szövegét folyamatosan, a többszintû felsorolá-
sok lehetõség szerinti kerülésével, bekezdésekkel tagol-
va, az önálló részeket számozás nélküli alcímmel ellátott
fejezetekbe foglalva kérjük. A forrásokra az irodalom-
jegyzék [ ] zárójelbe tett számaival kell hivatkozni. A be-
tûszavak (pl. MBFH) jelentését, azok elsõ elõfordulása-
kor teljes szövegû kiírással kell megadni. A szövegben és
a képletekben az SI mértékegységeket kell használni, ill.
a bányászati gyakorlatban általánosan használt egysége-
ket (pl. t/mû). Képletek esetén � a levezetéseket mellõz-
ve � különös gondosságot kérünk, a jelek, idegen betûk
megnevezését (pl. görög kis ró, végtelen stb.) a margón
meg kell adni. A táblázatok, ábrák számára a szövegben
hivatkozni kell, tervezett szövegközti elhelyezésüket kér-
jük jelölni. Lábjegyzet esetén a szövegben felsõ indexet
kell alkalmazni.

5. A jó nyomdai minõség érdekében kérjük, hogy a számí-
tógépes ábrákat, táblázatokat, lábjegyzeteket, diagra-
mokat, fényképeket stb. ne illesszék be a szövegbe, vagy
ha beillesztik is, az eredeti fájltípusban is adják meg! (Pl.
Excel, vagy kép- ill. rajzfájlok.) Ezen anyagokWord-fájl-
ba való beillesztése � bár könnyebbé teszi a cikk összeál-
lítását, és a képernyõn, ill. papírra nyomtatva is jól mutat
� nagyban rontja a végsõ minõséget, mivel a nyomda
nem Word-ben dolgozik.

6. A cikk végén kell felsorolni az alábbiakat:
� irodalomjegyzék: a szövegközi elõfordulás sorrendjé-
ben és számával; a szerzõ(k) neve, a mû címe, a meg-
jelenés helye és éve, valamint � ha szükséges � a hi-
vatkozás mûvön belüli oldalszáma (p.: 59-61.)

� lábjegyzetek
� ábrajegyzék: ábra (kép, fénykép) aláírások (címek).
A rajzolt ábrákat a nyomtatásban tervezett méret kb.
kétszeresében, de legfeljebb A4 méretben kérjük el-
készíteni. A fekete-fehér megjelenés miatt színek he-
lyett különbözõ vonaltípusok használatát kérjük
(ugyanígy pl. az Excel diagramoknál is). Nagyméretû
tervrajzokat, térképeket csak kicsinyítve és egyszerû-
sítve tudunk leközölni. AutoCad alapú rajzokat nem
tudunk feldolgozni, kérjük a megjelentetni tervezett
változatot jpg képformátumra átalakítani.
Az elektronikus képeket (jpg fájlok) � szintén a végsõ
minõség érdekében � kérjük, ne tömörítsék túl,
legalább a megjelentetni kívánt méretû és 300 dpi fel-
bontással készült, 500-800 kilobájtnál nem kisebbre
tömörített színes képek általában megfelelnek, sõt a
kisebb megjelenési méretû arcképeknél 150-200 kB is
elegendõ.
� a táblázatokat címmel és arab sorszámmal ellátva
kérjük elkészíteni.

B/ Híranyagok esetében

Kérjük a fentieket értelemszerûen alkalmazni, és
amennyiben a hír valamilyen médiában vagy elõadáson,
konferencián megjelenteken/elhangzottakon alapul, a for-
rás (név, hely, idõpont) megjelölését is.

A szerkesztõség fenntartja a jogot, hogy a beküldött
anyag megjelentetésérõl döntsön, a szükségesnek ítélt sti-
láris és formai javításokat, rövidítéseket elvégezze, de a
megjelent anyagok tartalmáért nem felel.

Kéziratot, egyéb beküldött anyagot � akár megjelenik,
akár nem � nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

Amennyiben a kézirat és/vagy mellékletei (táblázat,
diagram, rajz) szerkesztése számítógépes programmal ké-
szült, a számítógépes anyagot kérjük beküldeni lemezen,
vagy a lap e-mail címére. Ez esetben a kinyomtatott válto-
zat elhagyható.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2004-tõl lapszámaink
megjelenésük után egy hónappal felkerülnek az internetre
(az OMBKE honlapjára: www.ombkenet.hu).

Amunkánkhoz nyújtott segítséget ezúton is köszönjük!
Szerkesztõség

CIKKÍRÓINKHOZ
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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

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
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Sandvik
in Acion

A Sandvik a világ vezetõ berendezés- és megoldásszállítója a felszíni és a
mélymûveléses bányászatban, a nagytömegû anyagmozgatásban, szál-
lítószalag rendszerekben, valamint az építõipar különleges területein �
mint az alagútépítés, bontás, újrahasznosítás. Kínáljuk komplett- és
résztechnológiák tervezését, valamint a szükséges berendezéseket homok-,
kavics- és kõbányászathoz. Telepített és mobil törõ-, valamint osztályo-
zóberendezéseinkkel különféle törési, osztályzási feladatokat megoldunk.
Sandvik termékek � többek között � a közismert Rammer hidraulikus
bontókalapácsok, a Fintec és az Extec mobil törõ- és osztályozógépek is.
A magyarországi képviselet kínálja Önnek a Sandvik teljes termékvá-
lasztékát, gyártói szakszervizzel és eredeti alkatrészek biztosításával.

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION CENTRAL EUROPE GMBH � SANDVIK MAGYARORSZÁG KFT. H-1103 BUDAPEST, GYÖMRÕI ÚT 31. TEL.: +36 1 431-27-56 FAX: +36 1 431-27-60 janos.mizser@sandvik.com www.sandvik.com
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