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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008. november 11.

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK
ÉS A TANÁCSNAK

NYERSANYAG-POLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉS � AZ EURÓPAI
GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS KRITIKUS

SZÜKSÉGLETEINEK KIELÉGÍTÉSE

A közlemény 2008. november 4-én Brüsszelben jelent meg. Magyarul is elérhetõ a
http://ec.europa.eu/enterprise/non_energy_extractive_industries/raw_materials.htm inter-
netcímen. A Közleményben hivatkozott ábrák és táblázatok az azt megalapozó áttekintõ tanul-
mányban szerepelnek. A tanulmány ugyanitt letölthetõ (ez csak angolul), ábrái közül csak egyet
mutatunk itt be (2. melléklet 1. ábra).
Az Európai Gazdasági és Társadalmi Bizottság 2009. februárban a Közleményben foglaltakkal
egyetértve, azt megerõsítette (2009/C 27/19).

Bevezetés

Anyersanyagok elengedhetetlenek a modern társadalom fenntarthatómûködéséhez. Az ásványi nyersanyagok elfo-
gadható áron való beszerezhetõsége kritikus fontosságú az EU gazdaságának stabil mûködéséhez. Az olyan ágaza-
tok, mint az építõipar, vegyipar, autóipar, repülõgépipar, gép- és berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 1324
milliárd euró hozzáadott értéket állítanak elõ és 30 millió embert foglalkoztatnak (1. melléklet), mind függenek a
nyersanyagok hozzáférhetõségétõl.

Míg a növekvõ energiaköltségek és az EU nagy mértékû energiaimport-függõsége ma már hangsúlyos politikai kér-
dés, az energiahordozóktól különbözõ egyes nyersanyagok által jelentett hasonló súlyosságú problémamég nem ka-
pott elég figyelmet. Egyfelõl az EU-nak vannak nyersanyagkészletei. E nyersanyagok kutatása és kitermelése azon-
ban egyre inkább versenyezni kényszerül más földhasználati formákkal, és gondot jelent a szigorú jogi szabályozás,
valamint az ásványkészletek kitermelhetõségének technológiai korlátai. Másfelõl az EU nagy mértékben függ az
olyan stratégiailag fontos nyersanyagok importjától, amelyek piacán egyre nagyobb torzulások mutatkoznak. A
csúcstechnológiai fémek esetében, tekintve gazdasági értéküket és a nagy ellátási kockázatokat, ez a függés kritikus-
nak tekinthetõ. Ugyanakkor az anyagellátás biztosításában komoly lehetõséget jelent az erõforráshatékonyság és az
újrahasznosítás javítása.

A nyersanyagok megbízható és torzítatlan piacon való beszerezhetõsége egyre fontosabb tényezõ az EU versenyké-
pessége szempontjából, és ebbõl következõen elengedhetetlen a növekedés és foglalkoztatás növelését célzó lissza-
boni partnerség sikeréhez. Az EU-nak az egyes nyersanyagoktól való kritikus függõsége rávilágít arra, hogy egyre
sürgetõbben szükséges, hogy elmozdulás történjen az erõforrás-hatékonyabb gazdaság és a fenntartható fejlõdés1
irányába.

Indokolt ezért az EU-nak e kérdésben koherensebb politikát kidolgoznia, a Tanács 2007. májusi javaslatának2 meg-
felelõen. Az elsõ lépés ebbe az irányba ez a közlemény, amely a Bizottság mélyelemzésén3 és a 2008-ban folytatott
nyilvános konzultáción4 alapul. Ez segíti az EU-t abban is, hogy közös álláspontot dolgozzon ki a nyersanyagokról
az Egyesült Nemzetek Szervezete5 és a G86 szintjén folyó nemzetközi tárgyalásokra.

Noha ez a közlemény az energiahordozóktól különbözõ ásványi anyagokkal foglalkozik, az alátámasztó elemzés és
a javasolt intézkedések, különösen a harmadik országok által alkalmazott kereskedelemtorzítás tekintetében, nagy
mértékben vonatkoznak az energiahordozóktól különbözõ más olyan nyersanyagokra is (mint például a fa),
melyeknél hasonló szûkös kínálat és a piaci torzulások miatt a versenyképesség veszélyeztetése várható.

2 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 142. évfolyam, 2-3. szám

1 A fenntartható fejlõdésnek gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi vonatkozásai vannak. COM(2005) 658.
2 10032/07.
3 Bizottsági szolgálati munkadokumentum az EU-ban folyó bányászati kitermelésrõl. SEC(2007) 771.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/non_energy_extractive_industries/raw_materials.htm
5 2007. évi jelentés a nemzetközi tõkeáramlásról (World Investment Report 2007)
6 A G8 ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek kiemelték, hogy fenntarthatóságra és átláthatóságra van szükség a nyersanyagok kutatása és
kiaknázása terén.



1. AZ ENERGIAHORDOZÓKTÓL KÜLÖNBÖZÕ NYERSANYAGOK KÍNÁLATÁNAK ÉS KERESLE-
TÉNEK ELEMZÉSE

1.1. Európában a kínálat széles skálán mozog, az önellátástól a nagy mértékû importfüggésig

Az EU önellátó építési ásványanyagokból, különösen adalékanyagokból, és a világ egyik legnagyobb termelõje gipsz-
bõl és természetes kõbõl. Tekintve a logisztikai korlátokat és a szállítási költségeket, a regionális és helyi források-
ból származó adalékanyagok elérhetõsége alapvetõen fontos a gazdasági fejlõdéshez. Az EU a világon az ipari ás-
ványanyagok legnagyobb vagy második legnagyobb termelõje, ennek ellenére a legtöbb esetben nettó importõr
(2. melléklet, 1. táblázat). Az EU ugyanakkor nagy mértékben függ a fémes ásványok importjától, mert saját ter-
melése csak a világ termelésének mintegy 3%-át teszi ki (2. melléklet, 1. ábra és 2. táblázat).

Az elsõdleges nyersanyagokon túl az EU nagy mértékben használ másodlagos nyersanyagokat. Az újrahasznosított
fémhulladék használata jelentõsen nõtt az utóbbi évtizedekben és jelenleg az EU fémtermelésében az alapanyag
40-60%-át jelenti. A fémhulladék kínálata azonban egyre szûkebbEurópában: az elmúlt 8 évben az EU-ba importált
színesfém- és nemesfémhulladék mennyisége majdnem 40%-ot esett, míg az export több mint 125%-ra nõtt, ami
hiányt és áremelkedést okozott. Hasonló tendencia figyelhetõmeg a vashulladék exportja tekintetében. Ennek egyik
oka, hogy az elhasználódott termékek sok esetben nem a rendszeresített újrahasznosítási csatornákba kerülnek, ha-
nem ezeket illegálisan kiszállítják az EU-ból; így értékesmásodlagos nyersanyag veszik el és negatív környezeti hatá-
sok jelentkeznek.

Az EU nagy mértékben függ csúcstechnológiai fémek, mint például kobalt, platina, ritka földfémek és titán import-
jától is. Noha ezek gyakran csak igen kis mennyiségben szükségesek, mind szerteágazóbb felhasználhatóságukmiatt
egyre fontosabb szerepet játszanak a technológiailag kifinomult termékek fejlesztésében. Az EU ilyen csúcstechno-
lógiai anyagok nélkül képtelen lesz megoldani a fenntartható termelésre és környezetbarát termékekre való átállást.
Ezek a fémek kritikus szerepet játszanak az energiahatékonyság növeléséhez és az üvegházhatást okozó gázok ki-
bocsátásának csökkentéséhez szükséges innovatív �környezetbarát technológiák� kifejlesztésében. A hidrogénüze-
mû autókhoz platinakatalizátor kell. A villamos-hibrid autókhoz lítiumakkumulátorok szükségesek, a rénium szu-
perötvözetek pedig elengedhetetlenek a modern repülõgépgyártásban (2. melléklet, 3. táblázat).

Három fõ oka van annak, hogy az ilyen anyagok, mint például a platina és az indium,miért különösen fontosak: elõ-
ször, jelentõs gazdasági szerepük van a kulcsiparágakban; másodszor, nagyok az ellátási kockázatok az EU igen nagy
mértékû importfüggõsége miatt, és mert a készletek adott országokban koncentrálódnak; harmadszor pedig: jelen-
leg nincsenek helyettesítõ anyagok. Az EU már megtapasztalta 2000-ben, hogy milyen egy kínálati válság, amikor a
mobiltelefonok felfutása hirtelen megnövelte a tantál iránti keresletet. Ilyen esetek várhatóan még gyakrabban elõ-
fordulnakmajd ezeknek az anyagoknak a sokrétû felhasználhatósága miatt, és nem zárható ki, hogy ideiglenesen kí-
nálathiányok lesznek.

Európa szempontjából Kína, Afrika, Dél-Amerika, Oroszország és Ausztrália mind vezetõ szállítói ezeknek a csúcs-
technológiai nyersanyagoknak (3. melléklet). Az, hogy a nyersanyagok néhány fontos forrása a világ olyan részein
található, ahol nincs piacgazdaság, vagy amely politikailag, illetve gazdaságilag instabil, külön veszélyt jelent.
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2. melléklet 1. ábra: Fém koncentrátumok és ércek nettó importja az EU-ban
a felhasználás %-ában (a Brit Geológiai Szolgálat és a francia Geológiai és

Bányászati Hivatal 2008. évi adatai alapján)



Mivel a hosszú távú piaci kilátások az egész világon kedvezõ feltételeket teremtenek új bányászati és újrahasznosítási
programok számára, az EU-nakmindenképpen fel kell használnia ezt a lehetõséget arra, hogy jobban kiaknázza saját
adottságait, vagy hogy helyettesítõ anyagokat fejlesszen ki. Noha vannak példák új bányászati kezdeményezésekre,
például Svédországban, Finnországban és néhány új tagállamban, továbbra is vannak olyan korlátozó tényezõk a
hatályos közösségi és tagállami jogi szabályozásban, amelyek veszélyeztetik az EU nyersanyag-kitermelõ iparágának
további fejlõdését. Mivel az energiahordozóktól különbözõ nyersanyagokkal foglalkozó ágazat csak olyan helyeken
tud mûködni, ahol ismert és rentábilisan kitermelhetõ ásványkészletek vannak, stratégiák szükségesek annak biz-
tosítására, hogy ezekhez a készletekhez hozzá lehessen férni jövõbeli felhasználás céljából.

Az erõforrás-hatékonyság, az újrahasznosítás és az újrahasználat fokozását célzó stratégiák fontosak a társadalmi-
gazdasági fejlõdés kezelése szempontjából is, tekintve az erõforrások hozzáférhetõségének korlátozottságát és a
nagy importfüggõséget. Az újrahasznosítás elõnye, hogy hozzájárul az energiahatékonysághoz, különösen a fémek
esetében, ahol a másodlagos nyersanyagot (fémhulladék) felhasználó termelés energetikailag sokkal hatékonyabb,
mint az elsõdleges nyersanyag esetében.

Nagy gazdasági lehetõségek tárulnak fel, ha sikerül megszabadulni egy sor akadálytól7, melyek gátolják az újrahasz-
nosítási piacok fejlõdését. Ilyen akadály az újrahasznosított anyagok minõségére vonatkozó információk hiánya, va-
lamint a jelentõs ügyleti és partnerkeresési költségek, mivel az eladók és vevõk rendkívül nehezen tudnak egymás-
ra találni, vagy egyáltalán tudomást szerezni egymás létezésérõl. További akadály, hogy a tagállamokban nem kielé-
gítõek a hulladékgazdálkodási és hulladékgyûjtõ rendszerek. Az alumíniumcsomagolások esetében például a külön-
bözõ tagállamok között az újrahasznosítási arány 30% és 80% között szóródik. Ez jelzi, hogy a gazdaságban kiakná-
zatlan lehetõségek vannak az anyaghatékonyság javítása terén.

1.2. Alapvetõ változások a világpiacokon

A nyersanyagok többsége esetében globális geológiai szempontból nincs jele annak, hogy a közeljövõben jelentõs fi-
zikai hiány fenyegetne. A geológiai jelenlét azonban nem jelenti szükségszerûen azt, hogy az EU vállalatai hozzá
tudnak férni ezekhez a nyersanyagokhoz, sõt, a világpiac alapvetõ változásai a közösségi iparág versenyképességét
fenyegetik.

1.2.1. A nyersanyagok elérhetõségének és árának alakulása

A nemzetközi fém- és ásványpiacokra a kínálat-kereslet viszonyon alapuló ciklikusság jellemzõ (4. melléklet,
1. ábra). Az évszázad elejétõl erõs és váratlan lökések jelentkeztek a keresletben, amelyek alapvetõ oka a feltörekvõ
gazdaságok jelentõs növekedése volt, aminek következtében a fémárak 2002 és 2008 között megháromszorozódtak.
2002 és 2005 között Kína egyedül több mint 50%-kal járult hozzá az ipari fémek világszintû felhasználásának a nö-
vekedéséhez. Míg a pénzügyi válság jelenlegi hatásai ugyan lassítják a nyersanyagok iránti globális kereslet növeke-
dését, a feltörekvõ országok növekedési szintjei várhatóan továbbra is nagy nyomást gyakorolnakmajd a nyersanyag-
keresletre. Míg a nyersanyag-kutatási ráfordítások az utóbbi idõben folyamatosan nõttek (4. melléklet,
2. ábra), a keresletnövekedés sebessége és mértéke miatt a kínálat az általános várakozások szerint el fog maradni
a kereslet mögött � ezt nevezik a közgazdászok szuperciklusnak.

1.2.2. Új ipari stratégiák és a globális piacok mûködési zavarainak veszélyei

Sok feltörekvõ ország egyre inkább olyan ipari stratégiákat követ, melyek célja a saját erõforrásbázis védelme, hogy
így elõnyhöz juttassa az erre épülõ ágazatait. Ez jól látszik abból, hogy a nyersanyagok nemzetközi kereskedelmét
torzító állami intézkedések egyre szaporodnak. Ezek közé tartozik az exportadó és az exportkvóta, továbbá a szub-
venciók, az árrögzítés, a kettõs árképzési rendszerek és a befektetéskorlátozó szabályok. Egy felmérés 400 különbö-
zõ nyersanyagra (például fémek, fa, vegyi anyagok, irha és bõr) többmint 450 exportkorlátozó elõírást talált (4. mel-
léklet, 1. táblázat). Az ilyen intézkedéseket alkalmazó legfontosabb országok közé tartozik Kína, Oroszország, Uk-
rajna, Argentína, Dél-Afrika és India, míg ugyanezek az országok sok esetben az ilyen nyersanyagokkal készült vég-
termékeket csökkentett vám mellett vagy vámmentesen hozhatják be az EU piacaira, ami az EU számos ágazatát
versenyhátrányba hozza.

A feltörekvõ országok alkalmazzák azt a stratégiát is, hogy a nyersanyagokhoz való hozzáférésre elõjogokat biztosí-
tanak maguknak erõforrásokban gazdag országokban. Kína és India például az utóbbi években jelentõsen növelte
gazdasági szerepvállalását Afrikában: Kína esetében ez többek között jelentõs infrastrukturális beruházásokat és a
nyersanyagkutatásban és -kitermelésben való aktív részvételt jelent olyan országokban, mint például Zambia (réz),
Kongói Demokratikus Köztársaság (réz, kobalt), Dél-Afrika (vasérc), Zimbabwe (platina) és Gabon, Egyenlítõi
Guinea és Kamerun (fa).
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A kínálatot befolyásolja az is, hogy megnõtt a koncentráció a kitermelõ országok szintjén, és hogy folytatódik a kon-
centráció és a vertikális integráció vállalati szinten, ami tovább nehezíti a nyersanyagok elérhetõségét (4. melléklet,
3. ábra, 5. melléklet). Például a vasérc esetében a tengeri szállítás 75%-ának ellenõrzése mindössze három kitermelõ
vállalat kezében van. Az ilyen fejlemények azt a veszélyt hordozzák magukban, hogy csökken a verseny, következés-
képpen a feldolgozóipari ágazatok számára nõnek az árak. A feldolgozóipari vállalatok készletezéssel és hosszú távú
szerzõdésekkel, vagy pedig a bányavállalatokkal történõ vertikális integráció stratégiájával igyekeznek kezelni
ezeket a kockázatokat.

A fõ ásványtartalékok több mint 50%-a olyan országokban van, ahol az egy fõre jutó bruttó nemzeti jövedelem napi
10 dollár vagy kevesebb. Ez új lehetõségeket teremt ezeknek az erõforrásokban gazdag fejlõdõ országoknak, külö-
nösen Afrikában (6. melléklet), hogy jelentõsen növeljék nemzeti jövedelmüket, mivel sokukramég mindig szegény-
ség és lassú növekedés jellemzõ. Néhány ilyen országban azonban heves konfliktusok vannak, amelyeket gyakran
még a természeti erõforrások feletti ellenõrzés megszerzéséért folyó küzdelem és az állam gyengesége (különösen
az erõforrásokból származó bevétel elosztása tekintetében) is erõsít. Ezek az országok ráadásul néha nehéz helyzet-
ben vannak a külföldi bányavállalatokkal folytatott tárgyalások során, a készletek értékét illetõ aszimmetrikus tájé-
kozottság és az államigazgatás elégtelenségei miatt. Egyes esetekben megkérdõjelezhetõ a vállalatok környezetvé-
delmi és munkajogi gyakorlata, máshol aggályok merülnek fel azt illetõen, hogy milyen hatással lesznek egyes köz-
magán szerzõdések az országok eladósodottságára.

2. A SZAKPOLITIKAI MEGOLDÁS: INTEGRÁLT STRATÉGIA

Az iparosodott országok, mint például Japán és az USA már felismerték kritikus függõségüket egyes nyersanyagok
tekintetében és meghatározott szakpolitikát alkalmaznak nyersanyagellátásuk védelmében. Az USA például meg-
határozta a stratégiai jelentõségû nyersanyagok körét, továbbá megfelelõ készleteket tart azokból a nyersanyagok-
ból, melyek kritikusak a hadiipar számára. Japán szintén tett lépéseket a kritikus nyersanyagok elérhetõségének biz-
tosításáért (7. melléklet).Noha az EUnéhány tagállama folytatmeghatározott szakpolitikát, közösségi szinten eddig
még nem született integrált szakpolitikai megoldás annak biztosítására, hogy az EU kielégítõ mértékben, tisztessé-
ges és torzítatlan áron juthasson nyersanyagokhoz. Javasoljuk ezért, hogy az EU hozzon létre integrált nyersanyag-
politikai stratégiát. Egy ilyen stratégiának a következõ 3 pillérre kell támaszkodnia:
1. a nyersanyagok nemzetközi piacokon való beszerezhetõségének biztosítása, ugyanolyan feltételek mellett,

mint ahogy más ipari versenytársak jutnak hozzá,
2. megfelelõ jogszabályi környezet létrehozása az EU-ban, elõsegítendõ a fenntartható nyersanyagellátást eu-

rópai forrásokból,
3. általában az erõforrás-hatékonyság növelése és az újrahasznosítás elõsegítése, hogy csökkenjen az elsõdle-

ges nyersanyagok felhasználása és a relatív importfüggõség az EU-ban.

A Bizottság továbbá ajánlja, hogy integrált európai stratégia keretében, elsõdleges prioritással meghatározásra ke-
rüljön az EU számára kritikus fontosságú nyersanyagok köre. Ebben a tekintetben a Bizottság azt javasolja, hogy a
tagállamok és az érintettek szoros együttmûködésével készüljön egy közös jegyzék a kritikus nyersanyagokról. Egy
elõzetes felmérés szerint számos nyersanyag tekintetében az EU különösen sebezhetõ (8. melléklet).

2.1. Elsõ pillér: A nyersanyagok beszerezhetõsége a világpiacon, torzítatlan feltételek mellett

A nyersanyagok terén az EU-nak aktív diplomáciával el kell érnie a nyersanyagok hozzáférhetõségének biztosítását.
Ehhez jobban és eredményesebben kell koordinálni az EU külkapcsolati szakpolitikáit (külkapcsolatok, kereskede-
lem és fejlõdõ országok fejlesztési támogatása) és növelni kell ezek koherenciáját. Koordinálni kell továbbá az EU-
nak a partnerországokkal, a feltörekvõ gazdaságokkal és ezek regionális csoportjaival folytatott stratégiai partnersé-
gek8 és politikai párbeszéd közösségi szintû kezelését, a kölcsönös érdekek alapján. Ez különösen vonatkozik a kö-
vetkezõkre:
� Afrika: erõsíteni kell a párbeszédet és a tevékenységet a nyersanyagokhoz való hozzáférés és a természeti erõforrá-
sokkal való gazdálkodás, valamint a közlekedési infrastruktúra terén, a 2008-2010-es közös stratégiai és cselekvési
terv végrehajtása keretében,

� erõforrásokban gazdag feltörekvõ gazdaságok,mint például Kína ésOroszország: erõsíteni kell a párbeszédet, ide-
értve azt a célt is, hogy megszüntessék a piactorzító intézkedéseket,

� erõforrásfüggõ országoknak, mint például az USA és Japán: meg kell határozni a közös érdekeket, együttes fellé-
pést és közös álláspontot kell kialakítani a nemzetközi fórumokon, például nemzetközi együttmûködésre nyitott
területeken közös programok az USA földtani hivatalával.
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Ezenfelül az EU-nak elõ kell segítenie a jobb nemzetközi együttmûködést. A Bizottság támogatja a figyelem felhí-
vását az olyan fórumokon, mint a G8, az OECD, az UNCTAD, az UNEP9 és vizsgálja az olyan nemzetközi szerve-
zetekkel való együttmûködés lehetõségeit, mint például a Világbank és a Nemzetközi TengerfenékHatóság. Ide tar-
toznak a mélytengeri bányászatról, az északi sarkvidékrõl10 és a nyersanyagok nemzetközi kereskedelmi útvonalai-
nak biztonságáról11 folytatott párbeszédek. A Bizottság vállalja azt is, hogy támogatja a nemzetközi vállalati társa-
dalmi felelõsség eszközeinek12 tiszteletben tartását és továbbra is támogatja a bányászati ágazat átláthatóságának
növelésére irányuló nemzetközi kezdeményezéseket, mint például a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerét
(KPCS) és az EITI-t. A Bizottság megvizsgálja a továbbfejlesztett EITI++13 támogatásának lehetõségeit is.

Tekintve a kérdés fontos stratégiai biztonsági vonatkozásait, az energiahordozóktól különbözõ nyersanyagokhoz va-
ló biztonságos hozzáférést teljes mértékben figyelembe kell venni az európai biztonsági stratégiában, amelyet jelen-
leg vizsgál felül a Tanács.
Az elsõdleges és másodlagos nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdésének elsõbbséget kell kapnia az EU kereske-
delmi és szabályozási politikájában. A kereskedelmi és szabályozási politika a következõ módokon javíthatja a
nyersanyagokhoz való hozzáférést.
� Az EU-nak szükség esetén új szabályokat és megállapodásokat kell kezdeményeznie a nyersanyagok hozzáférhe-
tõségérõl, és biztosítania kell a többoldalú és kétoldalú nemzetközi kötelezettségvállalások betartását, ideértve a
WTO-csatlakozási tárgyalásokat, a szabadkereskedelmi egyezményeket, a szabályozási párbeszédet és a nem pre-
ferenciális megállapodásokat. Ebben a kérdésben a Bizottság nagyobb hangsúlyt fog fektetni arra, hogy a WTO
szintjén elérje az exportkorlátozások szigorúbb szankcionálását és a szubvenciók visszaszorítását célzó szabályozás
erõsítését.

� Ez EU-nak tennie kell azért, hogy a harmadik országok által alkalmazott kereskedelemtorzító intézkedéseket a
nyersanyagok hozzáférhetõségét érintõ összes területen felszámolják. Az EU energikusan fellép az olyan intézke-
désekkel szemben, amelyek sértik aWTO vagy a kétoldalú egyezmények szabályait, felhasználva minden lehetsé-
ges mechanizmust és eszközt, beleértve a vitarendezési eljárásokkal történõ érdekérvényesítést is. Általánosabban
fogalmazva, az EU fellép az ellen, hogy harmadik országok protekcionista módon használják az exportkorlátozá-
sokat. A teendõk meghatározásakor az EU prioritásként kezeli majd azokat az exportkorlátozásokat, amelyek a
legnagyobb problémát jelentik az EU ipari felhasználóira nézve, vagy pedig a nemzetközi piacokon tisztességtelen
versenyelõnyt adnak ezen országok saját feldolgozóipara számára.

� Az EU-nak biztosítania kell, hogy a nyersanyagok költségeinek a kettõs árképzés gyakorlata vagy az exportáló or-
szágban alkalmazott más mechanizmusok miatti torzulását a dömpingellenes vizsgálatok keretében kezeljék és el-
lentételezzék. A kereskedelem akadályairól szóló rendelet és kereskedelemvédelmi eszközök (védintézkedések és
szubvenció elleni intézkedések) kiterjedtebb és eredményesebb igénybevétele olyan további eszközök, amelyekkel
orvosolni lehet a nyersanyagokhoz való hozzáférés kereskedelmi torzulásait vagy ezeknek a felhasználó iparágakra
gyakorolt hatásait (mint például az ilyen feldolgozott termékek dömpingáron való exportálása).

� Az EU-nak megfelelõ intézkedésekkel biztosítania kell, hogy a különféle kereskedelempolitikai eszközöket (ide-
értve a preferenciális kereskedelmi egyezményeket és a piacra jutást elõsegítõ partnerséget) azzal a céllal össz-
hangban alkalmazzák, hogy nyitott és jól mûködõ nyersanyagpiacok alakuljanak ki, különösen figyelve arra, hogy
szimmetria legyen az EU-piacok megnyitása (például vámtarifák) és a harmadik országok által hozott korlátozó
intézkedések között.

� A nyersanyagellátás külsõ akadályai mellett az EU-nak folyamatosan figyelnie kell az EU vámtarifarendszerét is,
biztosítandó, hogy koherencia legyen az EU nyersanyagok iránti keresletének alakulásával, és fel kell mérnie az
azokra a nyersanyagokra (ideértve amegújuló nyersanyagokat is) vonatkozó importkorlátozások lazításánakmód-
jait, amelyekre az iparnak szüksége van más termékek, például vegyi anyagok elõállításához. A megújuló nyers-
anyagok esetében ezt a fenntarthatóság és tanúsítás megfelelõ szabványaival párhuzamosan kell kialakítani.

� Versenyellenes megállapodások vagy piackoncentráció esetén a Bizottság továbbra is teljes szigorral fogja alkal-
mazni az EU versenyszabályait.

A Bizottság figyelemmel kíséri a helyzet alakulását és évente helyzetjelentést ad a kereskedelmi szempontokmegva-
lósulásáról, adott esetben felhasználva az érintettektõl származó információkat is.

Sok fontos nyersanyag lelõhelye afrikai vagy más fejlõdõ országban van. Nyilvánvaló, hogy az EU fejlõdõ országokat
támogató fejlesztési politikája és a nyersanyagokhoz való tisztességes hozzáférés iránti igénye között koherenciának
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kell lennie, hogy kölcsönösen elõnyös helyzet alakuljon ki: jól mûködõ állam, a bányászati ügyletek és bányászati be-
vételek átláthatósága, az összes vállalat számára egyenlõ feltételek, a finanszírozási lehetõségek, a stabil adórendsze-
rek és a stabil fejlesztési gyakorlat elõnyösmind a fejlõdõ országok számára, mind az EU nyersanyagokhoz való hoz-
záférése szempontjából. A fejlesztési politikák ebben a tekintetben fontos szerepet játszanak, három szinten:

A. Az állammûködésének erõsítése: a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és politikai vezetés a fejlesztés fontos
tényezõje. A jól mûködõ állam abban is segíti a fejlõdõ országot, hogy az ásványi erõforrások meglétét kihasználja
arra, hogy saját gazdasága fejlõdését fenntarthatóvá tegye, és hogy a gazdasági növekedés segítségével küzdjön a sze-
génység ellen. A tizedik Európai Fejlesztési Alapban 2,7 milliárd eurós ösztönzõ keret van elkülönítve államigazga-
tási reformokat vállaló országoknak14. Sok ilyen államigazgatási reformterv vagy általános kötelezettségvállalást tar-
talmaz a gazdasági, pénzügyi, fiskális és jogi igazgatás területén, vagy pedig konkrét vállalásokat a természeti erõfor-
rásokkal való gazdálkodás a bányászati ügyletek és bányászati bevételek átláthatósága terén15. Az EU által ezeknek
az országoknak nyújtott segítség egy része kifejezetten a közpénzek kezeléséhez, a természeti kincsekkel való fenn-
tartható gazdálkodáshoz és a bányavállalatokkal folytatott tárgyalásokhoz szükséges kapacitások létrehozására irá-
nyul. A segítség másik jelentõs része az AKCS-országok közlekedési infrastruktúrájában folyó beruházásokat támo-
gatja, amelyek elengedhetetlenek a fenntartható bányászat16 mûködéséhez.

Erõsítjük az állami mûködését azzal is, hogy a segélyt egyre gyakrabban a költségvetés támogatásaként adjuk. Az
ilyen típusú segély hozzájárul a közpénzek felelõsségteljes kezelésének kialakulásához a fejlõdõ országokban.A köz-
pénzek felelõsségteljes kezelése, beleértve az ásványi erõforrásokból származó bevételekét is, továbbra is fontos fel-
tétele lesz az EU által nyújtott költségvetés-támogatásnak.

Az EU-nak folytatnia kell a további adósságcsökkentésrõl szóló párbeszédet a partnerországokkal és a nemzetközi
pénzügyi szervezetekkel.

B. A nyersanyagkínálat növelését segítõ befektetésbarát környezet kialakulásának elõsegítése

A fejlesztési politikának támogatnia kell egyértelmû jogi és igazgatási keretek kialakulását is, a következõk segítsé-
gével:
� egyenlõ feltételek létrehozása a nyersanyagokhoz hozzájutni kívánó vállalatok és országok számára,
� a bányászati ügyletek és bevételek átláthatóságának növelése,
� olyan stabil adórendszer kialakításának elõsegítése, amelyben az összes gazdasági tevékenység � beleértve a bá-
nyászatot is � tisztességes arányban járul hozzá az állam bevételeihez17.

A fenntartható nyersanyagellátást elõsegítõ egyik további intézkedés a bányászati beruházásokhoz pénzt kölcsönzõ
Európai Beruházási Banktól származik. A Bank a 2000. évi cotonoui partnerségi megállapodás óta alkalmazott 140
millió eurós éves átlag fölé fogja emelni az ilyen kölcsönök összegét, különösen azokban az országokban, amelyek
kötelezettséget vállalnak a jobb államigazgatást és a kitermelõ iparágak átláthatóságát célzó, egyeztetett államigaz-
gatási cselekvési tervekben megfogalmazott reformok végrehajtására. ABizottság határozottan támogatja ezt a célt.

C. A nyersanyagokkal való fenntartható gazdálkodás elõsegítése

A fejlõdõ országokat támogató fejlesztési politikánk kiemelten segíti a partnerországokat abban, hogy emeljék társa-
dalmi és környezetvédelmi színvonalukat, javítsák az emberi jogok érvényesülését, és küzdjenek a gyermekmunka
ellen, különösen a kis- és mikroméretû bányavállalkozások egyre növekvõ szektorában, amely jelenleg mintegy 100
millió embernek nyújt megélhetést.

2.2. Második pillér: Az európai forrásokból származó nyersanyagok fenntartható kínálatának segítése

Az európai készletekbõl származó nyersanyagok fenntartható kínálatának érdekében fontos, hogy megfelelõ keret-
feltételek legyenek. A földhasználat kulcsfontosságú a kitermelõ ágazat számára, de az EU-ban a kitermelésre hasz-
nálható területeket folyamatosan visszaszorítják más földhasználati módok. Nem szokatlan továbbá az sem, hogy az
EU-ban 8-10 év is eltelik a készlet felfedezése és a tényleges kitermelés megindulása között. A tapasztalatok rámu-
tatnak arra, hogy ésszerûsíteni kell az igazgatási feltételeket és fel kell gyorsítani a kutatási és kitermelési tevékeny-
ségek engedélyezési folyamatát. A tagállamok egyre inkább tudatában vannak ezeknek a problémáknak � Svédor-
szág például már modernizálta a bányajogot és ügyintézési határidõket vezetett be az engedélyezési eljárásba.
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14 COM(2006) 421, amelyet a Tanács 2006. október 16-án fogadott el, dokumentumszám: 14024/06.
15 Kamerun államigazgatási profiljában például szerepelnek az EITI-re és a FLEGT-re vonatkozó kötelezettségvállalások.
16 Az EU közlekedési infrastrukturális beruházásai nem kifejezetten a természeti erõforrásokat célozzák meg, de közülük néhány ebbe a

kategóriába esik, mint például Ghánában a nyugati folyosó infrastrukturális beruházása, amely bauxit és mangán tengeri szállítását lehetõvé
tévõ kikötõi és vasúti infrastruktúrából áll.

17 Zambia például a bevételek beszedéséhez (beleértve a bányászati bevételeket is) az EU támogatásával átállt a kincstári egységes számla alkal-
mazására (hasonlóan Mozambikhoz) és növelte a bányászati tevékenységek adórendszerének átláthatóságát és progresszivitását.



Az EU-ban található nyersanyagok fenntartható kínálatához fejleszteni kell az EU ásványkészleteirõl szóló ismere-
teket. Ezenkívül a földhasználat tervezése során figyelembe kell venni ezeknek a készleteknek a hosszú távú hozzá-
férhetõségét. ABizottság ezért azt ajánlja, hogy a tagállamok aktívabban vonják be földtani hatóságaikat a földhasz-
nálat tervezésébe. A szubszidiaritás elvével összhangban a Bizottság javasolja egy olyan fórum létrehozását, ahol a
tagállamok kölcsönösenmegismerhetik a földhasználati tervezés terén követett gyakorlatokat (mint például az oszt-
rák ásványgazdálkodási terv) és a kitermelõ ágazat más fontos keretfeltételeit.

A Bizottság ajánlja továbbá a tagállami földtani hatóságok hálózatba foglalásának fejlesztését az információcsere
megkönnyítése és az adatok jobb kölcsönös felhasználhatósága és terjesztése céljából, külön figyelve a kis- és közép-
vállalkozások igényeire. A Bizottság továbbá a tagállamokkal együtt megvizsgálja egy olyan közép és hosszú távú stra-
tégia kidolgozásának lehetõségét,melynek célja a felszín alatti komponenseknek aKopernikusz rendszer18 földfigyelõ
funkciójába való beépítése, ami így felhasználható lesz a földhasználati tervezéshez és javítja annak minõségét.

Az energiahordozóktól különbözõ nyersanyagok kitermelésével foglalkozó ágazatra vonatkozó közösségi szintû jog-
szabályok többsége horizontális jellegû. A Natura 2000 jogszabályok végrehajtása különösen érzékenyen érinti a ki-
termelõ ágazatot. A nyilvános konzultáció során az iparág kifejezte aggályait, amiért a Natura 2000 természetvédel-
mi területek védelmének és az európai kitermelési tevékenységek fejlesztésének céljai néhol ütköznek egymással. A
Bizottság hangsúlyozza, hogy a Natura 2000 jogszabályok nem zárják ki kategorikusan a kitermelõi tevékenységet,
a Bizottság és a tagállamok vállalták, hogy útmutatókat dolgoznak ki az iparág és a hatóságok számára, pontosítva,
hogy a Natura 2000 természetvédelmi területeken vagy azok közelében folytatott kitermelési tevékenység hogyan
egyeztethetõ össze a környezet védelmével. A végleges útmutatók várhatóan 2008 végére készülnek el és a létezõ
legjobb gyakorlatokon fognak alapulni.

A fenntartható ásványkitermeléssel kapcsolatos technológiai kihívások kezelésére a Bizottság a 7. keretprogramban
(FP7) támogatni fog olyan kutatási programokat, amelyek fõként a nyersanyagok kitermelésével és feldolgozásával
foglalkoznak. A fenntartható ásványi erõforrásokkal foglalkozó Európai Technológiai Platform fõleg innovatív
nyersanyag-kutatási technológiákkal foglalkozik, melyek képesek mélyen fekvõ szárazföldi és tengeri készleteket
megtalálni (ideértve amélytengeri bányászatot is), valamint olyan új kitermelési technológiákkal, melyekkel a lehetõ
legnagyobb gazdasági haszon és környezetvédelmi elõny érhetõ el. A vízi közlekedési technológiai platform
(Waterborne TP) olyan technológiák kutatásával foglakozik majd, melyek lehetõvé teszik a tengerfenék jövõbeni
fenntartható kiaknázását.

A kitermelõ ágazat nagy mértékben hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez néhány elmaradt európai régióban. A
kohéziós politika által nyújtott finanszírozással, különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében,
támogatható egy sor kutatási, innovációs és vállalkozástámogatási intézkedés a nyersanyag-kutatás és -kiaknázás
területén.

Mint más iparágak esetében is, a szakmunkáshiány egyre növekvõ problémája hatással lesz az európai bányászati
ágazat19 jövõjére is. Ezenkívül a közvéleménybenmég nem tudatosult kellõképpen a saját nyersanyagok fontossága
az európai gazdaság számára. Ezeknek a problémáknak a kezeléséhez bátorítani kell az eredményesebb partneri
együttmûködést az egyetemek, a földtani hatóságok és az ágazat között. A Bizottság bátorítja az olyan
kezdeményezéseket, mint az �Európai Ásványnap 2009� és támogatja új korszerû geológiai, földmegfigyelési és
környezetvédelmi szaktudás megteremtését, fõleg az Erasmus Mundus ásványtani és környezetvédelmi program
(2009-2013) egyesített mesterfokozatú és doktori szintû kurzusai keretében, hogy segítsen felszámolni ezt a
hiányosságot. Mivel a szakképzett dolgozók megszerzéséhez és megtartásához alapvetõen fontos a biztonságos
munkakörnyezet, a Bizottság támogatja a munkabiztonság javítását célzó tevékenységeket is.

2.3. Harmadik pillér: Az elsõdleges nyersanyagok felhasználásának csökkentése az EU-ban

Az erõforrás-hatékonyságot, az újrahasznosítást, a helyettesítést és a megújuló nyersanyagok nagyobb mértékû fel-
használását elõ kell segíteni, hogy lazuljon az EU kritikus mértékû függõsége az elsõdleges nyersanyagoktól, csök-
kenjen az importfüggõség, és javuljon a környezeti egyensúly, valamint hogy az iparág ki tudja elégíteni a nyersanya-
gok iránti szükségleteit. Ez az EU-ban a fenntartható termelésre és felhasználásra, valamint az erõforráshatékony
gazdaságra való áttérés részeként tekintendõ.

A �Tematikus stratégia a természeti erõforrások fenntartható használatáról� címû bizottsági közlemény20 egy hosszú
távú stratégiát ismertetett, melynek célja az erõforrások felhasználásának leválasztása a gazdasági növekedésrõl. A
fenntartható fogyasztásra, termelésre és iparpolitikára vonatkozó legutóbbi cselekvési tervében21 a Bizottság
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18 Korábban GMES (globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés).
19 A szakképzettség és a munkaerõigény jobb elõrejelzésének és összeegyeztetésének általános kérdésérõl a Bizottság 2008 decemberében elõ

fogja terjeszteni az �Új munkához új szakképzettség� címû kezdeményezést.
20 COM(2005) 670.
21 COM(2008) 397.



ismertette azt a célját, hogy további lendületet adjon az erõforrás-hatékonyságnak és az ökoinnovatív termelési
technológiáknak, hogy csökkentse a nyersanyagoktól való függõséget, és hogy bátorítsa a nyersanyagok optimális ki-
használását és az újrahasznosítást.

ABizottság az FP7 keretében támogatja az erõforrás-hatékony termékekkel és termeléssel foglalkozó kutatási prog-
ramokat. Ezenfelül a környezetbarát tervezésrõl szóló irányelv22 tartalmaz rendelkezéseket az erõforrás-hatékony
termékek tervezésérõl. A kutatás a helyettesítõ anyagok kifejlesztésében is meghatározó szerepet játszik; ezek rugal-
masabbá tehetik a termelési technológiákat és csökkenthetik az importfüggõség miatti sebezhetõséget. Nemrég az
OECD23 azt ajánlotta, hogy tagjai az anyagáram-elemzési kapacitásaikmegerõsítésével növeljék az erõforrás-terme-
lékenységet. Az EU-ban a természeti erõforrások, termékek és hulladékok adatközpontjai koordinálják a tagálla-
moktól kapott információk bevitelét.

A másodlagos nyersanyagok növekvõ felhasználása hozzájárul az ellátás biztonságához és az energiahatékonyság-
hoz. Manapság azonban sok elhasználódott termék nem kerül be a rendszeresített újrahasznosítási csatornákba,
aminek eredményeként visszavonhatatlanul elvesznek értékes másodlagos nyersanyagok. Vannak jelei annak, hogy
az EU összes hulladékszállításának jelentõs százaléka nem felel meg az elõírásoknak, habár a helyzet tagállamon-
ként jelentõsen változik24. Ez fõleg az elhasználódott jármûvek és elektronikai eszközök exportját érinti, amelyek új-
rahasználható termékként hagyják el Európát, de végül külföldön szétszerelik õket. Ráadásul egy szállítmány hulla-
dékként való besorolását is különbözõképpen értelmezik a tagállamokban, ami akadályt képez a hulladékok belsõ
piacán és így torzítja a kereskedelmet. Ez annál is inkább sajnálatos, mert az exportált elhasználódott termékek és
az importált nyersanyagok (amelyek az elõbbieknek az EU-n kívüli, kevésbé szigorú elõírások hatálya alatti újra-
hasznosításából származnak) fizikai szállítása jelentõs környezetterhelést is jelent.

A harmadik országokkal fennálló viszonyukban a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hulla-
dék kezelése tisztességes és fenntartható körülmények között történjen. A Bizottság a tagországokkal együtt dolgo-
zik azon, hogy felkeltsék a figyelmet25 és biztosítsák a hulladékszállításról szóló rendelet (a bázeli egyezmény végre-
hajtási rendelete) maradéktalan és harmonizált érvényesítését, például azzal, hogy pontosabban leírják annak krité-
riumait, hogy mikor lehet megtagadni elhasználódott termékek exportengedélyét. A tagállamokkal együttmûködve
a Bizottság eredményesebb ellenõrzõ mechanizmusokat fog javasolni a hulladékszállítást illetõen, és tájékoztatást
fog adni az illegális szállítási útvonalakról.

Amásodlagos nyersanyagok újrahasznosításátmegkönnyíti az újrahasznosításról szóló jogszabályok26 maradékta-
lan végrehajtása és betartatása, valamint a hulladékokról szóló keretirányelvnek az arról szóló új rendelkezései, hogy
a hulladékot meddig kell hulladéknak tekinteni. Az irányelv elõírja a tagállamoknak azt is, hogy teljesítsék a fémek,
papír, üveg, nem veszélyes építési és bontási hulladék újrahasználatához és újrahasznosításához szükséges hulladék-
gyûjtésre kitûzött célokat.

Ahhoz, hogy az EU-ban gazdaságilag jelentõs méretûvé váljon a termékek és anyagok újrahasználata és újrahasz-
nosítása, alapvetõen tisztességes, átlátható piac szükséges, amely egyeztetett minimumszabványokon, adott esetben
tanúsítási rendszereken alapul, arányos jogszabályi feltételek mellett. Az újrahasznosításra vonatkozó, úttörõ piaci
kezdeményezés cselekvési terve (2008-2011) a következõ területeken fogja ösztönözni az újrahasznosítási piacot:
jogalkotás, szabványok és címkézés, közbeszerzés, finanszírozás, tudásmegosztás és nemzetközi fellépés27.

Az európai ipar (mint például a vegyipar és a fafeldolgozó iparágak) számára a megújuló nyersanyagok ritka erõfor-
rást jelentenek, a megmûvelhetõ terület szûkössége és néhány esetben a konkurens felhasználásokmiatt. Amegúju-
ló nyersanyagokra vonatkozó tagállami és közösségi szakpolitikáknak potenciális hatásuk van az ipari felhasználók-
ra. A Bizottság ezért figyelemmel kíséri a biomasszát használó ágazatokban a biomassza iránt megnövekedett ke-
reslet hatását és jelentést készít róla28.

3. HOGYAN TOVÁBB?

AzEUgazdasága számára az energiahordozóktól különbözõ nyersanyagok fenntartható biztosítását illetõen a prob-
lémák sokrétûek, összetettek és szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ezek a problémák nem fognak megszûnni, sõt
valószínûleg súlyosbodnak. Európa versenyképességének biztosításához határozott európai válaszra van szükség.
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22 2005/32/EK irányelv.
23 Az OECD-Tanács az erõforrás-termelékenységrõl, 2008. április 10. C(2008) 40.
24 Az ilyen szállítmányok célzott vizsgálata 2006-ban feltárta, hogy az EU összes hulladékszállításának 50%-a nem felel meg az elõírásoknak, és

további 43%-nál is voltak szabálytalanságok.
25 IMPEL-TFS, I. hatósági ellenõrzési kampány (2008).
26 2002/96/EK irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól; 2000/53/EK irányelv az elhasználódott jármûvekrõl;

2006/66/EK irányelv az elemekrõl és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrõl és -akkumulátorokról; 94/62/EK irányelv a cso-
magolásról és a csomagolási hulladékról; 2006/12/EK irányelv a hulladékokról, felülvizsgálat alatt.

27 COM(2007) 860.
28 COM(2008) 19 végleges.



A nyersanyagok kérdése ezért magas szintû politikai figyelmet igényel és kezeléséhez integrált közösségi stratégia
szükséges, amely egybefogja a különféle közösségi szakpolitikákat és adott esetben elõsegíti a tagállamok közötti
további együttmûködést. A javasolt stratégia három pillérének célja, hogy egyenlõ feltételeket biztosítsanak a har-
madik országokban lévõ erõforrásokhoz való hozzáférésre, jobb keretfeltételeket hozzanak létre az EU-n belüli
nyersanyagkitermelésre, és csökkentsék az elsõdleges nyersanyagok felhasználását az erõforráshatékonyság növelé-
se és az újrahasznosítás elõsegítése révén.

ABizottság európai nyersanyag-politikai kezdeményezés elindítását javasolja az alábbiak szerint. ABizottság 2 éven
belül jelentést készít a Tanácsnak a nyersanyag-politikai kezdeményezés megvalósulásáról.

A nyersanyag-politikai kezdeményezés
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Az intézkedés szintje
EK Tagállamok Ágazat

1 A kritikus nyersanyagok körének meghatározása X X X
2 A stratégiai nyersanyagokat illetõen közösségi diplomáciai kezdeményezések a X X

fontosabb iparosodott és az erõforrásban gazdag országok felé
3 A helyzetnek megfelelõen a nyersanyagokhoz való hozzáférésre és az azokkal X X

való fenntartható gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések elfogadtatása az
összes kétoldalú és többoldalú kereskedelmi egyezményben és a szabályozási
párbeszédek során

4 Harmadik országok által alkalmazott kereskedelemtorzító intézkedések beazo- X X X
nosítása és megszüntetésük elérése minden rendelkezésre álló mechanizmussal
és eszközzel, ideértve a WTO-tárgyalásokat, a vitarendezést és a piacra jutást
elõsegítõ partnerségeket, meghatározva az elsõbbségeket annak alapján, hogy
az EU szempontjából mely intézkedések a legkárosabbak a nyílt nemzetközi
piacokra. A Bizottság figyelemmel kíséri a helyzet alakulását és évente helyzet-
jelentést ad a kereskedelmi szempontok megvalósulásáról, adott esetben fel-
használva az érintettektõl származó információkat is

5 A nyersanyagokhoz való fenntartható hozzáférés elõsegítése a fejlõdõ orszá- X X
gokat támogató fejlesztési szakpolitika terén, költségvetés-támogatással, együtt-
mûködési stratégiákkal és más eszközökkel

6 A földhasználattal kapcsolatos jogi környezet javítása a következõkkel: - a föld- X X
használat-tervezés, a nyersanyag-kutatás és -kitermelés államigazgatási felté-
teleinek területén alkalmazott legjobb gyakorlatok kölcsönös megismerése,
olyan útmutatók kidolgozása, amelyek pontosítják, hogyan kell összeegyeztetni
a Natura 2000 természetvédelmi területeken, vagy azok közelében folytatott
kitermelési tevékenységeket a környezet védelmével

7 Hálózatfejlesztés bátorítása a tagállami földtani hatóságokat illetõen, az isme- X
retek gyarapítása céljából

8 Szakképzettség javítása és koncentrált kutatás az innovatív nyersanyag-kutatási X X X
és -kitermelési technológiák, az újrahasznosítás, a helyettesítõ anyagok és az
erõforráshatékonyság területén

9 Az erõforrás-hatékonyság növelése és a nyersanyagok helyettesítésének X X X
támogatása

10 Az újrahasznosítás támogatása és a másodlagos nyersanyagok használatának X X X
megkönnyítése az EU-ban

Helyreigazítás
�A Nemzetközi Bányamérõ Egyesület (ISM) 36. Elnökségi ülése� c. beszámolóban (BKL Bányászat 2008/6. szám 47. old.)

sajnos téves adat szerepel: �A lelõhely 1871. évi felfedezése és 1914. évi bezárása között 14 504 566 karát (2722 t) gyémántot
termeltek ki �� szövegrészben a karát mennyisége helyes, de 2,722 t lenne a helyes (vagyis 2722 kg). A tizedes vesszõ sajnos
elmaradt a �t� egységnél.

Tisztelt Olvasóink szíves elnézését kérjük!
Dr. Barátosi Kálmán � Szerkesztõség
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Bevezetés
A CCS technológia kutatás-megvalósítás

finanszírozása

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) Világgaz-
dasági Kilátások (WEO) 2006. évi referencia-forgató-
könyve 2030-ig a primer energiaigények évi 1,6%-os át-
lagos növekedését prognosztizálja és ezzel párhuzamo-
san a szénnel, mint a második legfontosabb energiahor-
dozóval számol. Az üvegházhatású gázok 1970 és 2004
közötti 70%-os növekedését is figyelembe véve az ener-
giaigények növekedésével párhuzamosan további jelen-
tõs CO2-kibocsátás jelenik meg. A CO2-kibocsátásának
mérséklése érdekében a CCS (Carbon Capture and
Storage, azaz a szén/dioxid/ leválasztása és tárolása, vég-
leges elhelyezése) technológiát széles körben telepíteni
kell. A CCS technológia mellett fontos szerepet kaphat
a CCT (Clean Coal Technology, tisztaszén technológia)
technológia is. Ezen technológiák kutatása, majd telepí-
tése tehát jelen korunknak aktuális feladata.

Mint minden alapvetõen új mûszaki-technikai eljá-
rás, és különösen a nagy kapacitású, szerteágazó tech-
nológiákat integráló, hosszú élettartamú energetikai
rendszerek kutatása-fejlesztése, tényleges ipari alkal-
mazásának bevezetése igen jelentõs anyagi forrásokat
igényel. Már a kutatási projektek költségvetése is mil-
liárdos tételeket jelent (Pl. Ausztráliában a futó szénfel-
használási CCS projektek kutatási költségvetése 5-6
milliárd AUD, Kanadában 86 projekt van kidolgozás
alatt, melyek teljes kutatási-fejlesztési ráfordítása 92
millió CAD).

Nem is beszélve a CCS technológiát alkalmazó
energiatermelés beruházási igényeirõl, ami a mai becs-
lések szerint lignit tüzelés mellett 1,75 millió EUR/MW.
Például 1000 MW hazai lignit erõmû-kapacitás létesí-
tése CCS mellett 1,75 milliárd EUR, közel 450 milliárd
forint lenne. [1]

A kutatási, különösen pedig a beruházási költségek

finanszírozásának vonatkozásában országonként eltérõ
megoldások, elvárások vannak. A CCS � avagy más ha-
sonló eredményt adó � technológia sikeres kidolgozásá-
nak, tényleges ipari bevezetésének feltételeként az álla-
mi és magángazdaság partnerként való együttmûködé-
sét jelölik meg a szakértõk.

Az új technológiák � kiemelten a CCS eljárás � ku-
tatása, ill. alkalmazása érdekében létrehozott politikai
(állami) keretrendszer ez ideig két országban, Hollan-
diában és Norvégiában létezik. [2]

Hollandia esetében az állami és magánszféra part-
nerségét az állam pénzügyi hozzájárulásával a befek-
tetések támogatásával, a széndioxid betáplálási szub-
venciókkal és a CO2 árgaranciájával ösztönzik.

Norvégiában az állami ösztönzõ csomag közvetlen
állami befektetést, adó- és értékcsökkentést, az EOR
(Enhanced Oil Recovery, megnövelt olajkinyerés) olaj-
térfogat pótlékát, szociális-gazdasági elõnyöket, a gáz-
zal termelt áram árazási mechanizmusait, a CO2-adó
bevezetését/emelését, továbbá közvetlen szubvenciókat,
ill. közösségi támogatást tartalmaz.

Szinte egyedülálló a német helyzet, ahol az RWE
PowerAGkétCCSprojektetmûködtet a kutatás és a be-
mutató erõmû teljes kockázatának és pénzügyi terheinek
viselésével. [1] Az IGCC-technológián (integrált elgá-
zosítású kombinált ciklus) alapuló zéró CO2-kibocsátású
450 MW teljesítményû széntüzelésû erõmû kifejlesz-
tésével, illetõleg az 1000 MW teljesítményû lignit tüze-
lésû, CO2-mosást megvalósító erõmû megvalósításával.
Az RWE állami (politikai) hozzájárulásként a CO2-szál-
lítás és tárolás jogi kereteinek megteremtését igényli.

Az Egyesült Királyságban kiemelten napirenden van
CCS technológia bevezetése. [4] Különös jelentõséget
tulajdonítanának az Északi-tengeren található CO2-tá-
rolási potenciálnak. A kapacitás 100 GW teljesítményû
széntüzelésû erõmû teljes élettartalmú kiszolgálását te-
szi lehetõvé. A következõ évtizedben 15 GW elektro-
mos kapacitás-építést terveznek döntõen gáztüzeléssel.

Az erõmûi füstgázokból történõ CO2-leválasztás
mûszaki-gazdasági jellemzõi

DR. KOVÁCS FERENC okl. bányamérnök, egyetemi tanár, MTA rendes tagja Miskolci Egyetem,
Bányászati és Geotechnikai Intézet

A tanulmány a fosszilis (szén, földgáz) tüzelõanyagot hasznosító erõmûvek füstgázában megjelenõ
CO2-felszabadulás, a leválasztás és elhelyezés mûszaki-gazdasági (költség) jellemzõivel foglalkozik.
Széleskörû irodalmi adatok feldolgozása alapján prognózis adatokkal igazolja a fosszilis energiahor-
dozók szerepét a távolabbi jövõ energiaellátásában, röviden utal a füstgázokból leválasztott CO2 geoló-
giai formációkba történõ elhelyezés elvi lehetõségeire, elemzi a CO2-leválasztás megvalósítása,
beruházási költségeket növelõ, az erõmûi nettó teljesítményt, illetõleg a tüzelõanyag hasznosítási (ter-
mikus) hatásfokot csökkentõ hatásait. Tüzelõanyag fajtákhoz, illetõleg technológiai megoldásokhoz
kötve megadja a CO2-leválasztás hatásfokát, a széndioxid légköri emissziójának jellemzõit.

A mûszaki-leválasztási megoldásokhoz tartozóan megjelöli, hogy a CO2-leválasztás-elhelyezés
várhatólag milyen fajlagos költséget (USD/tCO2) igényel, ill. milyen mértékben növeli a villamosener-
gia-termelés költségeit.



A legtöbb brit erõmûvet gáztüzelésû CCGT techno-
lógiával tervezik, valamint néhány új széntüzelésû erõ-
mû szuperkritikus CCS-nélküli erõmû lesz. Úgy számol-
nak, hogy az IGCC CO2-leválasztásos megoldás, más új
technológiákkal csak akkor lesz összemérhetõ, ha a
CO2 �ára� meghaladja a 20 GBP/t-át. A CCS technoló-
giák alkalmazásának feltétele, hogy ez az ár fedezze a
beruházásokat, a CO2-leválasztás, szállítás és tárolás
költségeit.

A fejlesztések finanszírozásának feltétele az állami
támogatás, nélküle a jelen gazdasági célszerûség a levá-
lasztás nélküli erõmû mellett szól. Szakértõi megítélés
szerint az építés és a leválasztás elsõ fajlagos kockázatát
is az államnak kell viselni. Ezek a kockázatok várható-
lag csak hosszabb távon küszöbölhetõk ki.

A partmenti tárolás rendszerét közmûvállalati for-
mában a kormánynak kell biztosítani, a partmenti táro-
ló létesítményei, a CCS költségei (a csõvezetéki szállítás
is) az erõmû tulajdonosának juttatott állami támogatás-
ból fedezhetõk. A partmenti tároló vállalat külön cég is
lehet � a különbözõ erõmû vállalatok kapacitás-igényei
összegének biztosítása céljából � részvényekkel való fi-
nanszírozás, avagy a CO2-tárolásra vonatkozó szerzõdé-
sekkel történõ refinanszírozás mellett. A teljes struktú-
ra a kormány által az új befektetési kockázatok fedeze-
tére nyújtott megfelelõ támogatás függvényében való-
sulhat meg.

Ausztrália vonakodott ratifikálni a kiotói jegyzõ-
könyvet, most mûszaki alapú megoldásokon dolgozik.
[5] Négy államban is szénfelhasználási projektek foly-
nak, a kilenc kutatási-leválasztási-tárolási projekt teljes
költségvetése 5 milliárd AUD. A projektek kidolgozá-
sát-megvalósítását 75%-ban a kormány, 25%-ban az
ipar finanszírozza.

Kanadában úgy számolnak, hogy a szén a közeljövõ-
ben egyre fontosabb szerephez jut az energiaellátásban.
[6] A szakértõk úgy gondolják, hogy a CCS sikeresmeg-
oldásában az USA-nak és Kanadának együtt kell dol-
gozni. A kérdés megoldásában, illetõleg a CCS techno-
lógia alkalmazásában a hajtóerõ a piac, a befektetési ha-
szon, ill. a megtérülés lesz.

Minden bizonnyal elengedhetetlen lesz az elsõ fel-
használók, a kezdeti kockázatot vállalók kompenzálása.

A jelen fejlesztések súlyponti kérdése aCCT és CCS
technológiák kidolgozása, a 2010 utáni energetikai be-
ruházások részére. Ezen törekvés mellett az IEAWEO
(2006) anyagában megjelenik az a vélemény is, misze-
rint a CCS olyan átmeneti technológia lesz, amelynek
alkalmazása 2050 körül tetõzõdik, majd a megújuló
energiák és az atomenergia dominanciája miatt jelentõ-
sen csökken. [7] Az IPCC (Klímaváltozási Kormánykö-
zi Munkaközösség) 2005. évi jelentés 2100 felé(ig) szá-
mol a CCS szerepének növekedésével.

MalcolmWilson [6] a CO2 olajtermeléssel kapcsola-
tos (EOR) föld alatti elhelyezését csak átmeneti lehetõ-
ségnek (~10 év) tekinti, a CCS projektek további üze-
me (~40 év) során hosszú távú lehetõségnek a sósvízi
tárolókat tartja.

A széntüzelésû erõmûi technológiák fejlõdése a
CO2-kibocsátás csökkentés

(leválasztás és tárolás) irányában

Ha a széntüzeléses (kõszén, barnaszén, lignit) erõ-
mûi technológiák utóbbi 50 éves múltját (1950-tõl), ille-
tõleg az elõttünk levõ 15-20 éves (2020-ig) jövõ várható
(márma belátható) fejlõdését akár csak vázlatosan is át-
tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy szinte �kiköve-
zett� út vezet a szén-dioxid-kibocsátás minimalizálásá-
hoz, a füstgázokból történõ CO2-leválasztás és hozzá
kapcsolódóan a tárolás megoldásához. A fejlõdés alap-
vetõ jellemzõje az utóbbi fél évszázadban az erõmûi
egységek (kazán, turbina) kapacitásának és a technikai
paraméterek (gõznyomás és hõmérséklet) növelése és
ezek eredményeként a termikus hatásfok javítása volt.
Az utóbbi egy-két évtizedben a káros környezeti hatá-
sok mérséklése érdekében a füstgáz kéntelenítés beve-
zetése, napjaink fejlesztési céljaként a szén-dioxid-kibo-
csátás minimalizálása jelenti a döntõ fejlesztési irányt.

Az 1950-1970 közötti idõszakban 50-150-300 MW-
os blokk-kapacitások mûködtek, a termikus hatásfok
25-31% között alakult. Az 1970-1990 közötti idõszak-
ban az egység-kapacitás 300-600 MW-ra nõtt, ami a ter-
mikus hatásfokot mintegy 30%-kal, 31-36%-ra emelte.
A széntüzelés atmoszférikus fluid-ágyas (AFBC), majd
túlnyomásos fluid-ágyas (PFBC) megoldással, barna-
szén erõmû optimális technikával (BoA) dolgozott.
A mai (1990-2010) lehetõség már 1000-1100 MW
blokk-teljesítményeket tesz lehetõvé, ami az elõzõ cik-
lus termikus hatásfokát újabb 30%-kal növelve,
40-45%-ra javította.

Az általános fejlõdés keretében a BoA-Plus (füstgáz
mosásos) technológia 38-41%-os, a kombinált ciklusú
szénelgázosítás (CGCC), illetõleg az integrált szénelgá-
zosítású kombinált ciklusú (IGCC), valamint a gáz- és
gõzüzemû (GuD) erõmûvek 38-43%-os hatásfokot ér-
nek el. A jelenlegi technikai jellemzõk (250-270 atmosz-
féra nyomás, 500-700 °C hõmérséklet) további növelé-
sét az anyagminõségi problémák korlátozzák. A holnapi
lehetõségek (2010-2020) a CO2-leválasztás mellett is
45-50%-os hatásfokot szeretnének, bár a CO2-leválasz-
tás 8-12%-os effektív hatásfokcsökkenést okozhat.
A 2020 utáni lehetõségek már a holnaputáni idõszakot
jelentik, bizonyos megoldások mellett 55-60%-os hatás-
fokot ígérve (Hybrid-KW 58-63%, szilárdoxidos ener-
giacella /SOFC/ 50-57%). [9]

A fajlagos szén-dioxid-képzõdés (tCO2/MWh,
gCO2/kWh) csökkentés alapvetõ, kézenfekvõ megoldá-
sa a termikus hatásfok növelése volt, illetõleg lehet a to-
vábbiakban is, hiszen arányosan csökkenti a fajlagos
CO2-képzõdést, ill. -kibocsátást. A 150 MW-os blokkok
mellett a CO2-képzõdés 1,3 tCO2/MWh, a 600 MW-os
egységeknél ez az érték 1,15-1,20 tCO2/MWh. A BoA-
Plus technológiánál a fajlagos CO2 már csak 0,8-0,9
tCO2/MWh, a BoA-Plus + 700 °C, illetõleg az IGCC,
CGCC technológiáknál már 0,7-0,8 tCO2/MWh elérése
is lehetséges. A holnapi (2010-2020), illetõleg a holnap-
utáni (2020-) technológiáknál alapvetõ cél a CO2-levá-
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lasztás (az emisszió minimalizálása), ill. a nulla kibocsá-
tás (ZEC, ZECA) szlogenjének megvalósítása, a levá-
lasztott CO2 �végleges� elzárása, tárolása. [10]

Más kérdés természetesen az utóbbi technológiák
�tökéletessége�, továbbá a leválasztás, a tárolóba törté-
nõ szállítás és az elhelyezés (besajtolás) költsége, ill.
hosszú távú megbízhatósága.

A CO2-tárolásra elvileg alkalmas természetes
(földtani, tengeri) képzõdmények, becsült tároló

kapacitások

A szén-dioxid-tárolásra elvileg alkalmas természetes
(természeti) lehetõségeket a különbözõ irodalmi forrá-
sok döntõ részben azonos formációkban látják lehetsé-
gesnek. A különbözõ felsorolások talán csak a részlete-
zésben térnek el egymástól. [11, 12, 13, 14]

A szárazföldi elhelyezés során
� lemûvelt kõolaj- és földgáztelepekbe történõ besaj-
tolás (kõolaj- és földgázkiszorítás, Enhanced Oil
Recovery)

� ki nem termelhetõ nagy metántartalmú széntelepek-
be való besajtolás (lemûvelt szén-, vagy sóbányába
történõ elhelyezés)

� mélyfekvésû porózus (homokkõ) kõzetek, sósvízi tá-
roló kõzetek.
A tengeri (mélytengeri) elhelyezés elvi lehetõségei

� kisebb (1500-3000 m) mélységben
oldat formájában

� nagyobb (>3000 m) mélységben
szén-dioxid �tó� formájában.
A CO2-tárolásra legalkalmasabb

földtani (föld alatti) környezetnek a
kimerült kõolaj- és földgázmezõk
alakzatait jelölik meg. Hangsúlyozva
az általában 1000 m-nél nagyobb
mélységet, ahol a szén-dioxid szuper-
kritikus állapotban (31 °C, 7,4 MPa)
tartható, továbbá a tárolóréteg fölött
zárórétegként mûködõ impermeá-
bilis kõzetösszlet található. A kõolaj-
és földgáztelepek fölött ilyen fedükõzet az, ami több
millió évre a tároló rétegbe zárta az olajat és a gázt. A
mûvelés alatt álló, illetõleg lemûvelt kõolaj- és
földgázmezõk a legalkalmasabbak a CO2-tárolás meg-
kezdésére, elsõ alkalmazására.

Ugyancsak természetes tárolóként veszik tekintetbe
a sósvíztartó porózus (homokkõ) rétegeket is. Úgy tû-
nik, hogy ezen alakzatoknak (akviferek) nagy a CO2 tá-
rolási kapacitása, bár paramétereik kevésbé ismertek,
mint a szénhidrogén-telepeké. Hasonló alakzatok a ter-
mészetes szénsavas ásványvizek tároló formációi is. A
homokkõ tipikusan olyan kõzetfajta � megfelelõ porozi-
tás (>0,15-0,20) és permeabilitás (>50 mD) mellett �
amely a CO2 földtani tárolásra alkalmas lehet.

A magas metántartalmú � technikai, gazdasági
okok miatt nem mûrevaló � széntelepekbe történõ
CO2-besajtolásnak is speciális feltételei vannak. A
metán (CH4) �kiszorítás� csak megfelelõ permeabilitás

(áteresztõképesség) mellett lehetséges, rétegtani
(tektonikai) okokmiatt kérdéses lehet a fedüösszlet zá-
róképessége is.

A föld alatti elhelyezés kulcsproblémáiként kell
megjelölni a tárolóhely kiválasztását és minõsítését, a
CO2 elszivárgását korlátozó zárórétegek egynemûségé-
nek igazolását, a folyadékáramlás (CO2) hosszú távú
helyzetének elõrejelzését, a visszasajtolás és az áramlási
útvonalak megfelelõ módszerekkel való követését.

A tároló-kapacitások becslésénél az irodalmi forrá-
sok viszonylag széles határok közötti adatokat közöl-
nek. Az óceáni (tengeri) kapacitások becslésénél nagy-
ságrendi eltérések is mutatkoznak. Potenciális lehetõsé-
gekrõl van szó, általában 20USD/tCO2 elhelyezési költ-
ség jelenti a számbavételi határt. A reális lehetõségek
megítélésénél számolni kell a kibocsátó és az elhelyezési
pontok területi elhelyezkedésével is, a szállítási távolság
determinálja ugyanis a szállítás módját, illetõleg költ-
ségeit.

Egyes irodalmi források a kapacitásokat olyan mó-
don is jellemzik, hogy a 2050-ig várható kibocsátások
hány százalékát képesek befogadni, tárolni. Kerekített
adatként a világ 2007. évi összes CO2 kibocsátását
24×109 t CO2-nak adják meg. A hivatkozott irodalmak
a CO2-tárolókapacitásra az 1. táblázatban szereplõ po-
tenciális prognózis értékeket adják meg.

Az erõmûi beruházási költségek alakulása a külön-
bözõ tüzelõanyag-fajták, a CO2-leválasztás nélküli,

ill. leválasztásos technológiák esetén

Az ezredfordulón a fosszilis tüzelõanyagok a világ
energiaszükségletének többmint 85%-át adták. Ezek az
energiahordozók � és a velük termelt villamos energia �
lényegesen járultak hozzá az iparosodott világ által élve-
zett magas életszínvonalhoz. A szén- és szénhidrogének
készleteinek elemzése, az energiaigények változásának
prognózisa alapján több szakértõ is úgy gondolja, hogy
a 21. század közepéig a fosszilis energiahordozók ará-
nya biztosan 50-80% között alakul. [15, 16, 17, 18, 19] A
fosszilis energiahordozók használatát, arányának alaku-
lását az energiaellátásban motiválhatja (�beárnyékol-
hatja�) az ún. üvegházhatást, ill. globális klímaváltozást
érintõ társadalmi vélekedés gyakran szubjektív, ill. túldi-
menzionált kérdése. A reális megítéléshez indokolt a

1. táblázat: A potenciális CO2-tárolókapacitások prognózis értékei

IEA Parson- IPCCKeith

Kimerült kõolaj- Kapacitás [109t CO2] 920 740-1850 810

és földgáztároló A 2050-ig várható
kibocsátás %-a <45 <40

Ki nem termel- Kapacitás [109t CO2] 40 370-1100 40
hetõ CH4 dús A 2050-ig várható
széntelep kibocsátás %-a <2 <2

Porózus homokõ, Kapacitás [10
9t CO2] 400-10000 370-3700 400-10000

sósvízi akvifer A 2050-ig várható
kibocsátás %-a 20-500 20-500
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tüzelési (hasznosítási) technológiák mûszaki lehetõsé-
geinek, gazdasági célszerûségének elemzése, ezek kö-
zött a termelõ objektumok � jelen anyag keretében a
villamos erõmûvek � beruházási költségei, majd a hatás-
fok, a CO2-felszabadulás mértéke, a leválasztási hatás-
fok, ill. költségigény elemzése is.

A témakör elemzése során gyakran elsõdleges kér-
dés a különbözõ tüzelõanyag-fajták, a szén, ill. szénhid-
rogének �használata� jellemzõinek összehasonlítása is.
Tekintettel arra, hogy az irodalmi források különbözõ
idõre vonatkoznak, a fajlagos költségek abszolút értékei
mellett talán többet mond az arányok értékelése, minõ-
sítése. [20]

A CO2-leválasztás mûszaki megoldása (és természe-
tesen energiaigénye is) az erõmû beruházási költségeit
számottevõ mértékben megemeli. A különbözõ tüzelõ-
anyagok (gáz, szén), illetõleg eltérõ tüzelési technológiák
alkalmazásánál eltérõ leválasztási technológiák és nyilván
más-más költségnövelõ tényezõk jelentkeznek. [21]

David J. és Herzog H. tanulmánya [22] a szakiroda-

lombanmegjelent publikációk alapján aCO2 leválasztá-
sának összetett költségmodelljét dolgozta ki. A külön-
bözõ technológiák összehasonlíthatósága érdekében a
leválasztási hatásfokot � amint általában elvárható �
90%-os álladó értéknek vették. A beruházási költségek
elemzése során 2000 évre, illetõleg a technikai fejlõdés
hatásával is számolva 2012 évre vonatkozó jellemzõket
határoztak meg, mind a leválasztás nélküli ún. referen-
cia erõmûre, mind pedig a leválasztásos technológiával
dolgozó technológiákra (4. táblázat).

A földgáz a fajlagos beruházási költségben elõnyt
jelent, a CO2-leválasztás beruházási költséget növelõ
hatása azonban a hagyományos szénportüzelés
jellemzõit is meghaladómértékû. Gáztüzelés esetén a
füstgáz CO2-koncentráció �csak� kb. 3%-os, szemben
a szénportüzelés mintegy 13%-ával.

Az 1 kg/órás (kg/h) CO2 leválasztási kapacitásra
esõ �járulékos� beruházási költségét, ill. a leválasztás
fajlagos energiaigényét is számították.

Az áramtermelés, a hõfelhasználás
hatásfokának alakulása a különbözõ

tüzelõanyagok, ill. technológiák esetében

Az egyes technológiák megítélése, mûsza-
ki-gazdasági értékelése, a füstgázképzõdés
arányának alakulása szempontjából a termikus
hatásfok az egyik alapvetõ jellemzõ. Közelítõ
minõsítés szerint azt is mondhatjuk, hogy a
tüzelõanyag átalakítás (felhasználás) termikus
hatásfokának növekedése gyakorlatilag ará-
nyosan csökkenti a fajlagos CO2-képzõdés
mértékét. A termikus hatásfok mellett a kü-
lönbözõ irodalmi források a fajlagos hõfogyasz-
tást adják meg alapvetõ jellemzõnek, gyakran
szerepel a relatív energiahozam is minõsítõ
jellemzõként. A CO2-leválasztás energiaigénye
csökkenti a hatásfokjellemzõket (bruttó-nettó
hatásfok), egyik minõsítõ paramétere lehet a
leválasztás mûszaki-gazdasági jellemzésének.

A [20] publikáció érté-
kelése során a különbözõ
tüzelõanyagok összeha-
sonlítása eredményeként
az adódott, hogy a techno-
lógiától függõen a széntü-
zelés termikus hatásfoka
gáztüzelési érték 89-94%-
át éri el.

A CO2-leválasztás
energiaigénye tüzelõanyag-
fajtától, tüzelési, ill. levá-
lasztási megoldástól is füg-
gõen az erõmûi névleges
kapacitás számottevõ csök-
kenését okozza. A CO2-
leválasztás mellett elér-
hetõ jellemzõket az 5. táb-
lázat mutatja. [21, 23]

2. táblázat: CO2-leválasztás nélküli erõmûvek beruházási költ-
ségarányai

3. táblázat: CO2-leválasztás többlet beruházási költsége
szénerõmûnél

széntüzelés/gáztüzelés
hagyományos gõzturbinás (PC) 210%
kombinált ciklusú IGCC/NGCC 258-327%
fûtõanyag cellás 167-188%

tüzelõanyag tüzelés / technológia többletköltség
bitumenes szén* elgázosítás 36%
sub-bitumenes szén* elgázosítás 46%
lignit elgázosítás, Amine mosás 72%
lignit oxyfuel (CO2-visszaforgatás) 142%

* Megjegyzés: a szerzõ a nálunk is terjedõben lévõ angolszász nevezéktant használ-
ja: bitumenes szén: bituminous coal = kb. zsírszén-kovácsszén sub-bitumenes szén:
(sub-bituminous coal) = kb. lángszén-gázszén (a szerk.)

4. táblázat: CO2-leválasztással kapcsolatos beruházási költségek

Erõmû típus PC IGCC NGCC
(hagyományos szén) (kombinált cikl. szén) (kombinált ciklusú gáz)

Idõpont (év) 2000 2012 2000 2012 2000 2012
Leválasztás

Beruházási nélkül 1150 1095 1401 1145 542 525
költség (referencia)
[USD/kW] CO2- 2090 1718 1909 1459 1013 894

leválasztással
A CO2-leválasztás
költségnövelõ hatása (%) +81% +57% +36% +27% +87% +70%

A leválasztási kapacitás
beruházási költsége 529 476 305 275 921 829
[USD/(kgCO2/h)]
A leválasztás
energiaigénye 0,317 0,196 0,194 0,135 0,354 0,297
[kWh/kgCO2]
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A [12] tanulmány földgáz, ill. szén tüzelõ használatá-
ra, különbözõ technológiákra vonatkozóan szolgáltat
adatokat, figyelembe véve a leválasztás és elhelyezés ha-
tását (költségét) is (6. táblázat).

A [24] tanulmány földgáz és szén tüzelõanyagra, kü-
lönbözõ technológiákra intézeti projektek adatait adja
meg a termikus hatásfokértékek alakulását illetõen
(7. táblázat).

Az [1] tanulmány 2007. évi adatokat közöl, miszerint
mind kõszén, mind lignit esetében az 52, illetve 51%-os
bruttó termikus hatásfok CO2-leválasztással 8%-kal
csökken. Ugyanitt 2014-re IGCC technológiával dolgo-
zó 450 MW-os kísérleti erõmûre, füstgázmosással törté-

nõ leválasztás esetére 40%-os nettó termikus hatásfo-
kot ad meg.

A bemutatott adatok alapján megállapíthatóan a
CO2-leválasztás termikus hatásfokot csökkentõ hatása tü-
zelõanyagtól, ill. választott technológiától függõen általá-
ban 10-15%-os, egyes tervezett projektek esetén 6-12%, a
2007. évi publikáció szerint � korszerû kõszén-lignit tüze-
lés melett 8%. A leválasztás + elhelyezés (benne szál-
lítás?) együttes hatásfokcsökkentõ hatása 14-28% lehet.

A tüzelés során felszabaduló szén-dioxid
mennyisége, a CO2-leválasztás hatásfoka
különbözõ technológiai megoldások mellett

A fosszilis energiahordozók fel-
használása során � különösen napja-
inkban, amikor a szén-dioxid-kibo-
csátás indokolt, avagy vitatható
módon különbözõ mûszaki-gazdasá-
gi-környezeti szempontok homlokte-
rébe került � a szén-dioxid-felszaba-
dulás/képzõdés, illetõleg a légköri ki-
bocsátás kiemelt megítélés alá esik,
majdhogynem elsõdleges értékelési
szempontnak számít. A fûtõanyagok
eltüzelése során keletkezõ CO2meny-

nyisége döntõ módon a fû-
tõanyag fajtájától (földgáz
vagy szén), annak minõsé-
gétõl (kõszén, barnakõszén,
lignit), illetõleg a tüzelési
rendszer (erõmû) típusától,
teljesítményétõl, korszerû-
ségétõl, a termikus hatás-
foktól függ. A légköri kibo-
csátás a füstgázok CO2 kon-
centrációja által is befolyá-
solt füstgáztisztítási techno-
lógiától, a CO2-leválasztás
mûszaki megoldásától, ha-
tásfokától függ.

Az irodalomban számos
helyen mûködõ erõmûvekre
vonatkozó tényleges üzemi
adatok találhatók, a kísérleti,
ill. tervezési fázisban levõ le-
választási technológiákra vo-
natkozóan becsült, prog-
nózisadatokat közölnek.

Emunka során egyrészt a
különbözõ tüzelõanyagok,
másrészt az eltérõ tüzelési, il-
letõleg leválasztási technoló-
giákra vonatkozóan idézünk
fel adatokat, mind a CO2-
képzõdés mennyisége, mind
pedig a leválasztási hatásfok,
a kibocsátási (emisszió)
jellemzõ vonatkozásában.

5. táblázat: A kapacitás kihasználási és a termikus hatásfokjellemzõk
CO2-leválasztásnál

Tüzelõanyag, Kapacitás Termikus (nettó) Term. hatásfok-
technológia kihasználás [%] hatásfok [%] csökkenés [%]

Bitumenes szén/
elgázosítás 75 31,6 10,0

Sub-bitumenes szén/
elgázosítás 69 38,4 14,7

Lignit/elgázosítás 65 36,8 13,4
Lignit/ füstgázmosás
(Amine) 69 34,8 11,6

Lignit/oxyfuel eljárás 59 41,3 16,7

6. táblázat: Termikus hatásfokértékek CO2-elkerülés (zéró kibocsátás) mellett

Tüzelõanyag, Leválasztás nélkül, Leválasztás, Leválasztás+elhelyezés
technológia bruttó term. nettó term. hatásfokcsökkenés

hatásfok [%] hatásfok [%] [%]
Földgáz, kombinált
NGCC 53,6 43,3 19,2

Szén, ultrakritikus
gõz tech. Coal UGS 42,7 31,0 27,4

Szén, integrált
elgázosítás CGCC 43,1 37,0 14,2

7. táblázat: Termikus hatásfokértékek különbözõ projektek adatai szerint

Tüzelõanyag, CO2-leválasztás CO2-leválasztás Hatásfok-
technológia Projekt, intézet nélkül (bruttó) mellett (nettó) csökkenés

[%] [%] [%]
IEA GHG 54 46 8,4

Földgáz Amine EPRI turbina 54 42 12,0
mosás EPRI H turbina 58 47 11,1

MHI 53 49 4,3
Fölgáz elégetés IEA GHG 54 46 7,7

IEA GHG 45 33 12,5
Szén Amine EPRI 42 30 12,0
mosás Alstrom 38 23 15,0

MHI MEA 42 32 9,7
MHI KS1 42 34 7,5

Szén oxigén Alstrom 38 25 13,0
befúvatás Chalmers 42 34 8,1
Szén kombinált IEA GHG 46 38 8,0
ciklus, szénelgá- EPRI 45 39 6,2
zosítás, IGCC RWE (Essen) 46 40 6,0
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Mind a CO2-képzõdésre, mind pedig a -kibocsátás-
ra vonatkozóan esetenként más-más dimenziót közöl-
nek a publikációk (pld. t/MWh, g/kWh, kg/kWh), ezek
a dimenziók természetesen átszámíthatók.

A [20] publikáció adatai alapján a tüzelõanyagok, ill.
a tüzelési technológiák jellemzõi is összehasonlíthatók,
földgáztüzelés esetén az �anyagminõségbõl� adódóan
lényegesen alacsonyabb fajlagos CO2-képzõdés jelent-
kezik, mint széntüzelés esetén.

Az eltérõ szénfajtákra, illetõleg hozzájuk rendelten
a különbözõ tüzelési-leválasztási technológiákra vonat-
kozóan a [21] és [23] publikációban jól egyezõ adatokat
találunk (9. táblázat).

Az egyes változatoknál a CO2-képzõdés és a levá-
lasztási értékekben számottevõ eltérés nem jelenikmeg,
a leválasztási hatásfok és az emisszióértékeknél a füst-
gázmosás mutatkozik kedvezõbb megoldásnak.

A [22] tanulmány a PC, IGCC és NGCC technoló-
giák CO2-képzõdés és a -leválasztás után kibocsátási
(emissziós) adatait hasonlítja össze (10. táblázat). Az
összevetés során a leválasztás hatásfokát mindhárom
eset mindkét idõpontjára 90%-nak adja meg. (Lehet-
séges, hogy ez az érték a választott tüzelési-, ill. leválasz-
tási technológiák elvi maximumának tekintendõ.)

A bemutatott adatok alapjánmegállapítható, hogy a
jelen idõszakban üzemelõ, ill. tervezés alatt levõ széntü-
zeléses (kõszén, lignit) technológiáknál a CO2-képzõdés
általában 800-900 g/kWh (0,8-0,9 t/MWh). Földgáz
(gáz) tüzelés mellett a fajlagos CO2 300-500 g/kWh, ke-
reken fele a széntüzelésnél jelentkezõ értékeknek. (Más
kérdés természetesen, hogy a gáztüzelésnél a füstgáz
CO2 koncentrációja lényegesen kisebb � harmada-ne-
gyede �, mint széntüzelésnél, ami a leválasztást megne-
hezíti, költségeit megemeli.) A leválasztás hatásfoka

85-90%, a légköri kibocsátás így széntüzelés mellett
80-190 g/kWh, füstgáz mosásnál 60 g/kWh, gáztüzelés
esetén 40-50 g/kWh.

A CO2-leválasztás (majd elhelyezés) kérdéseivel va-
ló foglalkozás, illetõleg a CCS technológia megvalósítá-
sának alapvetõ célja a légkörbe kerülõ szén-dioxid �
részben vitatható � hatásainakenyhítése. PrestonChiaro
véleménye szerint 2100-ig a CCS technológiák a
megkívánt csökkentés 15-50%-át adhatják. Ugyancsak
Chiaro szerint azonban � a jelen fajlagos költségek szint-
jén � a leválasztás költségei az elektromos áram ön-
költségét 1-5 USD cent/kWh-val emelik. [7]

A leválasztás, illetõleg az elkerülés
költségei

A CO2-leválasztás beruházási költségeket módosító
hatásáról korábban szóltunk, most az üzemviteli, ill. tel-
jes önköltséget befolyásoló hatást kívánjuk jellemezni.
A termelés, ill. CO2-leválasztás költségében általában a
beruházások terhei (leírása) is benne foglaltatnak.

Az energiatermelés, ill. a hozzá kapcsolódó levá-
lasztás mûszaki paraméterei vonatkozásában a pub-
likált adatok minden forrásból közel azonosak, a költ-
ségelemek, illetõleg a leválasztás költségeiben viszont
jelentõs eltérések mutatkoznak. Változhatnak a költ-
ségek számbavételi szempontjai, az inflációs hatások, a
különbözõ pénznemek átszámításkulcsai. Jelentõs
eltérést adhat a költségek összehasonlításánál az is,
hogy a leválasztás költsége mellett, a szállítás, az elhe-
lyezés költségei is szerepelnek-e az ún. �elkerülési�
költségben. Egyes publikációk � pontos értékeket � nyil-
ván üzemi alkalmazás tény adatait � közölnek, mások
becsült, tervezett adatként költségsávokat.

Az irodalmi források egyik része abszo-
lút számokat ad � egységnyi (1 t) CO2-levá-
lasztás, ill. elkerülés költségét, vagy a termelt
(bruttó), ill. kiadott (nettó) villamos energia
önköltségét (pénzegység/kWh) adja meg �,
mások a leválasztás költségnövelõ hatását-
arányát.

A [22] tanulmány, amely
költségmodell felhasználásával
részletes bemenõadatokkal:
fûtõanyagköltséggel, tõketer-
hekkel, a mûködtetés és kar-
bantartás költségeivel is szá-
mol, az alábbi jellemzõket adja
meg (11. táblázat).

A most megjelenített ada-
tokból a tüzelõanyagok, a
technológiák, ill. a technikai
fejlõdés hatásairól is követ-
keztetések adódnak.

A gáz tüzelõanyag haszná-
latával a 2,3-szor magasabb
fajlagos tüzelõanyagár elle-
nére mind hagyományos (le-
választás nélküli), mind pedig

8. táblázat: Fajlagos CO2-képzõdés (g/kWh)

gáztüzelés széntüzelés
hagyományos gõzturbinás (PC) 500 920
kombinált ciklusú IGCC/NGCC 370 730
gõzbefúvású gázturbina (köztes hûtõs) 440 (370) 880 (730)
fûtõanyag cellás 330-370 620-700

9. táblázat: Fajlagos CO2-képzõdés különbözõ fûtõanyagok
és technológiák esetén [21]

Fûtõanyag Bitumenes Szub-bitu- Lignit, Lignit
technológia szén, menes szén, elgázosítás Amine Lignit

elgázosítás elgázosítás mosás Oxyfuel
CO2-képzõdés [g/kWh] 771 852 883 883 883
Leválasztás [g/kWh] 641 750 701 823 738
Leválasztási hatásfok [%] 87 92 85,7 95 90
Emisszió [g/kWh] 130 102 182 60 145

10. táblázat: Széndioxid-képzõdés és kibocsátás értékek különbözõ technológiáknál

Technológia, idõpont PC IGCC NGCC
2000 2012 2000 2012 2000 2012

CO2-képzõdés [g/kWh] 789 766 752 664 368 337
Kibocsátás [g/kWh] 105 90 88 73 42 37



leválasztásos technológia mellett is alacsonyabb villa-
mos energia önköltség érhetõ el, mint szén esetében �
döntõen a kisebb beruházási és üzemeltetési költségek
miatt. (A publikációk megjelenése idején érvényes
fûtõanyagárak mellett.) Ez a különbség azonban a
CO2-leválasztás esetén csökken, mivel � amint már
szóltunk róla � a gáztüzelés kisebb füstgáz CO2 kon-
centrációja következtében a leválasztás fajlagos költ-
sége nagyobb a szénhasználat (ICCC) során magas
nyomáson, koncentrált áramban megjelenõ CO2 levá-
lasztási költéségénél.

A CO2-leválasztásra, illetõleg -elkerülésre (leválasz-
tás, tárolóba történõ szállítás, tárolás) vonatkozó fen-
tebb kiemelt, döntõ részben tényleges, számos más iro-
dalmi forrással megegyezõ adatok értékelése alapján
megállapítható, hogy a jelen, ill. évtizedekig várható erõ-
mûi technológiák alkalmazása során a CO2-leválasztás
fajlagos költsége 30-80 USD/tCO2 közötti érték, az el-
kerülés (leválasztás + elhelyezés) költségei 50-100(120)
USD/tCO2 közötti érték. ACO2 füstgázból történõ levá-
lasztása 40-80 (oxyfuel eljárás mellett 100-120) %-kal
emeli/növeli a villamosenergia-termelés önköltségét.

A fentebb bemutatott tényleges (konkrét) költség-
mutatók mellett más tanulmányok általános hivatkozás-
ként � konkrét tüzelõanyagok, ill. technológiák megje-
lölése nélkül � közölnek adatokat a CO2 �kezelése� tár-
gyában. A [7] tanulmány például a 12. táblázatban be-
mutatott költségtartományokat adja meg.

(Az elkerülés költségét természetesen a leválasztás,
szállítás és elhelyezés összes költsége adja.)

Preston Chiaro [7] tanulmá-
nyában a kérdéskör általános
vizsgálata során azt is rögzíti �
számos más szerzõ véleményével
egyezõen �, hogy aCCS technoló-
giák alkalmazása gazdasági szem-
pont alapján csak 25-30
USD/tCO2 �ár� fölött lehet cél-
szerû megoldás.

A CCS technológia alkalma-
zási költségeivel számos szerzõ
foglalkozik. Mark Trexler [8]
adatai szerint például a CO2-levá-

lasztás (elkerülés?) fajlagos költségei:
Szénportüzelés (PC) esetén 30-70 USD/tCO2
Elgázosítás széntüzelés

(IGCC) esetén 15-55 USD/tCO2
Földgáztüzelés (NGCC) esetén 40-90 USD/tCO2

A szállítás + tárolás költségére vonatkozóan az [1]
publikáció 14 EUR/tCO2 költséget ad meg, ami jelen-
tõsen meghaladja a már hivatkozott [7] tanulmányban
szereplõ (1-8) + (0,5-8) = 1,5-16 USD/tCO2 fajlagos
költséget.

Kutatásaink során a hazai viszonyokra vonatkozóan
is végeztünk számításokat. Részben a hazai olajkiszorí-
tásos CO2-besajtolás költségei, részben a publikált levá-
lasztási költségek alapján. A leválasztás költsége, irodal-
mi adatok [21, 22, 23] alapján a napjainkban is alkalma-
zott erõmû-technológiákkal 4-6 USD c/kWh, azaz 8-12
Ft/kWh lehet. A szállítási költség 100-300 km távolságra
0,2-0,50 Ft/kWh, a föld alatti elhelyezés (besajtolás)
költsége 1000-2000mmélységbe, 50-200mD permeabi-
litás mellett 1-2 Ft/kWh. Összességében a CO2-elkerü-
lés költsége szén (lignit) erõmûnél 9-14 (16) Ft/kWh,
ami meghaladja a jelenlegi (CO2-leválasztás nélküli,
kéntelenítéses) önköltség 100%-át. A CO2-elkerülés
költsége önmagában meghaladja az atomerõmûben
elõállítható villamos energia önköltségét.

Összefoglalás

A jövõ energiaigényei kielégítésével kapcsolatos
prognózisok szerint még hosszabb távon, 30-50 év múl-
va is, meghatározó szerepe lesz a fosszilis energiahordo-
zóknak, a szénhidrogéneknek és a szénnek. Erre is te-

kintettel indokolt az erõmûvek technológiai fej-
lesztési lehetõségeinek elemzése, a mûszaki-gazda-
sági jellemzõk várható alakulásának számbavétele.
Külön aktuális feladat a várható környezeti hatások
� aktuálisan a szén-dioxid-képzõdés mértékének �
meghatározása, a leválasztási technológiák mûsza-
ki-gazdasági jellemzõinek prognózisa, hatásfoká-
nak jellemzése, a CO2-kibocsátás minimalizálási
esélyeinek, ill. költségkihatásainak elemzése.

Az elõzõekben bemutatottak közül kiemeljük
az alábbiakat:

1. A CO2 képzõdésével, a füstgázokból történõ
leválasztásával és különösen a tárolóba (föld alatti,
tengeri) történõ elhelyezésével kapcsolatos kutatá-
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11. táblázat: A CO2-leválasztás fajlagos költségei különbözõ technológiák esetén

Technológia, idõszak PC IGCC NGCC
2000 2012 2000 2012 2000 2012

Áramköltség leválasztás
nélkül [USDc/kWh] 4,39 4,10 4,99 4,10 3,30 3,10

Áramköltség leválasztással
[USDc/kWh] 7,71 6,26 6,69 5,14 4,91 4,33

A leválasztás költségnövelõ
hatása [%] 76 53 34 25 49 40

A CO2-leválasztás fajl.
költsége [USD/tCO2]

49 32 26 18 49 41

12. táblázat: A CO2-leválasztás és elhelyezéshez költségei

CCS elemek Költség intervallum
[USD/tCO2]

CO2-leválasztás erõmûi füstgázból 15-75
CO2-leválasztás más jellegû gázfel-
dolgozásból, vagy ammónia elõállításból 5-50

Leválasztás egyéb ipari forrásból
(kohászat, cementgyár stb.) 25-115

Szállítás 250 km-re 1-8
Föld alatti (földtani) tárolás 0,5-8
Óceáni tárolás 5-30
Ásványi karbonizálás 50-100
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sok, fejlesztések, kísérleti üzemek létesítése anyagi fe-
dezetét a témában érintett kutató-fejlesztõ szervezetek,
ill. termelõ-vállalkozások döntõ részben állami/közpon-
ti forrásokból igénylik, várják biztosítani.

2. A füstgázokból történõ leválasztás technikai meg-
valósítása számottevõ mértékben növeli az erõmûi
rendszer beruházási költségeit.

3. A CO2-leválasztás alkalmazása a felhasznált tüze-
lõanyag fajtától, az alkalmazott leválasztási technológiá-
tól függõen általában 10-15%-kal csökkenti a rendszer
termikus hatásfokát. A leválasztás + elhelyezés (szállí-
tás, besajtolás) együttes hatásfokcsökkentõ hatása 14-28
közötti érték lehet.

4. A CO2-leválasztás/elkerülés fajlagos költsége, a
villamos áram költségét növelõ hatása vonatkozásában
az irodalmi források adatainak értelmezése/értékelése
nem egyszerû feladat.Az adatok eltérõ idõpontból szár-
mazhatnak (inflációs hatás), gyakran a költségadat �tar-
talma� sem egyértelmû. A leválasztás (elkerülés) fajla-
gos áramköltséget növelõ hatása, a tüzelõanyag fajták-
tól és az alkalmazott leválasztási technológiától is szá-
mottevõ mértékben függhet.

5. A leválasztás akár 40-90%-kal növelheti az áram-
termelés az önköltségét. Vizsgálataink szerint hazánk-
ban átlagos esetben szén (lignit) tüzelés mellett 9(10)-
14(16) Ft/kWh költség becsülhetõ, ami gyakorlatilag a
jelenlegi (CO2-leválasztás nélküli) technológia önkölt-
ségével azonos, azaz az elkerülés 80-100%-kal növelné
a jelenlegi önköltséget.

6. A CO2-leválasztás-mentesítés általános társadal-
mi kérdéseit és a megvalósítás gazdasági célszerûségét
és a szélesebb körben (a világon) való megvalósítás esé-
lyeit taglaljaMark Trexler [8]. Tanulmánya szerint a CO2
�problémával� kapcsolatban a krtitikus kérdések:
� mi jelenti a hajtóerõt, talán a piac(?)
� mi lesz a jövõben a CO2 �ár�

� mennyiben biztosak és hogyan finanszírozhatók a
CCS költségei.
A válaszokra három forgatókönyv lehetséges:

1. a CO2 politika összeomlik, a CO2 �ára� 10 USD/t
alatt marad

2. a CO2 politika változatlan, a CO2 �ára� 10-30 USD/t
között marad

3. szigorú légkörstabilizációt kívánó CO2-enyhítési poli-
tika lesz, ami 75-100 USD/t �árat� jelent.
Az egyes változatok bekövetkezésének valószí-

nûsége: 1. nagyon alacsony, 2. meglehetõsen nagy, 3.
nagyon szerény.

Végül egy szubjektív, provokáló célú �újítási� javaslat
a fosszilis energiát termelõ erõmûvek részére: A
12-14 Ft/kWh önköltségû áram termelése során a jövõ-
ben se alkalmazzanak 10-14 Ft/kWh többletköltséget
okozó CO2-elkerülést, hanem fizessenek 2-4 Ft/kWh
CO2 �árat�, ezzel önköltségük 14-16 Ft/kWh lesz. De
ilyen áron ne adják el(át) az áramot az MVM-nak, ha-
nem állami dotációval építsenek szélkerék(erõmû) par-
kot, a szélkereket hajtsák meg a 14-16 Ft/kWh-ás áram-
mal és ezt a �szél-áramot� adják el az MVM-nek 27,5
Ft/kWh áron, nyerjenek minden kWh-án a jelenlegi
1-2-3 Ft helyett minimum10 Ft-ot. De amegújuló ener-
gia �pápái� szóljanak a fogyasztóknak, hogy a 10-15
Ft/kWh-ás önköltségû (atom, szén) áramból a konnek-
torból folyó áram fogyasztói ára a jelenlegi kb. 35
Ft/kWh helyett � megfizetve a divat árfelhajtó hatását �
60-70 Ft/kWh lesz!

Ide és még több helyre (pl. biodízel) kívánkozik
Vaclav Klaus cseh államelnök napi sajtóban is publikált
véleménye: a globális felmelegedés kapcsán a megújuló
energiák erõszakos propagálása nem más, mint a köz-
ponti (állami) költségvetés megcsapolása az érdekelt
(kutatási és termelõ) lobbik hasznára.

Rövidítés Angol Magyar
BoA vagy
BOA Best Optimazed Plant A legjobb feltételek szerint optimalizált üzem

GuD Gas and Dampf Process Gáz- és gõzüzemû
MEA Mono-ethanol amin Monoetanolamin
CCS Carbon(dioxide) Capture and Storage CO2-leválasztás és -tárolás
CLC Chemical Looping Combustion Vegyi hurok (?) vagy lánc (?) égetés

NGCC Natural Gas fired Combustion
turbine/combined-cycle Földgáztüzelésû kombinált ciklusú turbina

IGCC Integrated Coal Gasification Combined
Cycles Integrált szén elgázosítású kombinált ciklusú

PC Pulverized Coal-fired simple cycles Porszén tüzelésû egyszerû ciklusú
CGCC Coal Gasification Combined Cycle Kombinált ciklusú szénelgázosítás
AFBC Atmospheric Fluidized-Bed Combustion Atmoszférikus fluid-ágyas égetés
PFBC Pressurized Fluidized-Bed Combustion Túlnyomásos fluid-ágyas égetés
SOFC Solid Oxide Fuel Cell Szilárd oxidos energiacella
ZEC Zero Emission Coal Nulla kibocsátású szénhasznosítás
ZECA Zero Emission Coal Alliance Nulla kibocsátású szénhasznosítást támogatók szövetsége

A dolgozatban elõforduló rövidítések (jelölések) angol, ill. magyar nyelvû megnevezése
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Finn ásványfeldolgozó berendezések

A finn Metso vállalat ércõrlõ berendezéseket szállít az
orosz MMC Norilsk Nickel konszern egyik leányvállalatának
a talnakhi dúsítójába. ATalnakh és az Oktyabrsky nikkel-, réz-
és érckészletre telepített bányák Oroszország észak-szibériai
területén, a Tajmír-félszigeten fekszenek.

A 40 M euró értékû berendezésekkel 2010-tõl a meglévõ
10,5 Mt/éves feldolgozást 17 Mt/évre emelik. A szerzõdés sze-
rint õrlõ malmot és két golyós malmot szállít a finn cég a hoz-
zátartozó berendezésekkel, valamint ellátják a szerviz szolgál-
tatást is.

A Norilsk Nickel vállalat Oroszország legnagyobb bányá-
szati vállalata és a világ legnagyobb nikkel, palladium és plati-
na termelõje.
Engineering and Mining Journal, 2009 február

Bogdán Kálmán

A Polyus Vállalat kísérleti üzeme

Oroszország legnagyobb aranyat termelõ vállalata a
Polyus Gold egy új külszíni bányaüzeménél beindította a kí-
sérleti üzemet. Az üzem neve Batalka és Kelet-Orosz-
országban a Magadan régióban fekszik. A feltárt vagyon 40,8
M uncia arany, amely jelenleg a legnagyobb készlet a világon.
(1 uncia = 28,35 g) A vállalat terve, hogy éves szinten 30 Mt
ércet termel, melybõl 1,29 M uncia aranyat nyer ki.

A Polyus Gold vállalat többi bányaüzemei 2007-ben 1,2 M
uncia aranyat termeltek, amely az össz. oroszországi éves ter-
melés negyede. Az új bányaüzemnek (Batalka) a teljes beru-
házási költsége 1,5 Mrd USA-dollár és az üzem 2012-ben fog
belépni a termelésbe.
Engineering and Mining Journal, 2008 szeptember

Bogdán Kálmán
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Bevezetés

Eger határában már 100 évvel ezelõtt folyt mészkõ-
bányászat, aminek célja építési mészkõ és égetett mész
elõállítására alkalmas termék bányászata volt. Az érsek-
ségi tulajdontól kanyargós út vezetett a különbözõ álla-
mi tulajdonban lévõ vállalati formákon át 1992-ig, ami-
kor az OMYA elõbb 51%-ban, majd teljes egészében
megvásárolta a felnémeti mészkõbányát és a hozzá tar-
tozó õrlõüzemet.

A bánya az ún. bervai mészkõösszletre települt, a
Bükk hegység DNy-i részén a Berva-völgytõl a felsõtár-
kányi Mészvölgyig (1. ábra). A mészkõ triász korú, an-
nak a felsõ-ladini, karni emeletébõl ered és három fõ tí-
pusát lehet megkülönböztetni:

� világosszürke, fehér mikrokristályos,
� sötétszürke, helyenként kovasavban gazdag, mik-

rokristályos,
� világosszürke, breccsás szövetû mészkõ.

A bányatelek, melynek nagysága mintegy 300 ha,
közel 370 Mt földtani vagyonnal rendelkezik, amelybõl
a jelenlegi megkutatottság alapján 180 Mt a kitermel-
hetõ ásványvagyona.

A bánya éves termelése a kezdeti néhány százról
napjainkig mintegy egymillió tonnára emelkedett. A bá-
nya jelenlegi termelõ részének a megnyitása az 1960-as
évek elejére datálható. A termelés felfutásában is jelen-
tõs szerepet játszott az 1998-as év, amikor elkezdõdött a
bányatelken belül, a termelõszintekhez közel, egy új õr-
lõüzem telepítése, melynek megépítését a Mátrai Erõ-
mû füstgáz kéntelenítéséhez szükséges, megfelelõ mi-
nõségû és mennyiségûmészkõõrlemény elõállítását biz-
tosító, hosszú távú szállítási szerzõdés tette lehetõvé.

A feldolgozóüzem megvalósítása érdekes feladat
volt, hiszen olyan bánya-gyár nyersanyag kitermelési-
feldolgozási technológiát kellett megvalósítani, amely-
nek terméke alapvetõen környezetvédelmi célok meg-
valósítását szolgálja, de a kitermelés és termékelõállítás

Környezettudatos bányászkodás Felnémeten
NAGY LAJOS okl. bányamérnök, ügyvezetõ (Omya Hungária Kft., Eger)

A cikk vizsgálja az 1 Mt/év kapacitású felnémeti mészkõbányában és õrlõmûben alkalmazott tech-
nológiák különbözõ környezetei elemekre tett hatásait, megállapítja, hogy a tudatos technológia választásnak
és a gondos munkavégzésnek köszönhetõen azok a környezetre jelentõs hatást nem fejtenek ki.

1. ábra: A bánya és az õrlõmû madártávlatból
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során maga is megfelel a környezetvédelmi jogszabá-
lyok, elõírások sokaságának, sõt a megfelelõségen túl, a
lehetõségeken belül a kibocsátási határértékekminima-
lizálásával csökkenti közvetlen környezete korábbi ter-
helését.

Anélkül, hogy a technológia ismertetésébe mélyeb-
ben belemennénk, megállapítható, hogy a bányából a
késztermék kezeléséig az akkor elérhetõ legmagasabb
mûszaki színvonalon egy olyan technológiai sor épült
meg, amely magas fokú automatizáltságával, minimális
élõmunka igényével, az emberi szubjektum nagymérté-
kû kizárásával biztosítja termékeink minõségének
egyenletes szinten tartását, és a gyártás mennyiségi ol-
dalát tekintve is bizonyos határok között rugalmasan al-
kalmazkodik a piaci igényekhez.

Tevékenységünk során mindennapos környezetvé-
delmi feladataink közé tartozik:

� a termelés, gyártás energiaigényének csökkentése,
� a por- és gázemisszió csökkentése,
� a zajemisszió alacsony értéken tartása,
� a keletkezõ veszélyes hulladékok gyûjtése, tárolá-

sa, megsemmisítése,
� ökológiai feladataink teljesítése,
� karsztvíz minõségének a védelme.
A termelés és gyártás energiaigényének csökkentési

módjaival, lehetõségeivel jelen cikkemben nem kívánok
foglalkozni, ez technológiai kérdések elemzését jelente-
né, és hatása közvetetten jelentkezik környezetünkre.
Vegyük sorra inkább a közvetlen módon környezetünk-
re ható tényezõket.

A por- és gázemisszió hatása a környezetünkre

Ezen kérdéskörön belül meg kell különböztetnünk a
bányabeli termelés, robbantás során a levegõbe kerülõ
gázok és szálló por hatását, valamint a jövesztett mész-
kõ feldolgozása során a technológiából a levegõbe kerü-
lõ gázok és por hatását.

A robbantási gázok légszennyezõ hatása

A bányában átlagosan hetente egy alkalommal tör-
ténik kõzetrobbantás, amelynek során robbantási gázok
és por jutnak a levegõbe. A robbantási gáz- és poremisz-
szió viszonylag nagy felületen és a néhány másodperces
robbantási idõben keletkezik azaz a hatások diffúz jelle-
gûek és pillanat hatásúak.

A robbantáshoz ANDO típusú robbanóanyagot
használunk, amely ammónium-nitrát és 4-6% dízelolaj
keveréke.A robbanóanyagból kg-onként~ 950 liter gáz
fejlõdik a robbantás során.

A robbanóanyag oxigénegyenlege zérus körüli. Az
oxigénegyenlegnek a robbanás során keletkezõ gázok
összetételére van hatása:

� pozitív oxigénegyenleg esetén: NO keletkezik, CO
elméletileg nem,

� negatív oxigénegyenleg esetén: NO nem, de CO
lesz a gázok között,

� nullás oxigénegyenleg mellett: N2, H2O és CO2
fejlõdik robbantás során.

Sajnos az égés (robbanás) ritkán tökéletes, ezért a
robbanóanyagból kg-onként mintegy 10 liter NOx és 12
liter CO fejlõdésével kell számolni, ez azt jelenti, hogy a
teljes gázfelhõnek kb. 2,5%-a csupán a mérgezõ gáz
komponens. Miután egy robbantás során maximum
3000 kg robbanóanyagot használunk fel, a keletkezõ
összes gáz mennyisége kb. 2850 m3, amibõl kb. 30 m3

NOx és 36 m3 CO várható.
Megfigyeléseink szerint a robbantás után a gázfelhõ,

a magas hõmérséklet miatt felemelkedik, majd a szélse-
bességtõl függõen rövidebb, hosszabb idõ után távozik a
robbantás feletti légtérbõl, szétterjed és felhígul.

A gázfelhõ legnagyobb része, a már említett két
mérgezõ gáz mellett vízgõz és nitrogén, kisebb hányada
a dízelolaj oxidációjából eredõ CO2. Az MSz 21452 és
21459 sz. szabványsorozat � a légszennyezõ anyagok
transzmissziójának a meghatározásáról szól � összefüg-
géseivel közelítõleg meghatározható a mérgezõ gázok
imissziós koncentrációja a bányában és annak környe-
zetében, illetve a lebegõ por koncentrációja és az
ülepedõ por nagysága.

A gázkibocsátás pillanatszerû és területi jellegû, mi-
vel a bányafal 50-80 m-es szakaszán történik a robban-
tás. A gyakorlati megfigyelések szerint kb. 50 m a gázok
kidobási magassága �, ami megfelel a robbantás során
felszabaduló energiából számolt kidobási magasságnak.
2,5 m/s-os átlagos légsebesség mellett 200 sec alatt jut a
gázfelhõ 500 m-es távolságra, ahol a szabvány alapján
számítható NOx gázkoncentráció csaknem pontosan
megegyezik az egyórás megengedett határértékkel, 100
µg/m3-el. Késõbb és távolabb az imissziós érték csökken
(pl. 400 sec múlva, 1000 m-en 79,7 µg/m3). Az uralkodó
szélirányban a föld felszínén kialakuló koncentrációk
csupán másodpercekig tartó csúcsokat jelentenek.
A 2. ábrán látható koncentráció-eloszlás a robbantás
után 200 sec múlva, a szélirány mentén a felszínen
kialakuló NOx koncentrációt mutatja.

A tényleges viszonyok a lakott területek irányában
ennél kedvezõbbek, mivel a bányában magasabb szinte-
ken folyik a termelés, ezért a robbantás során a tényle-
gesmagasság a völgyek irányában jelentõsenmeghalad-
ja az 50 m-t.

A fentiek alapján a bánya környékén a robbantás
utáni egy órában az átlagos NOx koncentráció becsülhe-

2. ábra: Nitrogénoxidok eloszlása
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tõ. 500 m-es súlyponti távolságban a gázfelhõ átlagos
koncentrációja 50 µg/m3. Ennek a gázfelhõnek a tartóz-
kodási ideje diagramból becsülve mintegy 40 sec, és fel-
tételezve, hogy a háttér koncentráció zérus, az idõtarta-
mokkal súlyozott órás átlagérték az alábbi:

Córás = 40 x 50 + 3560 x 0 = 0,56 µg/m3

3600
Megállapítható, hogy a háttér koncentráció órás

átlagértékét a robbantás még 1 µg/m3-rel sem emeli.

A robbantás során a levegõbe jutó por
légszennyezõ hatása

A robbantásból keletkezõ por mennyiségét csak ta-
pasztalati adatok, ill. irodalmi közlemények alapján be-
csülhetjük. Kõzetek esetén a keletkezõ fajlagos érték ál-
talában 25-150 g/m3, de van olyan szerzõ, aki 400-900
mg/m3-re teszi. Bányánkban évek óta 0,15 kg/t alatt van
a fajlagos robbanóanyag-felhasználás, így a legkisebb
porképzõdést valószínûsíthetjük. Ennek értékét a jö-
vesztett mészkõ térfogatára vonatkoztatva 1 g/m3-nek
vesszük.

A robbantáskor a levegõbe jutó por nagyobb része a
lerobbantott készlet kivetésekor keletkezik, részben a
légnyomás, részben a kõzet kivetés-kidobás mechanikai
hatására verõdik fel. A porfelhõ lényegesen kisebb ma-
gasságig emelkedik mint a gázok (kb. 8 m) és 15-20
m-es szintmagasságnál a bányafal magasságát sem éri
el. Mennyisége nehezen becsülhetõ, mert nemcsak a
robbantott kõzettõl, hanem a már leülepedett por
mennyiségétõl is függ, átlagosan 150-200 g/m2 közé te-
hetõ. Számításokkal és mérésekkel is igazolható, hogy a
robbantás helyéhez közel az ülepedõ por mennyisége
viszonylag nagy, de a távolsággal gyorsan csökken.

Az egri pormérõállomások ülepedõ pormérési ada-
tai nem jelzik a bánya hatását. Az ülepedõ por mért ér-
tékeiben 2003 és 2007 között nem volt jelentõs eltérés
az É-i városrészben és Felnémet határában, a Tárkányi
út 1. sz. mérõhelyen, ami szintén alátámasztja a bánya
és õrlõmû elhanyagolható hatását.

Összefoglalva megállapítható, hogy a bányában rob-
bantáskor keletkezõ légszennyezõ anyagok közül a mér-
gezõ gázok pillanatnyi koncentrációja már a keletkezés-
kor minimális, terjedése során tovább hígul, hatásterü-
lete lényegében kimutathatatlan.

A robbantás hatására levegõbe kerülõ por rendkívül
gyorsan ülepedik, a nagyobb szemcsékmár a robbantási
szinten leülepednek. Átlagos légsebesség esetén a 20
µm-nél nagyobb szemcsék lényegében nem jutnak ki a

bányából, 1 km-en belül leülepednek. A 20 µm alatti
szemcsék, amelyek a teljes pormennyiség 10%-a alatt
vannak, D-i irányban 1-3 km-re tudnak eljutni, de az eb-
bõl származó ülepedõ por mennyisége a megengedett
érték elenyészõ hányada.

Az elõkészítési technológia hatása

A technológiában 7 pontban történik porleválasztás:
� 1-es malom porszûrõ,
� 1-es malom feladás,
� késztermék portalanítási rendszer,
� elõtörõ portalanítás,
� utántörõ portalanítás,
� 2-es malom feladás,
� 2-es malom porszûrõ.
Az 1-es és 2-es malom porszûrõjében a malmokból

kikerülõ por-levegõ elegy szétválasztása történik, ami-
nek �eredménye� a technológiai sor egyik végterméke.

A további pontforrások esetében a technológia por-
talanítása történik, és a leválasztott por visszakerül a
technológiába.

A beépített porszûrõk technikailag akár a 20 mg/m3

kibocsátási értéket is tudják garantálni, ha mûszaki álla-
potuk megfelelõ. A porszûrõk megfelelõsége alapve-
tõen a szûrõzsákok állagától, a takarítási ciklusidõtõl, a
léptetõ vezérlõszelepek membránjának állapotától
függ.

A porszûrõk rendszeres ellenõrzése mellett is nehéz
objektív megállapításokat tenni, elsõsorban a szûrõzsá-
kok állapotáról, ezért függetlenül a hatósági elõírástól,
évente kétszer méretjük az egyes pontforrások por-
emisszió nagyságát. Amérések eredménye alapján nagy
biztonsággal meg lehet határozni a porszûrõ zsákok cse-
réjének szükségességét. Megjegyzem, hogy a gyár hasz-
nálatba vétele óta minden porszûrõrõl vezetjük a zsák-
cseréket idõben és darabszámban meghatározva, ami-
bõl a mérések eredményei által alátámasztva levonható
az a következtetés, hogy rendszeres ellenõrzés mellett a
porszûrõ zsákok élettartama 2-2,5 évre tehetõ jól beállított
takarítási ciklusidõ és ép szelepmembránok mellett.

A technológiai ábrán (3. ábra) a porszûrõk és a hoz-
zájuk tartozó berendezések a pontforrásokkal együtt fel
vannak tüntetve. A 2-es malom rendszere nincs részle-
tesen feltüntetve, mert teljesen azonos az 1-es malom
gyártósorával.

A malom porszûrõ kéményén távozik a szárításhoz
használt földgáz égésterméke. Az égéstermékek és a
szilárdanyag-kibocsátás legmagasabbmért értékekeit és
a határértékeket a 4. ábramutatja és egyben pontforrá-
sonként a legutolsó mérés eredményeit is bemutatjuk a
2. táblázatban. Az egyes pontforrások kibocsátásainak
mért értékébõl, valamint a légtechnikai adatok alapján,
kedvezõtlen üzemállapotokat feltételezve számítható a
por és a P1 P7 pontforrások (malom porszûrõ) esetén az
NOx terjedése következtében kialakuló imissziós kon-
centrációk, amelyek általában a határérték 10%-a körül
vagy alatta maradnak.

Év Ülepedõ por [g/m2×30 nap]
É-i városrész Tárkányi út 1.

2003 2,66 4,93
2004 2,82 4,00
2005 5,11 4,54
2006 4,31 4,84
2007 3,8* 4,5*

1. táblázat: Ülepedõpor-mérések adatai

* becsült érték 10 hónap adatai alapján
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Zajemisszió

A bányászati tevékenység és az ehhez kapcsolódó
ásványelõkésztés és feldolgozás (törés, õrlés, osztályzás)
jelentõsebb zajkibocsátással jár. A környezeti zajterhe-
lés szempontjából a szabadtéri tevékenységek a megha-
tározók, az õrlõüzem nagyobb zajt okozó technológiája
zárt épületben folyik.

A Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felü-
gyelõség (ÉKF) 1998-ban adta meg a zajkibocsátási
határértékeket, amelyek a következõk:

� a Berva lakótelep lakóházainak védendõ hom-
lokzata elõtt 2 m-rel

� nappal 50 dB � éjjel 40 dB
� a Bükki Nemzeti Park telekhatárán

� nappal 45 dB � éjjel 35 dB
A határértékeket összevetve megállapítható, hogy

bár azok megfelelnek a 8/2002. (III. 22.) KÖM-EÜM
együttes rendeletnek, mégis feltûnik fonákságuk. A la-

kóövezetben, emberi környezetben magasabb értéke-
ket engedélyez, mint aNemzeti Park határán. Egy virtu-
ális határon, ahol a növényzeten kívül helyhez kötötten
más élõlény nem található.

A beruházás során, miután a gyár 1 km-re fekszik a
Nemzeti Park határától, külön zajszigetelõ rétegrendet
kellett kikísérleteztetni az Építésügyi Minõségellenõr-

3. ábra: Az õrlõmû technológiai és portalanítási rendszere

4. ábra: A kéményen távozó szennyezõanyagok értékei

5. ábra:Megengedett és tényleges zajértékek

2. táblázat: Õrlõmû pontforrások pormérési adatai

Pontforrás Mért érték mg/m3 Mért érték kg/h
P1 21,96 0,4900
P2 0,82 0,0080
P3 4,89 0,0590
P4 4,31 0,0650
P5 40,35 0,4300
P6 0,87 0,0049
P7 4,04 0,0900
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zési Intézettel (ÉMI), hogy a
használatbavételi engedélyhez
szükséges zajmérési eredmé-
nyek biztosan határérték alat-
tiak legyenek. A gyárépület
zajszigetelése, lakóövezettõl
több mint 2 km-re, dombok
között, tehát természetes vé-
dõsáncok közötti elhelyez-
kedés ellenére több mint 200
M Ft-tal tette drágábbá a be-
ruházást. Mi a hozadéka en-
nek a 200 M Ft-nak? Tényleg
szükséges a Nemzeti Park ha-
tárán ez a szigorú határérték?
Esetleg így mulat egy �magyar
úr�? Kérdések, amelyekre
nincs igazán jó válasz.

A bányabeli tevékenység a
környezettõl jól elszigetelten,
a bányafalak védelmében tör-
ténik. Mérések bizonyítják,
hogy nincs jelentõs zajterhelés
a bányatelek hátarain kívül
(5. ábra).

Ki kell emelni a robbantás
keltette zajhatást. A robbantá-
sok során rövid idejû, nagy tel-
jesítményû, impulzus jellegû
zaj keletkezik. A hangnyomás
értéke a robbantás közelében
meghaladja a 100 dB-es érté-
ket. Átlagosan hetente egy al-
kalommal történik robbantás,
amikor a bánya környezetében egy rövid idejû, nagyobb
hanghatással kell számolni. 1998-ban a Földesi Bt. ké-
szített a robbantások környezeti hatásáról jelentést,
amelynek során mérték a robbantások során keletkezõ
hangnyomás maximális értékét két, a bányatelken kívül
fekvõ ponton, a Berva II. és V. lakótelepen. A robban-
tástól 1350 m-re 90 dB-t, 2500 m-re 78 dB-t mértek
LAmax értékként.

A keletkezõ veszélyes hulladékok kezelése

A bánya és az õrlõmû technológiájában kémiai se-
gédanyagokat nem használunk. Veszélyes hulladékként
a gépekben található kenõanyagok, dízelolaj és ezek
származékai jönnek szóba.

Bevezetésre került egy nagyon szigorú elszámolási
rendszer, amelyben a beérkezõ olaj és kenõanyagok, a
mûködés során, természetes módon elhasználódó ezen
anyagok és az összegyûjtött, veszélyes hulladéknak mi-
nõsülõ ezen anyagok maradványaiból, folyamatosan ki-
egészített anyagmérleget állítunk fel. A felelõs személy
megnevezése minden területen megtörtént, utolérhe-
tõk, ellenõrizhetõk, számon kérhetõk. Az anyagmérleg
hulladéknakminõsülõ részének a gyûjtése, tárolása biz-
tosan záródó konténerekben történik, megsemmisítését

az erre a tevékenységre jogosítvánnyal rendelkezõ külsõ
cégekkel végeztetjük hosszú távú szerzõdés alapján.

A 3. táblázat példaképpen a cégünknél keletkezett
hulladékokmennyiségét mutatja be 2006. és 2007. évek-
ben, az éves hulladék-bejelentõ lapok alapján.

A karsztvíz minõségének a védelme

Társaságunk bányaüzeme a DNy-i Bükk területén
helyezkedik el, és a bányatelek egy része beletartozik
abba a hidrogeológiai védõövezetbe, amelyet a Sma-
ragd GSH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2002-
2003-ban az almári vízbázishoz tartozó karsztkutak szá-
mára meghatározott.

A bánya jelenleg mûvelt és nyitott szintjei a +380
mBf szint felett fekszenek. Az 1997-ben készült hatásta-
nulmány szerint a bányatelek területén a nyugalmi
karsztvízszint a +200 és a +225 mBf szint közötti
magasságokban található. A bánya területén beszivárgó
víznek tehát 180-250 m vastag kõzetrétegen kell
átszivárogni, amíg az elvileg összefüggõ víztestet eléri.

A karsztvízbázis megóvása érdekében fokozott fi-
gyelmet kap a felszíni és felszín alatti víz minõségi meg-
figyelése. Bár saját tulajdonú megfigyelõ-kútjaink nin-
csenek, de a bánya és gyár térségben 6 kút áll � a kutak

3. táblázat: Keletkezõ nem veszélyes és veszélyes hulladékok (2006-2007)

Hulladék megnevezése Vonatkozó Keletkezett Kezelésre
EWC száma, Megjelenési formája idõszak év mennyiség átadott

[kg] [kg]
Fémhulladék 2006 1480 1480
160117, szilárd 2007 660 660
Textilbetétes gumi 2006 3505,5 3505,5
010399, szilárd 2007 - -
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
170107, szilárd 2007 12000 12000
Veszélyes hulladék megnevezése Vonatkozó Keletkezett Kezelésre
Kategóriája, veszélyességi jell. idõszak év mennyiség átadott
EWC száma, Megjelenési formája [kg] [kg]
Egyéb oldószerek és oldószerkeverékek (ipari zsíroldó)
III., C41, H14 2006 170 170
140603, folyadék 2007 192 192
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tart. motor-, hajtómûolaj, kenõanyag
(fáradtolaj)
III. 2006 2330 2620
130205, folyadék 2007 3917 4297
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szûrõanyagok, törlõkendõk,
védõruházat (olajos rongy)
III., H14 2006 650 650
150202, folyadék 2007 675 650
Ólomakkumulátor
III., C18 2006 60 290
160601, szilárd 2007 630 630
Szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverékek
H6 2007 1200 1200
170301, szilárd
Közelebbrõl nem meghatározott hulladékok, oldóanyagok, vegyszerek
10399 2007 2800 0
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tulajdonosainak engedélyével � rendelkezésünkre víz-
mintavételre. A felszíni vizeket a Berva patak üzem fe-
letti és üzem alatti mintavételezésével ellenõrizünk.

Az EKF elõírta, hogy a kutakból évente minimum
két alkalommal kell mintát vetetni és akkreditált labo-
ratóriummal kell bevizsgáltatni az általános vízkémia,
összes alifás szénhidrogén (TPH), illetve a felszíni víz
esetében a SZOE tartalmat is. A 2008-as eredményeket
a 4. táblázat tartalmazza.

Az EKF 2003-ban kötelezte cégünket, hogy vizsgál-
juk meg, hogy a bánya robbantási tevékenysége során
használt ammónium-nitrát alapú robbanóanyag ve-
szélyforrást jelent-e a felszín alatti vízre. A környezetvé-
delmi engedély kézhez vétele után a monitoring kutak-
ból vett vízmintákat az MTA Atommagkutató Intézet
Környezetanalitikai Laboratóriumával elemeztettük,
ahol izotópos vizsgálatot végeztek, amelynek eredmé-
nyeként megállapították, hogy a robbanóanyag káros
hatása nagy biztonsággal kizárható a felszín alatti vizek
esetében.

Ezen megállapítás ellenére tovább vizsgálódtunk és
kísérleteket végeztünk a robbantás technológia módosí-
tásaival, figyelve annak hatását. A kiindulási alap az
volt, hogy hogyan kerülhet nitrát a robbantás során a
karsztvízbe. Arra jutottunk, hogy csak úgy, ha a robban-
tás során el nem égett, fel nem robbant ammónium-nit-
rát-tartalmú robbanóanyag marad vissza az üregekben,
amely késõbb oldódva vízbe kerül, vagy ha a robbantási
gázokban lévõ nitrogén csapadékvízzel visszajut a talaj-
ba. Ezt az utóbbi lehetõséget rögtön elvetettük, mivel
biztonsági okokból esõben nem, vagy csak nagyon rit-
kán, kényszerbõl robbantunk.

A robbantással kapcsolatos kísérletek és
megállapítások:

A korábbi technológia során ömlesztett ANDO-t
használtunk. A fúrólyuksor (több soros fúrólyuk telepí-

tése esetén a hátsó sor) mindig a lerobbantott készlet
hátsó frontvonalát jelöli ki, így robbantás után az esetle-
gesen visszamaradó ammónium-nitrát, melynek
mennyisége, súlyszázaléka pontosan nem határozható
meg, a lerobbantott készletbe kerül, ahonnan elszállítva
a kõfeldolgozás során részben a késztermékbe, részben
a leválasztott meddõbe kerül, amit szintén értékesítünk.
A statisztika alapján 1 t mészkõ robbantásához 0,15 kg
ANDO szükséges, amibõl a visszamaradó mennyiséget,
annak arányát elhanyagolhatónak ítéljük.

A korábban használt ömlesztett ANDO helyett kí-
sérletképpen kipróbáltuk a töltényezett ANDO-t. A töl-
tényezett robbanóanyag-töltéskor sok esetben a fúró-
lyukban felakadt, nem töltötte ki a teljes lyukhosszat,
ezért a robbantás munkavégzõ képessége nem volt
megfelelõ, és a készletben fel nem robbant töltényeket
találtunk. A töltényezett robbanóanyagból nagy valószí-
nûséggel maradt vissza el nem robbant anyag. A fúró-
lyukban az elakadó töltények miatt légrések maradnak
és romlik a robbanásátadás hatékonysága.

A következõ kísérletnél a normál ANDO helyett,
amelynek detonációs sebessége kb. 2500 m/s, ANDO
Prill-t használtunk, amelynek detonációs sebessége
3500-4000m/s. Ez az elvárt eredményt hozta, és nem ta-
láltunk robbanóanyag-maradványt a lerobbantott kész-
letben.

2005-tõl a fenti eredmény megfontolás után teljes
egészében áttértünk az ANDO Prill alkalmazására és
ma már több éves tapasztalat alapján állíthatom, hogy a
kísérlet során tapasztalt pozitív eredmények a normál
üzemmenethez szükséges robbantások esetében is iga-
zolták, hogy nincs visszamaradó robbanóanyag.

A kísérletek eredményeinek összefoglalása:
� a töltényezett ANDO használata növelte a robbanó-
anyag veszteséget,

� az ömlesztett, normál ANDO használata nem jelent
kockázatot,

4. táblázat: Vízminõség vizsgálati adatok

A vizsgálat helye és ideje
Felszíni vizek vizsgálata 2008 (ÁNTSZ) 2008. 04. 22. 2008. 10. 01.

Berva patak Berva patak Berva patak Berva patak
Vizsgált alkotók M.e. Határérték üzem felett üzem alatt üzem felett üzem alatt
pH 7,98 8,2 7,67 8,06
fajl. vezetõképesség mS/cm 568 572 707 777
m-lúgosság mmol/l 5 5,2 6,4 6,7
összes keménység mgCaO/l 234 195 252 255
összes vas mg/l <0,02 0,02 0,03 <0,02
mangán mg/l 0,046 0,060 0,055 0,014
klorid mg/l 9 10 11 29
szulfát mg/l 250 109 113 108 115
ammónium mg/l 0,5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
nitrit mg/l 0,5 0,02 0,02 <0,02 <0,02
nitrát mg/l 50 6 6 5 9
oxigénfogy.tás KOIps mg/l 0,4 0,5 <0,2 <0,2
SZOE mg/l 2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
TPH(C5-C40) mg/L 100 <50 <50 <50 <50
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� az ANDO-Prill bevezetése a karsztvíz nitrátosodá-
sának kockázatát minimalizálta,

� folyamatos ellenõrzés mellett a felszín alatti vizek mi-
nõségvédelme és a gazdasági, gazdaságossági kérdé-
sek optimalizálhatók, ésszerû kockázati szinten
tarthatók.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a bányában

folyó robbantások nem okozhatnak veszélyesnek minõ-
síthetõ mértékû szennyezést. Idõszakosan elõfordulhat-
nak kisebb mértékû feldúsulások, fõleg olyan helyeken,
ahol a karsztvíz mozgása korlátozott (pl. a megfigyelõ
kutakban).

A minõségellenõrzõ mérések alapján megállapítha-
tó, hogy a nitrit- és nitrát-koncentráció a megengedett
értéket egyetlen alkalommal sem lépte át.

A 6. ábra az elmúlt 8 évben a bánya területén és kör-
nyékén tálalható üzemelõ és megfigyelõ kutakban mért
nitrát-koncentrációk eloszlását mutatja. Amért értékek
90%-a 20 mg/l alatt, 82%-a 10 mg/l alatt volt, háromne-
gyede pedig 5 mg/l alatt. (A 20 mg/l feletti értékek
mindegyike az AF-5 jelû megfigyelõ kútból származik,
amely ma már nem is mintázható a béléscsõ hibája
miatt. Valószínû, hogy a magasabb értéket a kútban
pangó víz okozta.)

A bányászat hatása az élõvilágra

A mészkõbányászat természetes és természetszerû
élõhelyekkel rendelkezõ környezetben valósul meg. E
tevékenység eredményeként nyílt kõzettel, növényzettõl
mentes felszín alakul ki, amely merõben eltérõ környe-
zetet jelent az eredeti állapothoz képest. A bánya körüli
élõhelyek élõvilága a szakemberek felmérése alapján
relatíve jó állapotban maradt meg, számos, természet-
védelmi szempontból értékes faj élõhelye. A bányamû-
velés hatásai közül elsõdleges és legfontosabb a bánya
területfoglalása, amely a természetes vegetációval fe-
dett területek rovására történik.

Problémát jelenthet a területen belül megjelent táj-
idegen és invaziv fajok elszaporodása, szétterjedése,
ezért célszerûnek látszik ezen fajok (pl. akác) állomá-
nyának szabályozása.

További járulékos hatást jelent a zaj- és porszennye-
zés, amely azonban kimutatható negatív hatással nincs a
terület élõvilágára.

A felülvizsgálatokat végzõ szakemberek végsõ meg-
állapítása, hogy a bányászati tevékenység folytatása to-
vábbra is megvalósítható, a környezetre összességében
� a kedvezõtlen tájképi hatást és terület igénybevételt
leszámítva � jelentõs hatást nem fejt ki. A környezeti
hatások jelentõségét többnyire kicsinek, közepesnek
ítéljük meg, ami részben azzal indokolható, hogy a gyár
és a bánya lakott területektõl és védett területektõl távol
helyezkedik el, s az egyébkent nagyságrendileg is kis ha-
tások nem érintenek érzékeny elemeket, csoportokat.

A hatásokmásik része átmenetinek tekinthetõ, a bá-
nyamûvelés befejezése után a kedvezõtlen hatások kor-
rigálhatok.

Termelésünk, tevékenységünk eredménye a környe-
zetvédelemért születik, miközben tevékenységünk bizo-
nyos mértékig a környezetünk ellen hat. Ennek az el-
lentmondásnak a feloldása a környezetvédelmi felada-

taink megalkuvás nélküli teljesítésével lehetséges.
Ez lehet csak a garancia a bánya és a hozzá tartozó
gyár hosszú távú mûködésére.
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6. ábra: Nitrát-koncentráció értékek eloszlási görbéje
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Gömbkõszeneket Magyarországon kizárólag a me-
cseki szénmedencében, fõleg Vasasbánya üzem terüle-
tén lehetett nagy mennyiségben találni (1. ábra). Ma
már nem hozzáférhetõ kuriózum, ami Európában és a
világ más pontjain is csak kevés helyen van.

A Mecsek hegység geológiai felépítésérõl sokan és
sokat írtak már, így attól most eltekintek. Csak annyit,
hogy a pécs-komlói szénmedence a mecseki alsó liász
kõszéntelepes csoport tagja.

Amélyebb fekü triász rhaeti emeletbeli homokkõ.A
pécsi területen a telepeket fekütõl a fedõ felé számoz-
zák képzõdési sorrendben. A széntelepes csoport vas-
tagsága 700-1200 m.

A telepek csapásiránya Pécsbányán DNY-ÉK, Sza-
bolcsbányán többnyire K-NY, Vasasbányán DNY-ÉK.
Vasasbánya átmenet a pécsi és komlói széntelepes össz-
let között. A vasasi széntelepek egy nagy félantiklinális
formában helyezkednek el, amelynek tengelye DK felé
lejt és dõlése a mélység felé csökken. A telepek egy ré-
sze szinte végig kibúvásban is megvan.

A telepek dõlése 30-60 fok, de átbuktatott telepré-
szeket is ismerünk. Több mint 140 db 1 cm-nél vasta-
gabb szénréteget találtak, amelyekbõl azonban csak
12-15 a mûrevaló. A beágyazások a telepek között
agyagkõ, homokos agyagkõ, kevés helyen homokkõ.

A telepek fedõjébe Pécsbányán és részben Szabolcs-
bányán eróziós bemaródás következtében diszkordán-
san negyedkorú rétegek települnek. Vasasbányára ez
nem jellemzõ, ott kevés homokos agyagkõ után liogry-
pheás márga van.

A telepeket számos vetõ szabdalja kisebb, nagyobb
mértékben, majd Vasasbánya területén megjelennek az

eruptív tevékenység nyomai (2. ábra). A felszínen kiöm-
lésbeli kõzet formájában kövestetõi fonolit, majd kom-
lói andezit. Pécsbánya és Vasas telepei hajlított zóná-
ban, Szabolcs húzott zónában helyezkedik el.

Vasasbányán igen gyakori a rétegsorban a benyomu-
lásos alkálidiabáz telérkõzet, amit itt tévesen dioritnak
neveztek, valójában trachidolerit. Ezek a kisebb ellenál-
lás felé, fõleg a széntelepek mentén tudtak benyomulni
(elõfordul harántirányban vetõk mentén is).

Itt kezdõdik a gömbkõszén keletkezése

Ezek a vulkáni kõzettelérek a széntelep melletti te-
lepeket elkokszosították. Természetes koksz keletke-
zett. Ezek hatszöges oszlopok formájában, a telep és a
telér síkjára merõlegesen helyezkednek el (3. ábra).

Ha a széntelep nem közvetlenül a telérkõzettel
érintkezik, akkor ott a természetes kokszhoz hasonlóan
a kihûlés következtében tengelyirányban elszakadoztak
és az elválások mentén gömbkõszenek keletkeztek
(4. ábra). A gömbkõszenek formája, orientáltsága ezen
elválások között már nem rendezett.

A gömbkõszenek csak ritkán gömb alakúak, vannak
szögletes (többnyire hatszög) és megnyúlt alakúak és
félkész állapotúak is (5. ábra). A telér közelében, de az-
zal már nem érintkezve apró, de sok gömbkõszenet ta-
láltam. Távolabb egyre kevesebbet, de nagyobbméretû-
eket (6. ábra). Ezek nagysága a tyúktojástól a gyermek-
fej nagyságig (kb. 20 cm átmérõig) terjedtek. Kevés na-
gyobb méretû is van (7. ábra).

A mecseki gömbkõszenek keletkezésérõl
BIMBÓ MIHÁLY ny. okl. geológusmérnök (Mecseki Szénbányák, Pécs)

A gömbkõszén keletkezésével eddig kevesen foglalkoztak. A vele kapcsolatos irodalom is szegényes.
A szerzõ által megfogalmazott elmélet hihetõ, logikusan felépített. A geológusok számára különlegesség.

2. ábra: A benyomult
eruptív telérbõl egy darab

3. ábra: Hatszöges hasáb
alakú természetes koksz,
hossztengelye a telep és
telér síkjára merõleges

1. ábra: Egy vasasi keresztvágatszelvény részlet a gömb-
kõszenek helyzetével az eruptív kõzettelértõl távolodva
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A gömbkõszén te-
hát nem más, mint ki-
hûlési jelenség ered-
ménye. Lényegében
átalakult kõzetnek te-
kinthetõ.

Hasonlóan a so-
moskõi vagy a dunán-
túli bazaltoszlopokhoz,
amelyek nem bezárt
környezetben, termé-
szetes kokszhoz hason-
lítanak.

Korábbi cikkek
szerzõi, akikre késõbb

hivatkozom, a természetes koksz jelenlétét a gömb-
kõszén közelében meg sem említik. A vulkáni
telérekkel hol összefüggésbe hozzák, hol teljesen
elvetik. Azt is ritkán említik, hogy a gömbkõszenek
Vasasbányán fordulnak elõ a legnagyobb mennyiség-
ben. A vasasi szén a legjobb minõségû és a legjobban
kokszolható a mecseki szenek közül.

Ha tektonika vagy telep közeli elcsúszás eredménye
lenne a gömbkõszén, akkor hengeres vagy kónuszos for-
mát mutatna és hossztengelye párhuzamos az elmozdu-

lás síkjával, esetleg gömbhéjasan rétegezett volna. A
gömbkõszén eredeti helyén széttörve teljesen megegye-
zik a környezetével. Tehát nem gyûrt vagy rétegezett,
ami a tektonikára utalna. Saját gyûjteményemben van
még néhány példány, sajnos sok szétesett, de mind-
egyikbõl van még.

Összeállítottam egy átlagos keresztvágatszelvény
részletet a vasasi bányamezõbõl, feltüntetve rajta a
gömbkõszenek helyzetét. Ezekrõl összevontan és külön-
külön is fényképet mellékelek (1. és 2. ábra). 18 évig ta-
nulmányoztam eredeti helyén a vasasi gömbkõszeneket.

A legtektonizáltabb terület (tört, gyûrt) Pécsbánya
déli bányamezõben van, ahol a széntelepek nekitorlód-
tak a már meglévõ triász korabeli anisusi mészkõnek. A
VIII. szint 3. déli segédkeresztvágat a 11. számú telepet
négyszer harántolta.Azonban a pécsbányai bányamezõ-
ben egyetlen gömbkõszén nincs. Csak valahol Rücker-
akna környékén jelenik meg, ahol az eruptív kõzetbe-
nyomulások is jelentkeznek. Vasasbányán tetõzik és a
komlói üzemekbenmár lényegesen kevesebbet találtak.

Szovjet kutatók jártak a 80-as évek közepén Vasas-
bányán a gömbkõszeneket tanulmányozni. Elmondták,
hogy szerintük valamilyen tektonikai mozgás hozhatta
létre. Jártak Peruban, Franciaországban és a világ más
pontjain, ahol szintén van gömbkõszén.Megkérdeztem,
találtak-e gömbkõszenet olyan helyen, ahol nem volt
eruptív kõzet a közelben. Azt mondták, nem. Ez is az én
elképzelésemet látszik igazolni.

Összefoglalás

A gömbkõszenek képzõdése tehát nem tektonikai
eredetû. Bármilyen mozgás a mellékkõzetben vagy ma-
gában a széntelepben is látható lenne. Mikroméretû
mozgások és repedések a kihûlés következtében a szén-
telepben jelen vannak.

Valójában a gömbkõszénképzõdés a krétakori vul-
kánosság hatására benyomult telérek megjelenésével
kezdõdött kihûlési jelenség következménye.

Vasason a telérkõzetektõl messze esõ telepekben
gömbkõszén egyáltalán nincs. Vasason és Komlón is a
gömbkõszén a fekütelepekre jellemzõ. Ide tudott az
eruptív kõzet a legkönnyebben benyomulni.

IRODALOM
Dr. Németi Varga Zoltán:Amecseki gömbkõszén keletkezés az

orogén mozgások kapcsolatában
A mecseki szénbányászat 200 éves. Kiadvány.
A Mecsek hegység jura idõszak. MÁFI Évkönyv (1971)
Szadeczky-Kardoss Elemér: Szénkõzettan. Akadémiai Kiadó

(1952)
Horvai Ádám: BKL. A vasasi gömbkõszén (1957)
Soós Józsefné: Egy új elképzelés a gömbkõszén keletkezésérõl

(Mecsek hegység) Természettudományi gyûjtemény,
Komló

4. ábra: Kissé még szög-
letes, az elválási síkok
mentén keletkezett

gömbkõszén

5. ábra: Az eruptív telértõl
távolabb viszonylag kicsi

megnyúlt alakú
gömbkõszenek

6. ábra:Még távolabb, már nagyobb
méretû közel gömb alakú szén

7. ábra: Párhuzamos
rétegzõdés, ami megegyezik a
bezáró telep rétegzõdésével

BIMBÓMIHÁLY geológusmérnök 1960-1971 között Pécsbányán a Széchenyi-aknán, 1974-ig Szabolcsbányán az István-
aknán geológusként, 1992-ig Vasasbányán a Petõfi-aknán geológusként, illetve fõgeológusként dolgozott. 1992-ben
nyugdíjazták.
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Bevezetés

Úrkúton a mangánérc felszíni fúrásos kutatása már
1927-ben elkezdõdött. A fúrások két nagy csoportba
oszthatók: mélyfúrásokra és sekélyfúrásokra. Amélyfú-
rások, vagyis az U jelûek általában 100 m-nél mélyebb
fúrások � azonban vannak olyanok is, melyek ennél rö-
videbbek � míg a sekélyfúrások ennél jóval rövidebbek
(50 m alattiak). A sekélyfúrásos kutatás 1957-tõl indult
meg, azokon a területeken, ahol az érc felszínhez közel
helyezkedett el (Cs, L, Kt, N jelû fúrások).

A munka során 453 db U jelû fúrásból 345 db fúrás
litosztratigráfiai besorolása történt meg, ami az Úrkúti-
medencében mélyült mélyfúrások 76%-át jelenti. A
MÁFI-tól 58 db U jelû, átértékelt fúrásból vékonycsi-
szolatokat is kaptunk, vizsgálatuk révén formáció beso-
rolás szerinti újraértékelést és kibõvítést végeztünk Az
egységes leírás megkövetelte a fúrási adatbázis létreho-
zását, így lehetõségünk nyílt a terület litosztratigráfiai és
térinformatikai modelljének elkészítésére is.

A rétegsorok értékelése

A fúrások litosztratigráfiai feldolgozásának alapja az
1980-as években a Magyar Rétegtani Bizottság által el-
fogadott litosztratigráfiai besorolás volt [1, 2]. Az esetle-
ges átmenetek, összefogazódások, illetve a bizonytalan
besorolású képzõdmények � a késõbbi térinformatikai
feldolgozás miatt � nem kerültek be a fúrási adatbázis-
ba, így ezek az alábbi részletezésbõl kimaradtak. Elte-
kintünk az egyes formációk alapszintû ismertetésétõl,
csak azokat részletezzük, melyek a korábbi ismeretek
mellett újabb eredményt adnak. Az újra feldolgozott fú-
rások térbeli elhelyezkedése az 1. ábrán látható. A fúrá-
sok által harántolt formációkat és átlagos vastagságukat
az 1. táblázat tartalmazza.

Felsõ-triász

A Bakony hegység felépítésében a felsõ-triász kar-
bonátos képzõdmények azért fontosak, mert ezek a
képzõdmények határozzák meg azt a földtani keretet,
amelybenÚrkút környékén a jura idõszak formációi ki-

fejlõdtek [3]. Triász képzõdményeket csak két fúrás ha-
rántolt � az U-192: fõdolomit formációt, kösseni f.-t és
dachsteini mészkõ f.-t, az U-371 csak dachsteini mészkõ
f.-t. Ez nem azt jelenti, hogy csak itt találhatók meg e
felsõ-triász képzõdmények, hiszen a felhasznált fúrások
nyersanyagkutatás céljából mélyültek, így általában el
sem érték a felsõ-triász felszínt.

Jura

A fúrások szempontjából a legfontosabb idõszak és
litosztratigráfiai egység, hiszen ebben az idõszakban ke-
letkezett a mangánérc. Mivel a fúrások célja a mangán-
érc harántolása volt, így pontos kép kapható, hogy az
egyes formációknak milyen térbeli kiterjedésük van.

Pisznicei Mészkõ Formáció (pJ1)
Korábbi vizsgálatok szerint ez a képzõdmény Úrkú-

ton nem jelent meg [3], azonban a mostani feldolgozás
bizonyítja, hogy 5 fúrásban is megtalálható. Az U-252-
es fúrásban a formáció SzesztrahegyiRétegtagja is meg-
jelenik 7,2 m vastagságban.

Hierlatzi Mészkõ Formáció (hJ1)
Az úrkúti típusos elõfordulása a Csárda-hegyrõl is-

mert, ahol a mészkõben fiatalabb jura kõzetekkel kitöl-
tött hasadékok találhatók. Fúrásban is csak egyetlen he-
lyen érintették (Nyíresi terület, U-373).

Isztiméri Mészkõ Formáció (iJ1)
A formáció vastagsága az úrkúti-medence belsõ ré-

szein elérheti a 150 m-t, és a peremek felé vastagsága
csökken [3]. Ez a formáció képezi leggyakrabban az ér-
cesedés feküjét. A formációt harántolt fúrásokban
(188) mindkét tagozata megjelenik: a Bocskorhegyi
Tagozat, valamint a Kávás-hegyi Mészkõ Tagozat.
Az úrkúti III. akna és részben a II. akna területén közel
1 km2 kiterjedésben, ill. a bocskor-hegyi kutatási
területen zöld és/vagy szürke, tûzköves, crinoidit-
mészkõ lencsés agyagmárga-mészmárga rétegcsoport
(Bocskor-hegyi T.) települ az úrkúti formáció fekü-
jében. A Kávás-hegyi Mészkõ T. az ércesedés alatt
gyakran �kilúgozott�, anyaga a fúrási rétegsorokban
gyakran csak, mint kovaliszt és/vagy mállott tûzkõtör-
melék mutatkozik.

Az úrkúti mélyfúrások sztratigráfiai és térinformatikai
feldolgozása

DR. POLGÁRI MÁRTA okl. geológus (MTA GKKI) � BÍRÓ LÓRÁNT okl. geológus (SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kõzettani
Tanszék, Szeged) � VIGH TAMÁS okl. bányamérnök (Mangán Kft., Úrkút) � KNAUER JÓZSEF ny. okl. geológus (MÁFI)

Az úrkúti mangánérckutató fúrások feldolgo-
zása, rétegtani újraértékelése nyomán számba
vehetõvé, illetve számadatokkal (áltagos vastagság,
max. vastagság stb.) jellemezhetõvé váltak a
területen elõforduló formációk.
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Tûzkövesárki Mészkõ Formáció (tJ1)
Típusos elõfordulása a lejtõsakna területén vált is-

mertté � adnethi mészkõ [3]. Átlagos vastagsága (10 fú-
rás alapján) 9,4m,maximális vastagsága azU-245-ös fú-
rásban 20,6 m.

Úrkúti Mangánérc Formáció (uJ1)
A telepes csoport jól elkülöníthetõ képzõdményei a

következõk [3]:
1. Fõtelepi karbonátos mangánérc (I. telep, peremi
részeken primer oxidos érc),

2. Feketepala (radioláriás agyag, agyagmárga), átla-
gosan 10 m vastagságban � 11 fúrás alapján,

3. Karbonátos II. telep,
4. Vasas tûzkõpad (Cservári Tûzkõ Rétegtag), az
érctelep fölött � a 35 fúrás szerint � maximum 1,1
m-es vastagságban (U-353) jelenik meg.

A formáció átlagos vastagsága a 196 fúrás alapján
8,0 m, azonban a tektonikai hatásokra �képlékeny�
alakváltozással reagált, így nem ritkák az átbuktatott
redõk sem, melyeknek fúrásos harántolása, és az ebbõl
következtetett vastagság megtévesztõ lehet.

Kisgerecsei Márga Formáció (kgJ1)
Az ammoniteszekben gazdag, barna, zöldfoltos

márga (ammonitico rosso) átlagosan 2,0 m vastagság-
ban (35 fúrás szerint) az úrkúti-medence belsõ részérõl
ismert, és a telepes csoportot lezáró tûzkõpad (Cservári
Tûzkõ Rétegtag) felett fejlõdött ki [3]. Maximális vas-
tagsága a medencében 5,2 m (U-160).

Tölgyháti Mészkõ Formáció (tJ1-2)
A Köves-táblán a vasas tûzkõpad felett ammonite-

szekben szegény krinoideás mészkõ képzõdött [3].
Összesen csak 3 fúrás harántolta átlagosan 2,5m vastag-
ságban, maximális vastagsága 3 m (U-224).

Eplényi Mészkõ Formáció (eJ1-2)
Az eplényi mészkõ formáció úrkúti kifejlõdése zöl-

desszürke lemezes vagy pados kovás, tûzköves mészkõ,

amelynek peremi részei típusos Eplényi Mészkõ
Formációba mennek át (Csárda-hegy, Cservár) [3].
Átlagos vastagsága a 77 fúrás szerint 31,9 m, maximális
vastagsága a területen eléri a 128,7 m-t (U-36).

Lókúti Radiolarit Formáció (lJ2-3)
Az Úrkúttól DNy-ra (U-262) átfúrt radiolarit me-

szes kifejlõdést mutat, mivel a kovás mészkõ betelepü-
lések gyakoriak [3]. Átlagos vastagsága a 7 fúrás alapján
24,2 m, maximális vastagsága ezen a területen 64,6 m
(U-162).

Kréta

A mai ismereteink szerint a felsõ-jura � alsó-kréta
fiatalabb képzõdményei (Pálihálási Mészkõ Formáció,
Mogyorósdombi Mészkõ F., Szentivánhegyi Mészkõ F.
és talán a Sümegi Márga F.) is kifejlõdtek, de ezek az
Úrkúti Mészkõ Tagozat (Zirci Mészkõ F.) képzõdése
elõtt lepusztultak. Tehát a jura idõszaki képzõdmények
letarolt felszínére és az áthalmozott, másodlagos
kõzetekre a középsõ-kréta üledékei diszkordanciával
települtek [3].

Zirci Mészkõ Formáció (zK2)
Az Úrkúti-medencében jellegzetes kifejlõdése az

Úrkúti Mészkõ Tagozat, amely ciklusos felépítéssel
jellemezhetõ. Átlagos vastagsága 202 fúrás alapján 61,6
m, míg a maximális vastagsága a bocskor-hegyi mély-
szinten [3] a 201 m-t is eléri (U-421).

Ajkai Kõszén Formáció (aK3)
Amedencében a széntelepes sorozat keleti része az

Úrkúti Mészkõ Formáció lepusztult felszínén képzõ-
dött. A bocskor-hegyi mélyszinten a széntelepes összlet
alsó része szürke agyagmárga és mészkõ váltakozásából
állt, amely a 60 m vastagságot is elérte, de széntelepek
nem jelentkeztek [3]. A területen átlagosan 16,9 m vas-
tagságú (26 fúrás alapján), míg maximális vastagsága
52,3 m (U-259).

Eocén

Az úrkúti területen a mezozoós képzõdményeket
nagy területen az eocén képzõdmények fedik le, melyek
diszkordanciával települnek az idõsebb kõzetekre.

Darvastói Formáció (dtE2)
A Csárda-hegyen a szürke, pirites szenes agyag 3-4

m vastagságban fejlõdött ki, amelynek alsó részén
MnCO3-tartalmú rész is elõfordult [3]. A formáció vas-
tagsága átlagosan 5,1 m (80 fúrás szerint), a maximális
vastagsága 24,2 m (U-122).

Tapolcai Bazalt Formáció (taPa2)
Az úrkúti terület déli részén az idõsebb képzõdmé-

nyeket nagy területen fedte le. Összesen 5 fúrás harán-
tolta átlagosan 9,8 m-es vastagságban, maximális vastag-
ságát az U-251-es fúrásban éri el (32,1 m). Jellegzetes
képzõdménye a bazalt bomlásából származó vörös
agyag is, a Kabhegyi Vörösagyag Tagozat, melyet 3 fúrás
tárt fel átlagosan 1,0 m vastagon, maximális vastagsága:
3,7 m (U-253).

1. ábra: Az újra feldolgozott fúrások
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A földtani modell értelmezése

A fúrások alapján létrehoztuk a medence 3 dimen-
ziós földtani modelljét, melynek segítségével az egyes
formációk domborzatmodelljét is elemezni lehet. A fú-
rások felhasználásával a formációk vastagságtérképét is
megszerkesztettük. Így összetettebben lehet elemezni a
formációkat.

Az Úrkúti Mangánérc Formáció feküjének
domborzatmodelljén (2. ábra) DNy-on jól látható egy

árok, amely majdnem a központi részig hatol. Átlagos
tengerszint feletti magassága ~ 50m körül van, vagyis a
mai felszíntõl számítva ~ 400 m mély. Azért az Úrkúti
Mangánérc F. fekümodelljét ábrázoltuk, mivel vannak
olyan ércgenetikai modellek, melyek alulról jövõ ható-
val számolnak. Így ebbõl a szemszögbõl érdekes lehet
mind a fekü morfológiája, mind a fekü típusa.

Az említett árokban általában kisebb vastagságban
vannak jelen az ércfekü jura formációk, mint a
medence más részein. Az Úrkúti Mangánérc Formáció

Formáció Tagozat, Kovás- Fúrásszám Átlagos
rétegtag kifejlõdések (db) vastagság (m)

Kardosréti Mészkõ F. 5 10,2
Pisznicei Mészkõ F. 5 14,6

Szesztrahegyi R. 1 7,2
Hierlatzi Mészkõ F. 1 2,0
Isztiméri Mészkõ F. X 188 11,5

Bocskorhegyi T. X 42 9,8
Káváshegyi Mészkõ T. X 118 10,6

Kisháti Mészkõ F. X 100 8,3
Határárki T. X 28 4,0
Kökényesi T. 3 2,2

Tûzkövesárki Mészkõ F. X 10 9,4
Úrkúti Mangánérc F. 196 8,0

Cservári Tûzkõ R. X 35 0,4
Kisgerecsei Márga F. 35 2,0
Tölgyháti Mészkõ F. 3 2,5
Eplényi Mészkõ F. X 77 31,9
Lókúti Radiolarit F. X 7 24,2
Tési Agyagmárga F. 278 8,7

Tímárpusztai Mészkõ R. 74 4,4
Tunyokhegyi Mészkõ R. 19 5,9
Kepekõi T. 168 12,2

Zirci Mészkõ F. Úrkúti Mészkõ T. 202 61,6
Halimbai Bauxit F. 2 18,1
Ajkai Kõszén F. 26 16,9

Viharbreccsa 12 14,4
Csehbányai F. 3 9,4
Polányi Márga F. 1 58,8
Gánti Bauxit F. 9 7,3
Darvastói F. 80 5,1

Csetebereki Agyagmárga T. 46 5,1
Haraszti Konglomerátum T. 1 2,5

Szõci Mészkõ F. 97 34,3
Cseszneki T. 2 8,3
Felsõgallai T. 8 30,6
Nagytárkányi T. 2 10,9
Nyirádi T. 2 62,6
Tüskésmajori T. 8 18,6
Tüskésmajori T. (alveolinás mészkõ) 8 23,7
Tüskésmajori T. (miliolinás mészkõ) 30 6,2

Padragi Márga F. Csabrendeki Márga T. 1 24,8
Somlói F. 1 1,3
Tapolcai Bazalt F. 5 9,8

Kabhegyi Vörösagyag T. 3 1,0
Bazaltláva 4 20,9

1. táblázat: A fúrások által harántolt formációk és ezek átlagos vastagsága
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viszont itt vastagodik ki a legjobban. A formáció
képlékenységét figyelembe véve ez a vastagság
látszólagos lehet, így valószínû, hogy a formáció
itt deformálódott a legjobban. Az árok DNy-i
részén viszont az Úrkúti Mangánérc F. is ki-
vékonyodik, ezzel szemben a formáció tûzköves
rétegtagja (Cservári Tûzkõ Rétegtag) itt
vastagodik ki a legjobban (~ 1 m).

A fedõ formációk is vastagabbak az
árokban, mint máshol. Fokozatosan a fiatalabb
formációk felé haladva a modelleken látható,
hogy az árok teljes �feltöltõdése� csak az eocén
során fejezõdött be.

Eredmények

1. A 345 db fúrás feldolgozása, értékelése során
megállapítottuk az egyes formációk, tagoza-
tok minimális, maximális és átlagos vastagsá-
gát, elkészítettük a terület 3 dimenziós föld-
tani modelljét.

2. A fúrások feldolgozásának eredményeként ki tudtuk
jelölni azokat a fúrásokat, melyek a területre jellem-
zõ teljes jura rétegsort harántolták. Ezek a fúrások
leginkább az Úrkúti-medence DNy-i területére es-
nek.

3. Mivel a formációk õskörnyezeti, képzõdési körülmé-
nyeket is tükröznek, így ezek alapján, következtetése-
ket lehet levonni a terület kialakulására nézve.

4. Meghatároztuk az Úrkúti Mangánérc Formáció fe-
küképzõdményeinek típusát és vastagsági viszonyait.
Legtöbb fúrásban az Isztiméri Mészkõ Formáció és a
Kisháti Mészkõ F. jelenik meg, azonban pár fúrásban
a Kardosréti Mészkõ F., Pisznicei Mészkõ F. és a Tûz-
kövesárki F. kõzetei is megjelennek. Az úrkúti man-

gánércesedés területénmind a fekü, mind a fedõ kép-
zõdmények sajátosak, a megfelelõ formációk ezen a
területen kovásabbak, mint az ércesedéstõl távolabbi
kifejlõdések (1. táblázat).
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2. ábra: Az Úrkúti Mangánérc Formáció feküjének
domborzatmodellje

DR. POLGÁRIMÁRTA az ELTE földtudományi szakán 1980-ban geológus diplomát szerzett. Az egyetem elvégzése óta
az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában dolgozik. Egyetemi doktori címét 1983-ban az úrkúti mangánércesedés
geokémiai vizsgálatáért, a földtudomány kandidátusa címet 1992-ben az úrkúti karbonátos telep diagenetikus modell-
jének kidolgozásáért kapta meg. A Grasselly Gyula akadémikus által irányított tudományos mangánérckutatási prog-
ramba már 1980-ban bekapcsolódott.

BÍRÓLÓRÁNT az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban szerzett geológus oklevelet. Jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetemÁsványtani, Geokémiai és Kõzettani Tanszékén doktorandusz, aKörnyezettudományi Doktori Iskola hall-
gatója.

VIGH TAMÁS Bányamérnöki oklevelet 2000-ben, mérnök-menedzser szakmérnöki oklevelet 2003-ban szerzett a
Miskolci Egyetemen. 2000 óta a Mangán Kft. alkalmazottja, 2004 szeptemberétõl felelõs mûszaki vezetõi beosztásban.

Villamos hajtású külfejtési teherautók

Több éves kísérletezés után � 2004 óta � a Caterpillar cég
a nagy teljesítményû dömpereit (a 250 és a 345 tonnás 793 F
tip.) villamos hajtásúvá alakították. Így tudtak versenybenma-
radni a Komatsu 930 E és a Hitachi EH 5000 tip gépeivel.

A Caterpillar már az 1967-70-es években kifejlesztette az
egyenáramú hajtású 85 és 100 tonnás dömpereit, de a gyártást
abba kellett hagyniuk, mert a piac mûszaki problémák miatt
nem igényelte ezeket a szállító eszközöket. A fejlesztéssel
azonban nem álltak le és végül is sikeresen oldották meg (a
2000-es években) a váltóáramú hajtású dömperek gyártását.
Terveik szerint 2010-ben indítják a sorozatgyártást.
Mining Magazine, 2008. október Bogdán Kálmán

A Mount Gibson Iron kutatási eredményei

A Mount Gibson Iron váll. közölte egyik kutatásának
eredményét, mely szerint Nyugat-Ausztráliában a Kimberley
tengerpart mellett a Koolan Island térségben több mint 3,5
km hosszban igen nagy vastartalmú (jelenleg a legmagasabb a
világon) vasérctelepet találtak a geológusok. Amár felkutatott
vasérctelepekben (Main Pit, Acacia, Mullet és Barramundi)
67%-os, 63,7%-os és 62,8%-os a vas (Fe) tartalom. Az érc
mennyisége pedig 168 Mt.

A termelést 2010-ben kezdik, az elsõ évben 4 Mt/éves érc
mennyiséggel.
Engineering and Mining Journal, 2008. december

Bogdán Kálmán
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Bányajogi háttér

Magyarországon 1854-ben hirdették ki az osztrák ál-
talános bányatörvényt (Ábt.). Ezzel egy korszerû, de
idegen, amagyar jogrendszer részét nem képezõ jogsza-
bályt léptettek életbe hazánkban. Az 1861. évi Ország-
bírói Értekezlet ideiglenesen � a bányajognak törvény
által történõ végleges megállapításáig � és néhány mó-
dosítás alkalmazásával elfogadta az Ábt.-t. Az általános
bányatörvény magyar jogszabállyal történõ kiváltására
négy alkalommal is (1870, 1884, 1889, 1903) kísérlet tör-
tént, de egyik tervezetbõl sem született törvény. Így az
1961. július 1-jéig hatályban maradt, ekkor váltotta fel a
bányászatról szóló 1960. évi III. tv.

Az Ábt. szerint kétféle kutatási jog volt:
� általános kutatási engedély: ezen jog általános,

vagyis ugyanazon területre nézve, egy idõben többen is
megszerezhették

� kizárólagos kutatás (zártkutatmány): kizárólagos,
vagyis egy azon területre, egy idõben csak egy kutatót
illetett (Ábt. 22. §).

Az általános kutatási engedélyt a gyakorlat szerint
járás, sõt egyes megyék teljes területére kérték, de na-
gyon gyakori volt, hogy a bányakapitányság teljes terü-
letét jelölték meg. Ez a kutatónak szabadabb mozgást
biztosított, másrészt pedig a kutatási engedélyt csak egy
összefüggõ területre lehetett kiadni, minden elkülöní-
tett kutatási területre külön engedélyt kellett volna kér-
ni. A kutatási engedély 1 évre szólt, de a törvényben és
végrehajtási szabályokban rögzített feltételek mellett
meg lehetett hosszabbítani.

Miután a fenntartott ásványok � melyek nem tartoz-
tak a földbirtokos rendelkezése alá � felkeresése má-
soknak is szabad volt, azt megtiltani senkinek sem lehe-
tett, a kutatásra az államhatalom csak jogot és nem en-
gedélyt adott. A fémtartalmú ásványok a fenntartott ás-
ványok közé tartoztak. A kutatási engedélyt annak a
földbirtokosnak is kérnie kellett a bányakapitányságtól,
aki saját földjén akart kutatni (Ábt. 14. §).

A kizárólagos kutatási jogosultság (zártkutatmány)
egy henger alakú test a föld szilárd kérgében, mely a ku-
tatási jeltõl kimérendõ körrel volt megszabva. Területe

224 négyszögöl, vagyis 424,8m (224 bécsi öl) sugarú kör,
melynek területe kb. 98 kat. hold (56 ha).

A zártkutatmányi bejelentésnek, illetve megerõsíté-
sének négy fõ feltétele volt:

� a szándékolt kutatási bejelentést a már nyert kuta-
tási engedélyre hivatkozással kellett beterjeszteni, vagy
azzal együtt kellett beadni

� a célba vett �kutatóvájás� leírása
� a kutatási jel álláshelyének pontos megadása
� felügyeleti illeték befizetése.
(Ha a zártkutatmány kivett helyen feküdt, akkor az

illetékes hatóság, vagy egyén beleegyezését is csatolni
kellett.)

A rendelkezésünkre álló információk alapján a bá-
nyakapitányságok által kiadott �Kutatási engedély�-ben
és a �Zártkutatmányi bejelentésrõl szóló bizonyítvány�-
ban a kutatás tárgyát képezõ ásványi nyersanyagot nem
tüntették fel.

Az elõfordulás megtalálása

1908-ban Stürmer József földbirtokos, katonatiszt
kért és kapott a budapesti m. kir. Bányakapitányságtól
kutatási engedélyt a Halimba, Szõc, Taliándörögd tele-
pülésekhez tartozó birtokán levõ ásványelõfordulásra.

Stürmer József életérõl sajnos alig tudunk valamit. A
tapolcai Életrajzi Lexikon is csak az 1925-ben német
nyelven írt visszaemlékezésében [12] szereplõ adatokat
közli. A családról annyit sikerült megtudni, hogy
Stürmer Sándor ezredes 1900. december 1-jén nemessé-
get kapott. Nemessége és elõneve � zalatnai � 1913. jú-
nius 11-én átruháztatott Stürmer József századosra.
1935-ben vitéz zalatnai Stürmer József nyugalmazott
ezredes végrendeletét az államfõ megerõsítette [7].

A bauxit-elõfordulás megtalálását, és a kutatási jog
megszerzését vitéz zalatnai Stürmer József (már nyugal-
mazott ezredesként) 1925-ben, német nyelven írt �Die
Gründung der Tapolczaer Bergbau AG und deren
Tätigkeit bis 1. Juli 1925.� c. visszaemlékezésébõl ismer-
hetjük meg:

�1908-ban anyám nevemre íratta a tulajdonában levõ,
41 kat. hold kiterjedésû, Taliándörögd község határában
levõ erdõparcelláját. Még azon a nyáron odautaztam és

100 éve kezdõdött a Halimba-, Szõc-, Taliándörögd-térségi
bauxitkutatás

KÁROLY FERENC okl. bányamérnök, okl. bányaipari gazdasági mérnök, mûszaki igazgató
(MAL Zrt., Bauxit-Hidrát Divízió, Ajka)

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a Halimba környéki bauxit elõfordulás kutatása már 1908-ban
megkezdõdött. Írásunkban a felfedezés körülményeit, eseményeit ismertetjük.



megtekintettem ezt a most már az én tulajdonomban lévõ
erdõt. Sok helyen feltûnt nekem a talaj vörös színe � szá-
mos helyen pedig különféle ásványokat találtam, amelye-
ket én vasércnek gondoltam. Birtokom északi határán,
amely egyben megyehatár is volt Zala és Veszprém között,
mindenekelõtt egy kb. 2 mély aknát ásattam, amelybõl ele-
inte kemény, szilárd, vörös és barna színû ércszerû ásvá-
nyok majd késõbb vörös, puhább gumók kerültek elõ. Az
utóbbiak fekete, daraszerû golyócskákat tartalmaztak. Bu-
dapestre utaztam, ahol Gálócsy Árpád1 bányamérnök út-
ján megszereztem a zártkutatási jogot, majd felkerestem az
Országos Földtani Intézet vezetõjét, Szontágh Tamást és
közöltem vele felfedezésemet. Szontágh érdeklõdéssel fo-
gadta beszámolómat és kérésemre szívesen vállalta, hogy
az érctelep szakértõi vizsgálatára kiküld velem egy állami
geológust.

Ugyanakkor megvizsgáltattam ásványmintáimat egy
budapesti vegyi laboratóriumban. Megállapították, hogy a
kemény ércszerû darabok értékes vasércet alkotnak, a pu-
ha darabokat pedig alumínium-oxidot tartalmazó ásvány-
nak mondták.

Idõközben megkaptam a budapesti Bányakapitány-
ságtól a zártkutatási jogot Taliándörögd S. 394, Halimba
község, Szõcz község és Kabhegy felé O 351 pont felé esõ,
kb. 26 zártkutatási kör által határolt területre.�

Stürmer József a feladat elvégzésére egy kiváló szak-
embert választott. Gálócsy Árpád azok közé a szak-
emberek közé tartozott, akik kiismerték magukat a kor
bonyolult bányajogi viszonyaiban. Dr. Szontágh Tamás
(1851-1936) 1908-ban a m. kir. Földtani Intézet fõgeo-
lógusa, aligazgatója volt. Sajnos sem a laboratórium ne-
vét, sem a vizsgálat eredményét nem tudjuk, ahol a ta-
lált ásványi nyersanyagot Stürmer József bevizsgáltatta.

A Bakony bauxitbányászatáról összeállított könyv
[21] szerint �bár 1908-ban már zártkutatmányi jogot kér,
de nem bauxitra, hanem általánosat érc- és ásványokra.�
Wahlner Aladár2 precízen összeállított munkáiból tud-
juk, hogy 1908-ban a vasércelõfordulások iránt növeke-
dett az érdeklõdés, de a budapesti m. kir. Bányakapi-
tányság területén 1908-ban a vasércre kiadott zártkutat-
mányok száma nem változott. Abban az évben 2.211 új
zártkutatmányt adtak ki vasércre a történelmi Magyar-
országon levõ hét bányakapitányság (Besztercebánya,
Budapest, Igló, Nagybánya, Oravica, Zalatna, Zágráb)
területére, de ebbõl egy sem esett a budapesti bányaka-
pitányság illetékességi területére, ott 1909-ben történt 7
új vasércre szóló zártkutatmány bejelentése. Az �egyéb
ásványra� kiadott zártkutatmányok száma 1908-ban 45-
tel emelkedett, ezek között lehet a Stürmer József részé-
re megadott 26 is.

1908-ban a budapesti bányakapitányság területén 63
magánkutatót tartottak számon, egy kutató átlagosan
24 zártkutatmányt birtokolt. Stürmer József zártkutat-
mányai esetében nem tudunk arról, hogy akkoriban
más is érdeklõdött volna e terület iránt, a konkurencia-

harc csak 1918 után kezdõdött. Arról nincsen pontos in-
formációnk, hogy Stürmer József ezeket a zártkutatmá-
nyokat késõbb felhagyta-e, illetve üzembe tartotta-e.

Mi történt a zártkutatmányok bejelentése után?

Dr. Szontágh Tamás aligazgató Stürmer József beszá-
molóját meghallgatva az érctelep szakértõi vizsgálatára
kiküldte dr. Kormos Tivadar (1881-1946) geológust. aki
1908. július 19-én Taliándörögdre utazott és �egészen fe-
lületes vizsgálat után kijelentette, nem érdemes evvel to-
vább foglalkozni, megfordult és velem együtt eltávozott. E
kijelentés tanúja volt régi barátom, Lõke Árpád, taliándö-
rögdi földbirtokos, aki a szemlére velünk jött.�

A lesújtó szakvélemény némileg lehûtötte Stürmer
József reményeit. 1908 õsszel Taliándörögdön ismét
megtekintette birtokát: �a Malomárok fenekén egy he-
lyen érckibúvást találtam, valamint szétszórtan számos he-
lyen vasércgumókat.�

Tulajdonképpen ezek a szemlék jelentették a halimbai
bauxitkutatás kezdetét, bár más források nem erõsítik meg
ezeket a helyszíni bejárásokat.Viszont azt tudjuk, hogy dr.
Kormos Tivadar késõbb a bauxitkutatás neves és meg-
becsült szakembere lett.

1909-ben Stürmer József, Riethmüller Károly okl. bá-
nyamérnökkel, a Kohlen Industrie Verein ajkai szénbá-
nyájának igazgatójával megtekintette a kérdéses terepet
és azt a területet is, amely alatt Stürmer József szenet
gyanított, dr. Kormos Tivadar pedig korábban legfeljebb
lignit-elõfordulást vélelmezett. Riethmüller Károly is ke-
vés reménnyel kecsegtette Stürmer Józsefet, és kijelen-
tette, hogy vállalatát csak a szén érdekli, a taliándörög-
di lignitet õk sem tudják hasznosítani. Az akkori Ma-
gyarország területén volt elegendõ vasérc és szén, a bau-
xit felhasználása pedig csak közvetlenül az elsõ világhá-
ború kitörésekor került elõtérbe.

Az elsõ világháború után, amikor hazánk úgyszólván
minden jelentõs ásványkincsét elvesztette, lázas kutató-
munka indult meg az ásványi nyersanyagok (szén, bau-
xit, mangán) iránt. Az addig ismert bauxitlelõhelyek az
ország elszakított területein maradtak.

Az elsõ világháború végén a volt Monarchia közös
vagyoni és szellemi értékeinek az utódállamok részére
történõ szétosztásánál az osztrák területen maradt kö-
zös intézményeknél a magyar érdekek védelmére ma-
gyar tiszteket osztottak be. A világháború végén Stürmer
József õrnagyot Bécsben, a volt cs. és kir. Hadsereg-tör-
téneti Múzeumhoz osztották be [25]. Stürmer József
Bécsben ismét foglalkozni kezdett Halimba környéki
birtokának ügyeivel, 1918 õszén megismerkedett Eidlitz
Ottóval, aki érdeklõdést tanúsított a Halimba-térségi
érc- és széntelep iránt. Eidlitz Ottó jelezte, hogy társasá-
got alapít a telep esetleges hasznosítására. Eidlitz Ottó
testvérét,Eidlitz Hugót is megnyerte az ügynek és õk fel-
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1 Gálócsy Árpád (1864-1934) okl. bányamérnöknek Budapesten, a József u. 9. sz. alatt bányamérnöki irodája volt. 1902 és 1910 között az
OMBKE titkára, 1921-tõl 1924-ig az OMBKE elnöke, 1903-1910 között a Bányászati és Kohászati Lapok felelõs szerkesztõje volt.

2 Wahlner Aladár (1861-1930) okl. bányamérnök, miniszteri tanácsos, a pénzügyminisztérium bányahatósági fõosztályának vezetõje, késõbb
helyettes államtitkára.
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keltették dr. Franz Eduard Suess (1867-1941) bécsi ge-
ológus, egyetemi tanár figyelmét is.

1919. március 20-án Suess professzor Taliándörögd-
re utazott, megtekintették az erdõben található érckibú-
vásokat. Suess professzor akkor 350.000 tonnára be-
csülte a kutatási terület vagyonát és jelezte, hogy továb-
bi geológiai vizsgálatokra és feltárásokra van szükség.
�Stürmer József tulajdonát képezõ 26 zártkutatmánnyal
védett területen olyan kiterjedésre érdemes bauxittelep van,
amelybõl legalább 350.000 t bauxitot lehet kitermelni.� A
tervezett vállalatalapítás azonban még késett.

Ezután Stürmer József Bécsben felkereste Stegl bá-
nyatanácsost, akivel megbeszélte a további teendõket.
A megbeszélés folyamán megjelenõ Eidlitz Ottó állító-
lag rossz néven vette Stürmer József tárgyalásait és kije-
lentette, hogy õ fogja megszerezni a kutatási jogot. Stegl
azt javasolta Stürmer Józsefnek, hogy haladéktalanul
újíttassa meg Budapesten a korábban megadott zártku-
tatási jogot.A zártkutatmányok bejelentése 1920. április
17-én történt. A bányakapitányság által kiadott enge-
dély a tapolcai Bányászati Gyûjtemény fennállásának
idején valószínûleg még megvolt. E gyûjtemény doku-
mentumainak egy része szerencsére a soproni Központi
Bányászati Múzeumba került, de a feldolgozásuk még
várat magára.

Dr. Franz Eduard Suess professzor 1922 októberében
írt jelentésébenmár 100millió tonna feletti érctömegrõl
számol be. Ma már tudjuk, hogy ez a mennyiség túlzó-
nak bizonyult.

A bécsi egyetemi tanár jelentésében minõségi ada-
tokat is közöl és beszámol a tárókkal megkezdett feltá-
rásokról is.

A szakirodalom � Dr. Vitális István professzor cikke
[16] � alapján tudjuk a következõket:

�A biharvármegyei bauxitokkal eszmei kapcsolatban
dr. Szontagh Tamás 1915-ben a Dunántúlról is hozott
olyan �bauxitféle� kõzetet, amelyben dr. Emszt Kálmán, a
M. Kir. Földtani Intézet fõvegyésze a következõ
alkatrészeket mutatta ki:

Al2O3 �����.. 53,04%
SiO2 ������.. 5,06%
Fe2O3 ����...... 28,25%�

ADunántúl �vörös földjei�, �terra rossái� is maguk-
ra irányították olyan kutatók figyelmét, akik dr. Emszt
Kálmán elemzését nem is ismerték. Ezekre a hasznosít-
hatónak látszó anyagokra a Vértes hegységben 1920. ja-
nuár 10-énBalás Jenõ bányamérnök, a Bakony hegység-
ben, Halimba vidékén pedig 3 hónappal késõbb, 1920.
április 17-én zalatnai Stürmer József õrnagy, akkor bécsi
lakos és 29-én Eidlitz Sándor bécsi banktisztviselõ kért
és kapott olyan zártkutatmányokat, amelyek a �vörös
földet�, a �terra rossát� fedték. Eidlitz Sándornak ak-
naszlatinaiGyörgy Albert bányamérnök volt a képviselõ-
je és szakértõje.

Eleinte vasércre gondoltak. Dr. Leitmeier H. bécsi
vegyészprofesszor vizsgálatai során kiderült azonban,
hogy � amint azt dr. Emszt Kálmánmár öt évvel koráb-
ban megállapította � a bakonyi �vörös föld� tulajdon-
képpen �bauxitféle� kõzet. A hasznosíthatónak látszó

anyag felkutatását aknaszlatinai György Albert bánya-
mérnök és dr. Suess Ferenc Ede bécsi geológus profesz-
szor végezte s 1921-ben megalakult a Tapolcai Bánya
Rt., amely megvette Stürmer József és Eidlitz Ottó zárt-
kutatmányait. Megindultak a feltáró munkálatok is.

Vitális professzor �A hazai bauxitokkal kapcsolatos
alumíniumvasércek� címû, a Bányászati és Kohászati
Lapokban 1931-ben megjelent cikkében összefoglalta a
Halimba térségi bauxitkutatásokat:

��Már 1922. évi bejárásom alkalmával észrevettem,
hogy a tárókkal fölnyitott halimbai bauxittelepekben egy
eléggé magas pillérrész tele van kõborsókkal, pizolitok-
kal�,

A kibúvásokon szedhetõ kõborsókat ketté törve feltûnt
az is, hogy azoknak külsõ része: a kérge kompaktabb és
szemmel láthatólag erõsen vastartalmú. Úgy értesültem ak-
kor, hogy Stürmer József õrnagynak is ezek a �vasgolyócs-
kák� tûntek fel, amikor a taliándörögdi erdõben vadá-
szott.�

A kutatás további eseményeit a bauxitbányászat tör-
ténetével foglalkozó szakirodalomból ismerjük.

Errõl elõször részletesen aknaszlatinai György
Albert (1862-1941) okl. bányamérnök, a kutatási
munkákat irányító neves szakember írt cikksorozatot a
Bányászati és Kohászati Lapok 1923-ban megjelent
számaiban [10, 11].

György Albert az 1923-ban írt cikkében [10] a
következõket írta:

�Az alumínium fölhasználhatóságának mindinkább
növekvõ elterjedése egyrészt, másrészt hogy sikerült Cson-
kamagyarországban az utóbbi idõben nagy mennyiségû és
jó minõségû alumíniumércet fölkutatnunk, idõszerûnek
tartom az alumíniumot, annak fölhasználhatóságát és ér-
ceit, de különösen a halimbai (Veszprém vármegye) ércelõ-
fordulást röviden ismertetni, annál is inkább, mert meg-
gyõzõdésem szilárd, hogy Csonkamagyarországnak a föld-
mélyében rejtõzõ kevés kincse közül a halimbai nagy sze-
repre hivatott.�

A Tapolczai Lapok, 1926. augusztus 1-jei számában
jelentek meg a következõ sorok:

�Feltárul tehát a kincs. A balatonmenti hegyoldalak
kapás magyarja, a mezõk keserves-füttyös legénye, a pa-
csirtadalt hallgató, napfényben imádkozó, szabad levegõk
szabad rabja lemegy a föld gyomrába az új helyét megke-
resni. Amagas hegyek sasszemû tanyásamély aknák pislá-
koló lámpásainál csákányt merít a föld szikláiba, görnyedt
testtel. Az ember, az elcsigázott ember, az utolsó percekben
leszáll a mélybe, hogy felhozza mindazt, amit a hegyek, a
mezõk, a mûhelyek megtagadtak tõle.�

1945. július 30-án a budapesti Bányakapitányság
482/1945. szám alatt nyilatkozott arról, hogy az
1413/1920. számú kutatási engedélyen még 626 db zárt-
kutatmány áll fenn.

A vállalat úgy szûnt meg 1923-ban, formailag pedig
1948-ban az államosításkor, hogy a malomvölgyi kutató
tárókból kihozott bauxiton kívül egyetlen tonnát sem
termelt. A bauxitbányászat és az alumíniumtermelés ál-
lamosításáról szóló 1948. évi XIII. tv. 3. § (1) szerint: ��
állami tulajdonba kerül � c) Tapolcai Bánya Rt., ��
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Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom Kovács Istvánné igazgató asz-
szonynak, az Országos Mûszaki Múzeum Alumínium-
ipari Múzeuma vezetõjének, aki Stürmer József törté-
neti visszaemlékezését a rendelkezésemre bocsátotta,
valamint Mózes Magdolnának, a tapolcai Wass Albert
Könyvtár és Múzeum munkatársának, aki a korabeli
sajtó anyagában talált használható cikkeket és a Stür-
mer családról tudott információkat adni, dr. Kovácsné
Bircher Erzsébet igazgató asszonynak és Schuller Balázs
muzeológusnak, a soproni Központi Bányászati Múze-
ummunkatársainak, akik a múzeum dokumentumtárá-
ban az egykori tapolcai Bányászati Gyûjtemény anyagá-
ból fontos másolatokat adtak át és dr. Izsó István bánya-
kapitány úrnak (Miskolci Bányakapitányság), aki a ko-
rabeli kutatási joggal kapcsolatban adott értékes infor-
mációkat.
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Az OMBKE Választmányának ülése

2008. december 15-én Budapesten az egyesületi központ
Mikoviny tanácstermében tartotta az OMBKE soron követ-
kezõ választmányi ülését.

Dr. Tolnay Lajos elnök megnyitotta az ülést és megállapí-
totta a határozatképességet, majd bejelentette, hogy a MAL
Zrt. finanszírozásábanmegjelentKiss Gábor könyve a bányász
érmekrõl. (A megjelenteknek a könyv egy-egy példányát
megkapták.)

Az 1. napirendi pontban Dr. Lengyel Károly fõtitkárhe-
lyettes, az OMBKEKiadói Bizottság vezetõje a fiatal szakem-
berek számára 2008-ban kiírt pályázat díjainak átadására tett
elõterjesztést:

I. díjat kapott Szirmai Georgina okl. anyagmérnök
�Magnéziumötvözetek felületkezelése a korróziós elhasználó-
dás csökkentése érdekében� c. dolgozata

I. díjat kapott Gál Gergely okl. közgazdász �Lehetõségek
a magyarországi energiatermelésben� c. tanulmánya.

A díjakat Tolnay Lajos elnök adta át.
2. napirendi pont: ICSOBA érmek átadása
A 2008. évi ICSOBA érmek az ICSOBA éves közgyûlésén

átadásra kerültek.Dr. KomlóssyGyörgy, az ICSOBAmagyaror-
szági elnöke részére az elnökségi ülésen Tolnay Lajos adta át.

3. napirendi pont: a 2009. évi egyéni tagdíjak megállapítása
Dr.Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató elmondta, hogy

2008-ban jó volt a tagdíjfizetési fegyelem. Javasolta, hogy
2009-ben az egyéni tagdíjak mértéke a 2008. évivel legyen
azonos.

A választmány a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megszavazta (V. 14/2008. sz. határozat).

A 4. napirendi pontban Komjáthy István, az Érembizottság
elnöke a 2009. évi küldöttgyûlés kitüntetési keretszámait ter-
jesztette elõ.

Az adományozható érmek száma 12, az emlékplakettek
száma 12. Javasolta, hogy 2009-ben a szakosztályok keretszá-
mai legyenek azonosak a 2008. éviekkel:

Jelenleg új tiszteleti tag nem választható, mivel az 50 fõs
keret ki van töltve.

A szakosztályok tegyenek javaslatokat. pártoló tagvállala-
tok nagy plakettel való elismerésére.

Az Érembizottság írásos javaslatát a választmány ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül megszavazta (V. 15/2008. sz. hatá-
rozat).

Az 5. napirendi pontban Dr. Esztó Péter, az Alapszabály Bi-
zottság elnöke a Tiszteleti Tagok és Szeniorok Tanácsának
mûködési szabályzatát terjesztette elõ.

Az írásos javaslatot a választmány egyhangúlag elfogadta
(V. 16/2008. sz. határozat).

6. napirendi pont: Egyebek
Dr. Gagyi Pálffy András a 98. Küldöttgyûlés idõpontjára és

helyszínére tett javaslatot. Ennek alapján a Választmány egy-
hangúan megszavazta, hogy az 2009. május 22-én (pénteken)
Budapesten, a MTESZ Kossuth téri székházának Kong-
resszusi Termében legyen (V. 17/2008. sz. határozat).

Morvai Tibor tájékoztatást adott az Ifjúsági Bizottság
munkájáról.

Dr. Bõhm József megköszönte az Miskolci Egyetemnek
nyújtott segítséget.

Götz Tibor, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke a rendezvények
idõpontjának összehangolására, azok idõben történõ bejelen-
tésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Beszámolt a
Budapesti Olajos Klub (BOK) sikerességérõl is.

7. napirendi pont: Évzárás
Dr. Tolnay Lajos megköszönte a Választmány éves mun-

káját és boldog új évet kívánt.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

A Bányászati Szakosztály vezetõségi ülése

Az OMBKE Bányászati Szakosztálya 2009. március 10-
én, Budapesten, az egyesületi központban tartott vezetõségi
ülést az elõre meghirdetett napirendi pontoknakmegfelelõen.

Az 1. napirendi pont keretében a szakosztály elnöke,Nagy
Lajos adott tájékoztatást az elmúlt idõszak eseményeirõl.

Az egyesület pénzügyi helyzetérõl, gazdálkodásáról, a
megtartott titkári értekezletrõl, az ott meghozott költségcsök-
kentõ intézkedésekrõl, elképzelésekrõl dr. Gagyi Pálffy András
ügyvezetõ igazgató tájékoztatta a jelenlevõket. Ennek kereté-
ben az alábbiakra hívta fel a figyelmet:
� az egyesület és a szakosztály gazdálkodása 2008-ban ered-
ményes volt,

� a tervezett bevételek 2009-ben feltehetõleg elmaradnak az
elõzõ évitõl, de a csökkenést a költségek visszafogásával, re-
mélhetõleg sikerül kompenzálni,

� fontos és lényeges a pártoló tagvállalatok, mind szélesebb
körû bevonása, támogatásának megszerzése,

� megnyugtató, és jónak mondható a tagdíjfizetési fegyelem,
� igen szigorú gazdálkodás esetén az egyesület 2009. év mû-
ködési feltételei jelen ismeretek alapján biztosítottak, de
kerülni kell minden olyan egyesületi költséget terhelõ
rendezvény szervezését, amelynek közvetlen forrásai nem
állnak rendelkezésre.
A helyi szervezetek által a 98. Küldöttgyûlésen átadandó

egyesületi kitüntetésre javasoltak névsorát a szakosztály veze-
tõsége az ülésen elhangzott javaslatok alapján véglegesítette,
és egyhangúlag elfogadta:

Tiszteleti tagságra: VargaMihály (A Tiszteleti Tagok kere-
te jelenleg hiánytalan, így a javaslat csak létszámcsökkenés
esetére vonatkozhat.)

Éremre: Józsa Sándor, Solymár Judit, Berta József, Szabó
László

Plakettre: dr. Korompay Péter, Zámbó Béla, Mizsák
Sándor, Bogdán Kálmán

Oklevélre: Számel János, Kovács József, Búzás Márton,
Rátkay Norbert

Az egyebek napirendi pont keretében 18 új tag felvételére
került sor. Az újonnan felvett tagok a szakosztály vezetõségé-
tõl értesítést kapnak a tagfelvétel megtörténtérõl és az egyesü-
leti munkába történõ bekapcsolódás, kapcsolatfelvétel formá-
iról, lehetõségeirõl. Új tagtársaink: Mráz László (Bakonyi
Hsz.), Lopotnyik András, Varga András (Borsodi Hsz.), ifj.
Tasnádi Tamás, Vass Gyula (Budapesti Hsz.), Baranyai Lõrinc,
Gaál Lajos, PongráczGábor Zoltán, Velica Ioan (Dorogi Hsz.),
Kalcsó Benedek, Müller Gábor (Mátraaljai Hsz.), Kádas
Miklós, Nagy Ferenc, Richter Kálmán, Schweighardt István
(Oroszlányi Hsz.), Czirók Attila György, Novák Zsolt, Rausch
Péter (Tapolcai Hsz.).

A hozzászólások során a helyi szervezetek képviselõi
adtak tájékoztatást a területükön történt eseményekrõl,
valamint a közeljövõ várható eseményeirõl.

Az ülés emlékeztetõje alapján PT
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Klubnap a nógrádi osztálynál

A sok éves szokásainknak megfelelõen ebben az évben is
folytatjuk havi klubfoglalkozásainkat.

A január havi szakelõadást Kiss Sándor, a Nógrád Megyei
Mérnöki Kamara elnöke tartotta. Az általa választott téma
éppenséggel nem mûszaki, hanem történelmi tartalmú, ame-
lyet hobbiként mûvel mérnök barátunk. Az elõadás címe:
�Történelmi érdekességek a magyarság õstörténetében�. Az
elõadás során számtalan vetített képpel illusztrálta az olyan
érdekességeket, mint pl. a rómaiak elõdjének számító etruszk
sírok felirata székely rovásírással történt; vagy miért állt le a
rómaiak hódítása Dáciában a mai székelyföld határán?; hihe-
tõ-e, hogy a hatalmas hadsereget fenntartó magyarok a Kár-
pát-medencében tanultak meg gazdálkodni?

Az elõadást követõen tájékoztatások hangzottak el, majd
szokás szerint dallal és koccintással köszöntöttük a januárban
születésnapjukat ünneplõket. Név szerint: Dobos Szabolcs,
Gasparkovics Imre, Józsa Gábor, Józsa Sándor, Kiss Sándor,
Kövesi Tibor, Nagy Gyula, Ürmössy László, Zentai Kálmán.

Február 26-án megtartott összejövetelünkön Szilveszter
Tibor bányamérnök kolléga �Erdély bányászat története és a
Zsil-völgyi szénbányászat� címmel tartott vetített képes elõ-
adást. Fiatal kollégánk Petrozsényben szerezte bányamérnöki
diplomáját. Több éven át dolgozott a Zsil-völgyi bányáknál. A
tanulmányai és a gyakorlat során szerzett ismereteit osztotta
meg velünk.

Az ókortól folyó nemesfémérc- és sóbányászat szinte ki-
apadhatatlan, még ma is tart Erdélyben. A feketeszén bányá-
szat azonban csak az újkori történelem idején kezdõdött. Az
addig csak kibúvásokból ismert szén kutatását 1835-ben kezd-
ték. A kutatások alapján hatalmas kiterjedésû, nagy fûtõérté-
kû szénmezõt fedeztek fel, aminek kitermelése amai napig fo-
lyik. A nógrádiaknak érzelmi kötõdése van a Zsil-völgyi bá-
nyászathoz, mivel a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt.-nek érde-
keltségei voltak az itt folyó bányászatban. Kiváló kollégánk
Andreics János alapította meg itt az OMBKE petrozsény-zsil-
völgyi osztályát, amelynek elsõ elnöke volt. Itt védte meg
1916-ban a bányászok felfegyverzésével Dzsida József mérnök
a román hadseregtõl a bányákat.

Az elõadást követõen tájékoztatások hangzottak el. El-
döntöttük, hogy a márciusi klubnapunkon tartjuk éves taggyû-
lésünket, és az április 30-i klubnapot egy héttel korábban, 23-
án tartjuk. Majd szokás szerint dallal és koccintással köszön-
töttük a születésnapjukat ünneplõket. Név szerint: Gajdár
Vencel, Genge Ágnes, Józsa Pál, Kúti István, Marek Aladár.

Józsa Sándor

Évzáró Miskolcon

Az OMBKE miskolci koordinációs szervezetének meghí-
vója 2008. december 16-ra szólt a Felsõhámori Kohászati Mú-
zeumba, ahol a szervezet 2008. évi tevékenységének eredmé-
nyeit és a jövõbeni feladatokat kívántuk megbeszélni.

2005. július 1-jén e helyütt alakult ez a szervezet, hogy a
megye területén �elfogyott� ipari üzemek egykori dolgozói-
nak lehetõvé tegye a hagyományok õrzését és az egyesületi
munka továbbvitelének lehetõségét.

Az összejövetelen megjelentek az OMBKE szervezetei-
nek képviselõi, az Erdészeti Egyesület küldöttei, az Egyetemi
Osztály vezetõi, a bányászati és kohászati szakemberek és a
meghívottak, mintegy 50 fõ.

Dr. Nyitray Dániel köszöntõje után meghallgattuk beszá-
molóját a 2008. évi munkáról, az erdész, bányász, kohász ha-
gyományok ápolása kapcsán szervezett szakmai és kulturális

eseményekrõl. Kiemelten szólt a II. Fazola nap eseményeirõl,
annak sikerérõl, melyen Selmec város polgármestere is részt
vett. A jövõben e szakmai rendezvényre nagyobb figyelmet kí-
vánunk fordítani.

A szakmánkat szeretõ és a hagyományokért tenni akarók
eredményesnek ítélték az összejövetelt, amit számos hozzá-
szólás is bizonyított. Többek között felszólalt és ötleteivel se-
gítette a 2009. évi elgondolásokat Sipos István, dr. Gácsi
Zoltán, dr. Grega Oszkár, Lóránt Miklós, Drótos László,
Gergelyné Bobák Katalin, Rencsiné Ágh Márta, Mátrai Imre és
Ágotai József.

Az elhangzottakat dr. Tolnay Lajos, egyesületünk elnöke
foglalta össze, gratulált az eredményekhez és az elkövetkezen-
dõ idõszakra sok sikert kívánt.

Az összejövetel baráti beszélgetéssel zárult és kellemes
hangulatban kívántunk egymásnak boldog új évet és
�Jószerencsét!�.

Lóránt Miklós

Tatabányai baráti találkozó

Az OMBKE tatabányai csoportja 2009-ben létrejöttének
50. évfordulójához érkezett. Valamennyi tagtársunk szeretné,
ha ez a jubileumi év maradandó élményeket nyújtó, színvona-
las, jó hangulatú eseményekkel gazdagítaná a szakmai, baráti
társaságtól már eddig is bõven csordult, felejthetetlen ese-
ménysort.

Nyilván ez a ráhangolódás nagy mértékben szerepet ját-
szott abban, hogy a jubileumi év elsõ rendezvényén, egy baráti
találkozón több mint negyven résztvevõ teljes odaadással fo-
gadta a pompás, eddig nem ismert látnivalókat.

A baráti hangulatot az OMBKE tagok elõsegítették, me-
lyet villámgyorsan fokozott tüneményes házigazdánk,
Gottwald Sándor vendéglátó-ipari vállalkozó. Õ a találkozó
mottóját: �egy közülünk indult ember sikeres életútja� 7 órás,
folyamatosan színes programmal produkálta, közben a hely-
színt állandóan változtatva létesített jó hangulatot, birodalmá-
nak adottságait kihasználva.A Tatabányától mindössze 15 km-
re lévõ bázis megismerése, a tagok 80%-ának új ismereteket
nyújtott, melyet privát életükben remélhetõleg sokszor tudnak
majd kamatoztatni. Nem kell 100 km-eket utaznunk ahhoz,
hogy egészségünket ápoljuk, a wellness nyújtotta sportolási
lehetõségeket kihasználjuk, majd kiváló gasztronómiai élmé-
nyekhez jussunk és a játékteremben felhõtlen szórakozással
zárjuk a tartalmas napot.

A birodalomban közösen eltöltött elsõ tartalmas napot a
tagok mámorosan köszönték meg az OMBKE tatabányai cso-
port vezetésének és vendéglátónknak egyaránt.

Szikrai Miklós

Szakestély Dorogon

A 2008 novemberében megtartott dorogi hagyományos
szakestély az idén is jól sikerült. Tavaly az volt az újdonság,
hogy elõször vett részt a szakestélyen városunk polgármestere,
és hogy két bányász vendégünk is volt Erdélybõl.

Az idén az volt a különlegesség, azon túl, hogy vendégünk
volt Kiss Maly László, a dorogi Szent Borbála templom espe-
rese, hogy a már majdnem örökös praeses Kárpát Csaba, alias
Cserepes, nem bírván a növekvõ terheléseket visszalépett, s
helyére a fiatalság tört be, a korábbi konzekvencia Vöröskõi
Zsófia, alias Pálinkakisasszony személyében. Nõi elnököt vá-
lasztottunk!

Az ifjú elnökünk munkáját rutinosan segítette a nagy ta-

38 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 142. évfolyam, 2-3. szám



pasztalatú major domus Salzinger György, alias Százhátgát, a
hangszálait nem kímélõ cantus praeses Vöröskõi István, alias
Piroskavics, akinél megjegyezzük, hogy szerencsére az apai te-
kintélynek a nyomát se láttuk. A konzekvencia feladatainak
végrehajtásáról a megszokott kontrapunkt Stefán Kamburov,
alias Csefi gondoskodott. Az új elnök rutinos csapatával jól
irányította az eseményeket, teret engedve a jókedvû tatabá-
nyai, oroszlányi és erdész vendégeinknek.

A cantus praeses eredményes és fáradhatatlan munkálko-
dása után a szakestély a hagyományoknakmegfelelõen a him-
nuszok eléneklésével zárult.

Dr. Korompay Péter, alias Petya

Szakestély Oroszlányban

Az OMBKE oroszlányi szervezete idén december 5-én, a
hagyományoknak megfelelõen, Borbála-nap közelében tar-
totta meg évzáró szakestélyét.

Mint minden évben, ezúttal is a szakestély központi témá-
ja kapcsolódott a szervezet, és aMárkushegyi Bányaüzem éle-
tének aktualitásaihoz. Ennek megfelelõen a szakestély meg-
szólítása: �Valutabiztos a szén � Oroszlányi Szakestély� volt,
utalva a gazdasági válságra és a bánya (mint utolsó mélymûve-
lésû) által termelt fûtõanyag kiemelt, és várhatóanmég sokáig
kiemelt fontosságára.

A szakestély menete követte az eddigiek szerint kialakí-
tott szigorú menetrendet, hiszen a firma-lét nem engedi meg,
hogy élete szervezetlen és hebehurgya legyen. Így a tisztségvi-
selõk megválasztása után és az idén elhunyt tagtársak iránti
néma tiszteletadást követõen dr. Magyar György �komoly po-
harát� hallgathatta meg a mintegy 100 fõs jelenlévõ tagság. A
téma az idén újra felélesztett aknászoktatás fontossága volt.

Az idei szakest múzeumba illõ, bemutatott, és elemzett
tárgya a széntallér bankjegy plakát nagyságú molinójának be-

mutatása volt. A széntalléron ábrázolt elemek, aláírások, fény-
képek firmatársunk általi bemutatása nagy derültséget oko-
zott a hallgatóságban. A széntallér kicsinyített másolatát min-
den résztvevõ megkapta söropcióként az elkövetkezendõ
szakestélyekre.

Az ezután következõ szervezett, spontán firma felszólalá-
sok tovább fokozták a hangulatot, melyhez az idõközben fel-
szolgált isteni krampampuli is csatlakozott. A �fiatal bánya-
mérnök� szokásos márkushegyi expozéja az eltelt év esemé-
nyei elé tartott görbe tükröt. Ezt követte a szervezetben folya-
matosan átalakuló és szervezõdõRöpülj CsákányDalkör nép-
dal-elferdítéseinek elõadása. Az eredeti dallamra írt, üzemi
élethez kapcsolódó szövegeket a dalkör tagjai a szakestélyre
készítik el és adják elõ. A dalkör egyelõre csak a szakestélye-
ken hallgatható meg.

Az est záró akkordja a balekkeresztelõ volt. Az Isteni
Fényben Tündöklõ Dicsõ Firmák koszorúja újabb három fõ-
vel szaporodott, akik az idén végeznek az aknászképzõ techni-
kumban.

Az erdész, kohász, bányász himnuszok eléneklése után a
társalgás már szabad mederben folyt, jelezve, hogy a firmák
kedvelik a kötetlenséget is.

Tóth Zsolt

A Zsil-völgyében jártunk

A lupényi bányaüzem meghívására júliusban a dorogi
szervezet nyolc tagja, feleségekkel megerõsítve (5 autóval) a
Zsil-völgyébe látogatott. A megérkezés elõtt pár kilométerrel
megtekintettük Mara Ernõ és Márta tagtársunk �visszakapott
birodalmát�. Az almások és szilvások termékeit az adott
idõszakban már folyékony, 55 fokos formában kóstoltuk meg.

A lupényi bányák vendégházában, a bánya vezetése nevé-
ben Purcaru-Danciulescu Cristinel bányaigazgató és
Moldovan Marius részlegvezetõ fogadott minket.

A programunkat Joan Velica, nyugalmazott bányamérnök
szervezte (aki belépett egyesületünkbe), a kommunikációban
Liszka János és Pongrácz Gábor Zoltán tagtársaink segítettek,
akik korábban a Zsil-völgyi bányánál dolgoztak.

A lupényi bányaüzemben a bányaigazgatótól kaptunk tá-
jékoztatást az 1884-ben megnyitott bánya mûködésérõl. Lu-
pényben a szokás szerint megkoszorúztuk a bányász hõsök
emlékmûvét (ahogy tavaly is), és utánameglátogattuk Lupény
polgármesterét.

A környék nevezettességeinekmegtekintésén túl találkoz-
tunk Petrozsény polgármesterével, Tiberiu Iacob-Ridzi úrral,
aki a tájékoztatója után átadta a hivatal és tanács emlék-
plakettjét Glevitzky István, Klinger János, dr. Korompay Péter,
Kovács József és Liszka János tagtársaknak.

A Zsil-völgyi bányászkodás helyzetérõl az igazgatóságon
Jujan Constantin vezérigazgató-helyettes tartott tájékoztatót.
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A hét bányaüzembõl álló tröszt történetében érdekes, hogy a
folyamatos leépítés után 2008-ban már voltak új felvételesek.
Az évi 3 Mt feketeszén termelését 11500 fõ összlétszámmal
végzik.

A fentiekben említett vendéglátóinknak, partnereinknek
a bányászhagyományok ápolásáért és a nemzetközi bányász-
kapcsolatok bõvítéséért folytatott eredményes tevékenységü-
kért �Dr. Schmidt Sándor� emlékplakettet és oklevelet ado-
mányoztunk.

A kapcsolat élõ, hiszen már a 2008-as Borbála napi ün-
nepségeinken részt vett a Zsil-völgyi delegáció.

Dr. Korompay Péter

Van jövõje a szénbányászatnak?!

2008. október 6-án nagy érdeklõdésre számot tartó szak-
mai elõadás volt Dorogon. Elõadó dr. Vojuczki Péter, az Auro-
maKft. igazgatója, a Bányászati Világkongresszusokat Szerve-
zõ Nemzetközi Bizottság tagja, a Bányászati Szakosztály alel-
nöke volt. Ritka az olyan elõadás, amely elhangzása után ön-
álló életre kel és hónapok múlva is az érdeklõdés középpont-
jában van. Nem gyõzök a kéréseknek eleget tenni, hogy az elõ-
adáson elmondottakat alátámasztó táblázatokat megküldjem
a vitatkozó kollégáknak. Nem véletlenül, mert az energetika
kérdései húsba vágó dolgok.

Az elõadásból összefoglalóan megállapítható, hogy az
energetikával csakis hosszú távú, pillanatnyi érdekeket mellõ-
zõ gondolkodásmóddal lehet foglalkozni. Dr. Vojuczki Péter
emlékeztetett arra, hogy az 1970-es évek széntermelésének
versenytársa a 2-3 dollár/hordó kõolajár volt. A szénbányászat
visszafejlesztése során � errõl sokan elfeledkeznek � az ország
horribilis összegeket költött a kõolaj-, földgázvezetékek, a vil-
lamosenergia-hálózat, a növekvõ import miatti szükségszerû
kiépítésére.

Amai tények azt igazolják, hogy amûködõ hazai szénerõ-
mûvek állítják elõ a legolcsóbb villamos energiát, Oroszlányi
Erõmû 10,91 Ft/kWh, Mátrai Erõmû 11,98 Ft/kWh. A szén-
hidrogén erõmûvek átlagos önköltsége 22 Ft/kWh volt. A
megújuló energiát használó erõmûvek önköltsége még ennél
is magasabb.

Az is meglepõ, de tény, hogy a világ széntermelése 1976-
tól folyamatosan 30%-kal, a feketeszéné 46%-kal nõtt. Termé-
szetesen azokban az országokban, ahol a villamosenergia-elõ-
állítás jelentõs hányada szénbõl történik (Lengyelország 96%,
Csehország 63%, Németország 51%, Románia 48%, Kína
79%, Egyesült Államok 56%). Ezekben az országokban ki-
emelten foglalkoznak a CO2 kibocsátás csökkentésével is.

A mi a megoldás kérdésére az elõadó gazdaságos, hazai
szénvagyonra épülõ bükkábrányi, toronyi, kápolnai, erdõtar-
csai erõmû építési lehetõséget említette, nem kizárva az orosz-
lányi, borsodi, mecseki szénmedencék szeneinek korszerû
környezetbarát széntüzelési eljárásokat alkalmazó újbóli hasz-
nálatbavételét sem.

Dr. Korompay Péter

Dr. Barátosi Kálmán elõadása

2009. március 3-án került sor éves szakmai programunk-
nak megfelelõen az OMBKEMikoviny termében dr. Barátosi
Kálmán elõadására, igen nagy érdeklõdés mellett. Ebben bi-
zonyára közrejátszott az is, hogy szakosztályunk tagjai 3-4
nappal elõbb kapták kézhez a BKL Bányászat 2008. évi 6.
számát, melyben (p.: 47-49) beszámolt a Dél-Afrikában meg-
tartott �Nemzetközi BányamérõEgyesület (ISM) 36. elnöksé-

gi ülésé�-rõl. Dr. Barátosi Kálmán a programon több mint 900
!!! fényképet készített, de idõ hiányában körülbelül 350 fény-
képet mutatott igen szakszerû magyarázattal.

Dr. Barátosi Kálmán közel 100 perces elõadásának elsõ ré-
szében Fokvárost és környékét (a Green Market Church-öt, a
színházat, a Green Market piacot, ahol különféle afrikai nép-
mûvészeti termékeket árusítanak, a városházát és felette a
Tábla hegyet, a Jó reménység-fokot (Cape of GoodHope), és
azAtlanti- és Indiai-óceánok találkozásánál lévõ Cape Pointot
mutatta be.

Ezt követõen Kimberley városát ismerhettükmeg, ahol az
ISM tartotta ötnapos ülését. Különösen érdekes volt a Big
Hole régi gyémántbányáról szóló metszeteknek és képeknek
bemutatása. Az ötnapos programhoz tartozott a De Beers cég
FinishMinemûködö gyémántbányájánakmegtekintése. Errõl
is számtalan kiváló fényképet mutatott be az elõadó.

Befejezésként Johannesburgot ismerhettük meg. Különö-
sen érdekes volt az �Oroszlánkert� többhektáros területén ké-
szült fényképek bemutatása és a Nelson Mandela tér ismer-
tetése.

Az igen érdekes, látványos, tanulságos elõadás megtekin-
tését minden helyi szervezet figyelmébe ajánlom.

Dr. Horn János

A Lignit Baráti Kör évadzáró ülése Gyöngyösön

2008. december 16-án a Honvéd Kaszinóban évadzáró
ülést tartott az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti
Köre.

Értékelték a 2008. évi munkaprogramot, megállapítva azt,
hogy a tervezett hét rendezvény mindmegvalósult, amelyrõl a
BKL Bányászatban részletesen beszámoltak.

A baráti kör minden tagja és a helyi szervezet vezetõi is
írásban megkapták a 2009. évre tervezett munkatervet, ame-
lyet az évadzáró ülésen is tárgyaltak.

2009-ben is hét összejövetelt terveznek.
E sorok írója külön kihangsúlyozta, hogy elõadást tart

majdNagy Lajos okl. bányamérnök, az OMYA vezérigazgató-
ja az Eger melletti mészkõbánya és a Mátrai Erõmû Zrt. kap-
csolatáról, különös tekintettel a kéntelenítésre. Szó lesz Gyön-
gyös város jelenérõl és jövõjérõl Hiesz György polgármester
elõadásában, Gyöngyösre várjuk dr. Somfai Attila emeritus
professzort, aki visszaemlékezik a gyakorlatban eltöltött geo-
lógiai tevékenységére és a tudományban, az egyetemi hallga-
tók körében végzett 20 éves munkájára. Nagy érdeklõdéssel
várjuk Antal Jánosné közgazdász, a Mátrai Erõmû Zrt. gazda-
sági vezérigazgató-helyettesének elõadását a bánya és erõmû
szomszédos településeinek kapcsolatáról, azoknak nyújtott
anyagi támogatásáról.
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A közreadott 2009. évi programmal és a 2008. évi munká-
val kapcsolatban véleményt nyilvánítottak:Gubis János, Szabics
János, Varga József, Morvai László, dr. Etli László, Horváth
Gusztáv, Iván Lajos, Lovász András, Hamza Jenõ, Sankovics
László, Karacs Imre, dr. Goóts László, Túri Elemér, Pribula
Nándor, Katona Zsigmond, Oláh Sándor és Csizmadia Lajos.

A Lignit Baráti Kör elnöke mindenkinek megköszönte az
észrevételeket, ígéretet tett arra, hogy a javaslatokat a 2009.
évi munkáknál figyelembe veszi. Minden megjelentnek kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt.

Dr. Szabó Imre

A Cronus Kft. tulajdonosának elõadása Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2009. február 10-énGyöngyösön aHonvéd Ka-
szinóban Kosik János, a Cronus Kft. ügyvezetõ igazgatója �A
kiskotrók és segédgépek szerepe a lignitbányászatban� címmel
tartott nagysikerû elõadást.

Bevezetõjében elmondta, hogy a cég 1983-tól mûködik az
ország szinte minden területén. Dorog, Salgótarján, Rudabá-
nya, Vác, Pécs, Délegyháza, Tatabánya, Visonta, Bükkábrány
térségében szén, kõ, kavics, homok, egyéb ásványok külfejtés-
sel történõ kitermelésénél mûködtek közre, s alakították ki a
ma már legkorszerûbb kiskotrós, segédgépes technológiát.
Elõadásában a Mátrai Erõmû Zrt. területén mûködõ visontai
és bükkábrányi külfejtésekben végzett tevékenységet ismer-
tette részletesen. Bükkábrányban 1992-tõl, Visontán 1995-tõl
dolgozik a Cronus Kft.

A külfejtésekben alkalmazott marótárcsás és vedersoros
nagykotrók a mûvelési módoknak megfelelõen végzik mind a
meddõ letakarítást, mind a szén (lignit) jövesztését, tehát ma-
radnak meddõ és széntömegek a nagykotrók munkája után,
ezt kell a segédgépeknek, kiskotróknak kitermelni, elszál-
lítani.

A letakarításnál alkalmazott marótárcsás kotrógépek vá-
góereje kötött, nem minden keménységû anyagot tud jövesz-
teni, ilyen a nagy keménységû homokkõ. Ezek kinyerésére
csak kiskotrók, esetleg robbantásos technológia alkalmazásá-
val segédgépek jöhetnek szóba.

Omlásra hajlamos, magas rézsük tehermentesítésére csak
a kiskotrós technológiát lehet alkalmazni. Szalagok rukkolási
területének kialakítása szintén ezzel a módszerrel oldható
meg. A széntelepek fedüjének egyenetlenségei miatt a nagy-
gépek lavírsíkja alatt visszamaradt �bõrke� meddõ kitermelé-
se vagy a visszamaradt lignit kinyerése, szállítása szintén egye-
di technológiával oldható meg.

A kiskotrós technológia elõnyeit jelenti még az, hogy ru-
galmasan kiegészíti a mindenkori nagygépek technológiai igé-

nyeit, bármilyen területen �bevethetõ� rendkívül rövid idõ
alatt. Jó állékonyságú, tömörített hányóterületet lehet kiké-
pezni, így elkerülhetõk a hányó-csúszások, megkönnyítik a re-
kultivációs munkát. A végrészük optimális kialakítása csak
kiskotrós technológiával érhetõk el. A marótárcsás és veder-
soros gépekkel 2m-nél vékonyabb szeletek gazdaságosan nem
mûvelhetõk. Kiskotrós technológiával viszonylag kis területek
is mûvelhetõk, így a lignit maximálisan kinyerhetõ. Rekultivá-
ciónál a humusz visszaterítése is csak ilyen technológiával le-
hetséges. Közlekedõ utak, dózer-átjárók, egyéb terepren-
dezések kiskotrókkal, segédgépekkel jól elkészíthetõk.

Ahhoz, hogy a Cronus Kft. a Mátrai Erõmû Zrt. igényeit
maximálisan teljesíteni tudja, szüksége van arra, hogy a hu-
mán és technikai feltételek meglegyenek. Képzett mûszaki és
szakképzett személyzetre, szakvezetõ állományra stb., ezen kí-
vül megfelelõ gépparkra, mûszaki, forgalmi telephelyre, javí-
tóbázisra, üzemanyag-kutakra, raktárakra, irodára van szük-
ség. Mindezekkel a Cronus Kft. rendelkezik.

A Mátrai Erõmû Zrt. vezetõségével a kapcsolat jó, éven-
ként kötnek szerzõdést az elvégzendõ munkákra. Elmondta,
hogy 1994-2008-ig az eszközállományuk hogyan fejlõdött: A
szállítóeszköz 43-ról 82-re, a rakodógépek 5-rõl 21-re, a dóze-
rok 8-ról 11-re, a gréderek 1-rõl 4-re, az egyéb gépjármûvek
5-rõl 18-ra növekedett.

Visontán az éves meddõ termelésük 7,2, Bükkábrányban
4 M m3. Éves árbevételük 3,7 milliárd Ft, a létszámuk 230 fõ.

A minden területre kiterjedõ, jól összeállított, színvonalas
elõadást e sorok írója köszönte meg az elõadónak. Hozzászól-
tak, illetve kérdéseket tettek fel az elõadónak a következõk:
Oláh Sándor, Lavrina József, Horváth Gusztáv, Hamza Jenõ,
Varga József, Kovács Imre, dr. Szabó Imre.

Végighallgatta az elõadást és a hozzászólásokat dr. Dovrtel
Gusztáv, a Mátrai Erõmû Zrt. osztályvezetõje, a helyi szerve-
zet titkára is, és megköszönte a Lignit Baráti Kör munkáját.
Átadott Karacs Imre gazdasági vezetõnek 20.000 Ft-ot a 2009.
évi mûködési költségek fedezésére, amiért Karacs Imremeleg
szavakkal mondott köszönetet.

Dr. Szabó Imre

Óév búcsúztató Gyöngyössolymoson

Lovász András okl. bányamérnök, üv. igazgató, az
OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének tagja
2008. december 30-án vendégül látta a baráti társaságot saját
borospincéjében �óév búcsúztatóra�. Meleg szavak kíséreté-
ben üdvözölte a megjelenteket, majd �ágyas� mézes pálinkát
ittunk és közben házi füstölt szalonna, kenyér, savanyúság ke-
rült az asztalra, s fogyasztás után végigkóstoltuk a 2007-2008.
évi 5-6 fajta finom mátrai borokat.

Visszaemlékeztünk az elmúlt évek sikereire, a bekövetke-
zett, bányászatot ért sérelmekre, de sok szép emlék is elõke-
rült, amit szívesen meghallgattunk.

Katona Zsigmond okl. geológusmérnök, ny. fõgeológus �
aki egyben Lovász Bandi pincemestere is � szakavatottan is-
mertette az egyes borfajtákat, dicsérte mindegyiket �testes, jó
zamatú, illatos� stb. Olyannyira, hogy 1-2 óra után a társaság
�kantusz prézesei� szép magyar és bányász dalokat intonáltak
és énekszóval, vidáman búcsúztunk a 2008-as évtõl. Bandi
anyósa nagy meglepetésünkre meleg tepertõs pogácsával le-
pett meg bennünket, amit jóízûen elfogyasztottunk.

Megköszönve a szíves vendéglátást, boldog új évet kíván-
va egymásnak hagytuk el Gyöngyössolymost.

Dr. Szabó Imre
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Kirándulás Ipolytarnócra

Az OMBKE Borsodi Helyi Szervezetének nyugdíjas
baráti társasága (41 fõ) és a rudabányai csoport (7 fõ), 2008.
július 3-án Ipolytarnócra látogatott.

Útban Ipolytarnócig

A társaság úgy döntött, hogy az autóbuszos kirándulással
Ipolytarnócot Szlovákián, a Felvidéken át közelíti meg. AMis-
kolcról induló csoport Bánrévénél lépte át az országhatárt,
majd a rimaszombati járás �Gótikus útján� érintetteCsíz (C

v
i�)

községet, amely az 1860-as évek óta bróm- és jódtartalmú ter-
málvizérõl nevezetes fürdõhely. Csíz után Rimaszécsen
(Rimavska sec) át értük el Rimaszombatot (Rimavska Sobo-
ta). A német bányászok által alapított � ma kb. 25 000 lakosú
� településrõl az elsõ írásos feljegyzés 1270-bõl származik. A
Károly Róbert által 1334-ben adott városi jog évfordulóját �A
város napja� néven minden évben megünneplik. A városban
számos történelmileg és építészetileg jelentõs épület és temp-
lom épült, ezek közül is kiemelkednek a fõtéren található ró-
mai katolikus és a református templomok. Az évszázadokon
át tipikus kézmûves város minden idõben fontos szerepet ját-
szott a mûvelõdésben, különösen az Egyesült Protestáns Fõ-
gimnázium magalakulása után. Itt tanult többek között Izsó
Miklós, Mikszáth Kálmán, Pósa Lajos, Törs Kálmán, Holló
Barnabás. Sok híresség is született a városban, Hatvani István
fizikus, Decsy Borbély Sámuel orvos, Ferenczy István szob-
rász, Szentpétery József ötvös, Tompa Mihály költõ, Blaha
Lujza �a nemzet csalogánya�, Richter Aladár, Szabó Patay
József természettudósok, Gyõry Dezsõ költõ, Bartók Béláné
Pásztory Ditta zongoramûvésznõ. Petõfi Sándor Rimaszom-
baton kapta a legnagyobb közéleti megbecsülést, Gömör-
Kishont vármegye tiszteletbeli táblabírájává választották. Ri-
maszombat a II. világháború után erõsen iparosodott, a mû-
emlék városmagot újonnan épült lakótelepek övezik.

Rimaszombatot elhagyva Losoncot (Luèenec), Dél-
Szlovákia egyik legjelentõsebb városát érintettük. Története
sok száz évre nyúlik vissza, már 1128-ból említik a korabeli fel-
jegyzések. Többszöri, szinte teljes pusztulás után a város a 18.
században erõteljes szellemi és gazdasági virágzásnak indult, a
század végén már két gimnáziuma, protestáns hittudományi
fõiskolája és jogakadémiája volt. 1849-ben Grabe cári tábor-
nok kozákjai kirabolták, és porrá égették, csak a gótikus ere-
detû katolikus templom egy része maradt meg. Az 1871-ben
megnyílt Budapest � Losonc � Zólyom � Ruttka vasúti fõvo-
nalnak köszönhetõen jelentõs ipari központtá fejlõdött, meg-
elõzve minden szomszédját. Losonc szülöttje: Kálmán József
író és Rádai Pál, Rákóczi fejedelem titkára, Sükey Károly író,
az 1848-as márciusi ifjak egyik tagja. A két világháború közöt-
ti idõszakban Szlovákia magyar nyelvû irodalmi életében je-
lentõs szerepet játszott a �Madách Kör�. A város zenei hagyo-
mányai közül említésre méltó, hogy a Losoncon állomásozó
�25-ös gyalogezred� zenekarát a fiatal Lehár Ferenc vezényel-
te. Itt született Serly Lajos zeneszerzõ, kinek szintén zeneszer-
zõ fia New Yorkban Bartók Béla barátja és segítõtársa volt.

Ipolytarnóc

Ipolytarnóc Tarnócz néven 1332-bõl ismert település. A
falu a 17. század elején csaknem elnéptelenedett, fellendülés
csak az 1700-as években következett be. Jelentõs esemény volt
a falu életében 1896-ban az Aszód � Balassagyarmat � Ipoly-
tarnóc�Losonc közötti vasútvonal átadása. Napjainkban az el-
öregedõ faluban 516 fõ lakik, megszûnt az iskola és a posta, és
2007-ben a 110 éve üzemelõ vasút is. A Nógrád-megye északi
szegletében lévõ ipolytarnóci õsmaradványokat bemutató
terület különleges tudományos és turisztikai látványosság.

Ipolytarnóc �Õsmaradványok, Természetvédelmi Terület�

A Magyarország 7 természeti csodája közé sorolt elõfor-
dulás az ország földtani múltjának gyöngyszeme, melyet 1995-
ben az összeurópai természeti örökség részének nyilvánítot-
ták, és Európa Diplomával tüntették ki. A bemutatóhelyen a
látogatót a 2007-ben épült �Õsfenyõ Belépõ� fogadja. A
létesítmény önmagában is figyelmet érdemel, melyet a
KARANCSTERV Kft. tervei alapján a miskolci ADEPTUS
Rt. épített meg.

Az épület közlekedõ folyosója a tarnóci megkövesedett fa
belsõ üregét imitálja, innen nyílik a kiállító-, a konferenciate-
rem, az ajándékbolt és a �4DMotion Theatre� szimulációs te-
rem, ahol a látogató mintegy �idõalagúton� át érkezik vissza a
vulkánkitörés elõtti miocén földtörténeti korszakba. Az akkor
élt õsállatokat és a trópusi esõerdõt hiteles, s egyben látványos
térhatású, animációs film mutatja be, amely az egykori
Pompeit elpusztító vulkánkitöréshez hasonló lávakitöréssel ér
véget.

Az épület elõtti téren található a bükkábrányi lignitbányá-
ból kimentett, 8 millió éves mocsári mamutfenyõk egy cso-
portja (7 db), melynek végleges konzerválása és védõtetõ alá
helyezése folyamatban van.

A Cserehát hegység északi peremén, az oligocén korszak
után a területet a miocén tenger vette birtokába, amely több-
nyire homokos üledéket hagyott vissza. A tenger és a burjánzó
szubtrópikus esõerdõ adott otthont az õsállatvilágnak. A több-
szintes erdõket páfrányok, pálmák, magnóliák, babér- és pla-
tánfélék uralták, és közülük magaslottak ki az óriási fenyõk,
melyek meghatározták a táj képét. Ennek az idilli élõvilágnak
jelentette a végét 21-22 millió évvel ezelõtt az a hatalmas, egy-
szeri vulkánkitörés, amely betemette és konzerválta Ipolytar-
nóc közelében azt a területet, amely az õsvilágban az állatok
ivóhelye volt itt. A 40-60 m vastagságú porkitörést késõbb
több követte. A páratlanul értékes leletek feltárását egy kis
patak, a Borókás tette lehetõvé, amely az idõk folyamán a ho-
mokkõvé keményedett tengeri iszapról lemosta a vulkáni port.
A közel 170 éve ismert elõfordulást a helyszínre látogató kül-
földi szakemberek 1928-ban a világon egyedülállónak nyilvá-
nították. A terület kiemelt védelmére 1944-ben került sor, ek-
kor jelölték ki azt a 157 hektár nagyságú területet, amely az
1950-1970-es évek kutatásai alapján 510 hektár nagyságú, szi-
gorúan védett természetvédelmi területté bõvült. Európa
egyik legösszetettebb és látványosan kiépített õsmaradvány le-
lõhelyén 4 tanösvényt alakítottak ki, melyek hossza 700 m és 4
km között változik. A fogadóépülettõl indulnak ki és nyitva-
tartási idõben szabadon látogatható, könnyû sétával bejárha-

Õsfenyõ belépõ, fogadóépület
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tóak. Amûútmentén kialakított �Kõzetparki ösvény�, a jelen-
bõl lépésenként 15 000 évvel vezet visszafelé a múltba, a geo-
lógiai ösvény bejáratának 24 millió éves kõzetrétegeihez.

A �Kõzetparki ösvény� mentén elhelyezett üledékes és
vulkanikus kõzetek reprezentálják a Cserehát hegység északi
térségét alkotó földtani formációkat, kõzetféleségeket. A
�Kõzetparki ösvény� folytatása a �Borókás-árok Geológiai
Tanösvény�, melynek hossza 800 m. Ez az ösvény is könnyû
sétával, karbantartott úton járható be. A tanösvény a cápafo-
gakat rejtõ õsi Paratethys-tenger fenekétõl, a trópusi esõerdõ
maradványain keresztül a vulkánok tetejéig terjedõ idõutazás
legnépszerûbb útvonala, csak kísérõvel látogatható.

A Borókás-patak völgye egy példásan kiépített földtani
alapszelvény, ahol jól tanulmányozhatók az egykor tengerpar-
ti képzõdmények, a szárazulattá válás nyomai, egy nagy inten-
zitású vulkánkitörés termékei, a földkéreg törései, vetõdései,
amelyek mentén források fakadnak. A tanösvényen többmint
40 tájékoztató tábla és 30 növényfaj nevét feltüntetõ tábla se-
gíti az önálló ismeretszerzést. A 8 jelzett állomás mellett 3
csarnok védi a 170 éve ismert, megkövesedett óriási fenyõfát,
az õsállatok lábnyomait és a levéllenyomatokat.

A homokkõ felszínén az 1800-as években találták meg azt
az óriási õsfenyõfa törzset, melyet a helybeli palócok
�Gyurtyánkõ-lóczának� neveztek, és a Borókás-patakon kõ-
hídként szolgált. Az õsfenyõ elsõ tudományos felfedezõje Ku-
binyi Ferenc, a Magyar Földtani Társulat egyik alapítója volt,
aki 1837-ben, az akkor már 3 darabra tört, közel 60 m hosszú,
800mázsa súlyú fatörzsnek (melyet tölgyfának, vagy cserfának
tartott) a �Humboldt óriási kövülete� (Petraefactum gigan-
teum Humboldii) nevet adta. Késõbbi kutatások (1882) a
megkövesedett fatörzset már fenyõfaféleségnek minõsítették
(Pityoxylon sp. Felix). Az 1900-as években Tuzson János a kö-
vületet �Pinus tarnócziesnek�, majd 50 évvel késõbb Gregus
Pál �Pinusylon lambertoidesnek� nevezte el.

A fenyõtörzs környezetében lévõ iszapos agyag fenyõtûle-
vél, fenyõtoboz lenyomatát õrizte meg, ez bizonyítja, hogy az
õsfenyõ eredetileg is ezen a helyen állott. Kubinyi Ferencmeg-
hívására Szabó József, a neves geológus több alkalommal is
megtekintette az õsfát, melyet annak megóvása érdekében
szerettek volna Budapestre, a Nemzeti Múzeumba szállítani.
Miután a fatörzs elszállítása megoldhatatlan feladatot jelen-
tett, Szabó József javasolta, hogy a fatörzs védelmét a helyszí-
nen kell megoldani. Erre az 1870-es években került sor, a
Nemzeti Múzeum egy alacsony téglaboltozatot épített a fa-
törzs fölé. Állandó õrzõ-védõ személyzet hiányamiatt a bolto-
zaton kívül maradt több öl nagyságú fadarabokat szétverték és
elhordták. A kovasavval átitatott darabokból kitûnõ kaszafe-

nõkövek, de még sírkövek is készültek. Késõbb a törzset védõ
téglaboltozatot is kikezdte az idõ vasfoga. A napjainkban tö-
redékre fogyott õsmaradványok boltozatos, rácsos ajtóval fel-
szerelt pinceszerû építmény védi az idõjárás viszontagságaitól.
A fatörzs egy része a Természettudományi Múzeumba került,
ahol arról metszetet is készítettek, amelyen a kovásodott fa év-
gyûrûi jól megfigyelhetõek. A fatörzset csillagászok is meg-
vizsgálták, és arra a következetésre jutottak, hogy a napfoltte-
vékenység akkoriban nem 11 éves, hanem 5 éves ciklusokban
változott. A védõpincemellett további 2 csarnokmutatja be az
õsmaradványokat.

Ez idáig 11 gerinces állatfaj többmint 3000 lábnyomát sike-
rült azonosítani, vastagbõrû elefánt, õsorrszarvú, õzfélék, tör-
peló-félék, krokodilusok, teknõsök, madarak lábnyomai kö-
vültek meg az iszapban. Az emlõsök közül leggyakoribb az õs-
orrszarvúak kör alakú és hárompatában végzõdõ lábnyoma.Az
õsvilágban sokféle ragadozó is élt itt, közöttüka legnagyobb volt
a medvekutya a �Bestipeda maxima�. A lábnyomos felszínt a
nagyszámú növénymaradvány tarkítja. Az iszapos homokból és
a közvetlen fedõbõl a tufából több mint 15 000 lenyomat került
elõ, ezek révén sikerült rekonstruálni az egykori vegetációt,
amely fõleg füge, pálma, babér, magnóliafélék, cédrus, dió,
bükk, fûz és páfrányféleségekbõl tevõdött össze. A tanösvény
végén lévõ, nagyobb lábnyomos csarnok Tasnádi Kubacska
András nevét viseli, aki egyik legismertebb kutatója volt az
ipolytarnóci elõfordulásnak. Sokat tett azért, hogy ezt a geoló-
giai ritkaságot ilyen rendezett környezetben tekintheti meg a
látogató, ipolytarnóci kutatásairól és az itt szerzett élményeirõl
�Expedíció az idõben� címmel könyvet is írt. Kutatásait Kretzoi
Miklós, majd Kordos László folytatta. A Tasnádi Kubacska
András nevét viselõ csarnokban a lábnyomok alapján rekonst-
ruált állatok 3 dimenziós filmvetítés segítségével elevenednek
meg. A kiállítás az egyéb európai és magyar lábnyomos lelõhe-
lyek ismertetésére is kitér, az õsnövény sarokban az egykori ve-
getáció élethû rekonstrukciója látható.

A csoportunk által meglátogatott két tanösvény mellett a
nyitvatartási idõn belül kísérõ nélkül látogatható az �Õsfenyõ
Belépõ� fogadóépülettõl kiinduló �Biológiai tanösvény� és a
�Kõszikla ösvény.� A 2 illetve a 4 km hosszúságú erdei ösvé-
nyeket pihenõhelyek, kilátó és a helyi bányászat tájba simuló
emlékhelyei színesítik.

Az ipolytarnóci látogatás végét a 4DMotionTheatre film-
vetítése jelentette, melyet a terem kis befogadóképessége (20
fõ) miatt csak a csoport fele nézett meg. A térhatású film ve-
títése mellett az élményt fokozta az a tény, hogy a nézõ által
elfoglalt szék több irányba is elmozdult, így teljesen élethûvé
vált a filmvetítés.

A csoport egy része a megkövesedett fenyõfa elõttA Borókás tanösvény bejárata elõtt
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Útban hazafelé

Losoncot elhagyva gyönyörû és tiszta tájakon haladtunk
át. Osgyán (Ozdany) térségében egy �Motorest� étteremben
került sor az ebédre. Korábbi hagyományainkhoz híven, a
hangulat karbantartása végett a szlovák-magyar határ újbóli
átlépése elõtt még megálltunk Sajószentkirályon (Král), ahol
különféle üdítõkre váltottuk maradék koronáinkat. A csoport
megfogalmazta a kirándulásról a véleményt, csodát láttunk
Ipolytarnócon, amit kár lett volna kihagyni, ugyanakkor pár-
huzamot is vontunk: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Ru-
dabányán is van egy ma már világszerte ismert õslénytani elõ-
fordulás meglehetõsen mostoha körülmények között. Remél-
hetõleg itt nem kell 150 évet várni, hogy a Rudapithecus lelõ-
hely hasonló színvonalú turisztikai látványosság legyen.

Sóvágó Gyula
(Fotó: Drencsán Balázs)

Elõadás a geotermikus energiáról

Zsúfolásig megtelt az OMBKE Központ Mikoviny terme
2009. január 6-án, a Bányászati Szakosztály Budapesti Helyi
szervezet évnyitó szakmai elõadásán.

Mádlné dr. Szõnyi Judit az ELTE docense �A geotermikus
energiakészletek kutatása, hasznosítása� címen tartott nagyon
értékes, szakmai elõadást. Témafelelõse volt annak a tanul-
mánynak, amit aMagyar Tudományos Akadémia rendelt meg
a Kormány felkérésére �A geotermikus energiahasznosítás
nemzetközi és hazai helyzete, jövõbeni lehetõségei Magyar-
országon / ajánlások a hasznosítást elõmozdító kormányzati
lépésekre és háttértanulmány� címen. A téma kidolgozásában
dr. Rybach László, az MTA külsõ tagja, a Nemzetközi

Geotermikus Szövetség elnöke, dr. Lenkey László, dr. Hámor
Tamás és Zsemlye Ferenc mûködött közre. A tanulmányt az
MTA-ban 2008. március 14-én vitatták meg, aminek eredmé-
nyeként az anyag véglegesítésében dr. Pápay József az MTA r.
tagja és dr. Alföldi László az MTA doktora adott tanácsokat.
Az anyag megtárgyalására még kormányzati szinten nem ke-
rült sor, így az elõadó csak annak egyes részkérdéseire térhe-
tett ki, illetve több évtizede folyó kutató munkáját ismertette.

Az elõadás részletesen mutatta be mind a hazai-, mind a
világ geotermikus energiakészletét, a felhasználás módjait, le-
hetõségeit és milyen kormányzati lépésékre volna szükség,
hogy a geotermikus energia minél nagyobb szerepet kapjon
hazánk energiaellátásában is.

Az elõadás végén a hallgatók által feltett kérdésekre az
elõadó pontos, világos válaszokat adott.

Dr. Horn János

Elõadás a felnémeti mészkõbányáról Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2009. március 24-én, a Honvéd Kaszinóban
Nagy Lajos, az Omya Hungária Kft. ügyvezetõ igazgatója,
szakosztályunk elnöke ismertette a felnémeti mészkõbá-
nyában folyó tevékenységüket nagy érdeklõdést kiváltó
elõadásában.

Elmondta, hogy Felnémeten, Eger határábanmár 100 éve
folyik mészkõbányászat. A valamikor az érsekség tulajdoná-
ban lévõ bánya állami tulajdonba került, melyben 1992-ben
szerzett 51%-os, késõbb 100%-os tulajdont az osztrák Omya.
A bánya triász mészkõ földtani vagyona 363 Mt, a kitermel-
hetõ 180 Mt. Sorsfordító év volt 1998, mivel a Mátrai Erõmû
(800 MW) megépítette a füstgáz kéntelenítõ berendezést,
melynek üzemeltetéséhez nagy mennyiségû mészkõõrlemény
szükséges. A bányát korszerûsítették, és modern õrlõmûvet,
�gyárat� építettek melléje.

Az elõadó részletesen ismertette a bánya és az õrlõmû tel-
jes technológiáját. Robbantásos jövesztést � ehhez Ando-Prill
ömlesztett robbanóanyagot � alkalmaznak, a készlet rakodás-
szállítás után kerül a bányai elõkészítõ sorra, ahol a szennye-
zõk � homok, föld � leválasztása után amészkövet 250 mm alá
törik. A töret gumiszalagon kerül a �gyárba�, ahonnan többsé-
gében vasúti és közúti ömlesztettanyag-szállító kocsikkal kerül
a végtermék a felhasználókhoz, de a zsákolás is megoldott. Az
egész folyamat automatizált, a társaság létszámamindössze 44
fõ. AzOmya emberei a környéken a legjobban fizetettek közé
tartoznak, és a munkahelyük biztonsága is nagy, kö-
szönhetõen a Mátrai Erõmûhöz kapcsolódó, 2025-ig biztos
élettartamnak.

A visontai erõmûnek szállított õrleményen kívül építõ-
ipari, útépítési, ill. kisebb mennyiségben cukor- és papírgyári
felhasználásra is visznek a termékeikbõl, így a mészkõfelhasz-
nálás optimális, meddõhányóra minimális anyagmennyiség
kerül. A társaság éves eredménye 500 M Ft körül van.

Nagy Lajos szólt a környezetvédelemrõl is. Eger és kör-
nyéke vízellátása az almári vízbázis kútjaiból történik, ezért fo-
kozott figyelmet kap a felszíni és felszín alatti vizek minõségi
megfigyelése. A hatósági megállapítások szerint a vízminõségi
megengedett értékeket nem lépték túl. Hasonló eredményt
mutattak a por-emisszió és zajmérések is. A környezetvédelmi
felülvizsgálatok alapján megállapítható, hogy tevékenységük
megfelelõ, nem károsítja a környezetet, nem veszélyezteti a
környezetben élõ embereket.

Az elõadást a hallgatóság nagy tapssal értékelte, kérdése-
ket tett fel Lovász András, Katona Zsigmond, Oláh Sándor,
Pribula Nándor, Urbán Gábor, Horváth Gusztáv, Morvai
László, Fazekas Miklós és Szabó Imre.

Dr. Szabó Imre
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Gyalogtúra a dorogi Homokvasút nyomvonalán

Április 4-5-én összesen 36 km-es gyalogtúrát szervezett
közösen a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület azOMBKEDorogi
Helyi Szervezete és a Csolnoki Bányász Klub.

A túrát Pálinkástárónál kezdtük a bányavasút egykori
mozdonyszínének elhagyott épületénél, majd megtekintettük
a táró utolsó 50 m-es fennmaradt szakaszát, amely 1987-ig a
Dorogi Altáróval összeköttetésben 6780 m hosszú alagútként
mûködött. Ameddõhányó siklójánakmeredek kaptatóján fel-
kapaszkodva érkeztünk XII-es aknára, ahol megkezdtük a
Homokvasút nyomvonalának bejárását, érintve a XVII-es ak-
nai szárnyvonalat is, az útba esõ X-es aknai emlékmû megte-
kintésével. A szárnyvonalról a fõvonalra visszatérve a
Csolnoki Bányász Klub által kialakított múzeumig haladtunk,
s Fleischmann Dezsõ klubvezetõ tárlatvezetése után szalonna-
sütéssel zártuk az elsõ napot.

Másnap, a túrán résztvevõBérces József, a csolnoki polgár-
mester jóvoltából, a vasút magántulajdonban levõ, lezárt alag-
útjába is bejutottunk. A fõvonal és a tömedéki szárny bozótos
töltésein áttörve értük el a vasút egykori mozdonyszínét
Dorogon, útba ejtve a VI-os akna, a Tömedék-akna és a
Miklós-akna emlékmûveit is. A VI-os aknánál bejártuk a fel-
hagyott robbantóanyag raktár földalatti járatait, és átsétáltunk
a tömedéki sikló rövidke alagútján is. A megfáradt túrázókat
titkárunk, dr. Korompay Péter ízletes borral látta vendégül a
pincéjében berendezett kis bányamúzeumában. A jólesõ fris-
sítõ után a Dorogi Altáró fennmaradt tárószájánál zártuk tú-
ránkat.

A túrát szombaton 21, vasárnap 13 résztvevõ teljesítette.
Molnár Márk

Az M 6-os alagutak

2009. április14-én igen nagy érdeklõdés mellett került sor
a Budapesti Helyi Szervezet éves programjában szereplõ elõ-
adásra, amit dr. Gál István az OMBKE Mikoviny termében
�Az M 6-os alagutak�címen tartott.

Dr. Gál István, aki e területen mint szakértõ dolgozik, kö-
zel 70 nagyon szép és kiváló minõségû ábrával mutatta be az
M 6-os alagutak építésének eredményeit és a felmerült gon-
dokat. Elõadásában bemutatta az M 6-os autópálya négy
alagútpárjának és közel 100 m hosszú völgyhídjának építési
munkáit, továbbá megismerhettük a nagy szelvényû alagutak
(100 m2) kihajtási technológiáját. A bemutatott fénykép-

felvételeken jól érzékelhettük a jövesztõ gépek, rakodó-szál-
lító jármûvek, biztosító berendezések, szigetelõ-, vasaló-,
zsalu-kocsi és az egyéb berendezések bányászatban szoká-
sostól eltérõ méreteit.

Az elõadó a közel 10 éves németországi alagútépítési ta-
pasztalatai alapján ismertette azokat a � tervezésnél és kivite-
lezésnél is fellépõ � hiányosságokat, amelyek véleménye sze-
rint az alagút múlt évi beomlását okozták. A beomlott szakasz
átépítésére javasolt kitakarásos technológia helyett bemutatta
az ún. �csõhálós�, ill. ahogy a bányászatban ismerjük, cseglye-
karózásos technológiát.

Az elõadást élénk szakmai beszélgetés � melyben több
metróépítésben is gyakorlatot szerzett tagtársunk is részt vett
� követte, és külön érdekes volt, hogy dr. Kordos László a
MÁFI igazgatója felvetette, hogy sajnálja, hogy a csodálatos
szép földtani szelvényeket csakmost, a bemutatott ábrákon is-
merhette meg, a menet közbeni vizsgálat hiánya pótolhatatlan
ismeretektõl fosztotta meg a földtudományt.

Dr. Horn János

Tavaszi program Tapolcán

A tapolcai helyi szervezet a tavaszi szezonban két szakmai
elõadást szervezett a szokásos módon Tapolcán, a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ (azelõtt Bauxitbánya Mûvelõdési
Központ) mûszaki klubjában.

2009. március 10-énBarabás András, aWildHorse Energy
Hungary Kft. igazgatója �Újra urán kutatás Magyarországon�
címen ismertette a Pécs környéki kutatási területeiket, az ed-
dig elvégzett munkát, és annak elsõ eredményeit, távolabbi el-
képzeléseiket, melyek a bányászat újraindítására is kiterjed-
nek. A jelenlévõk számos kérdést tettek fel mind a kutatási le-
hetõségek, az engedélyeztetési eljárások, mind a tervezett
technológia vonatkozásában, a beszélgetés ennek megfelelõ-
en hosszúra nyúlt.

Április 07-én Kazár Attila, veszprémi bányakapitány elõa-
dását hallgathattukmeg a �Magyar Bányászati és Földtani Hi-
vatal mai szerepe a bányászatban� témáról. A bányakapitány
elmondta, hogy az MBFH és a bányakapitányságok fõ célja a
bányavállalkozások munkájának segítõ ellenõrzése, ugyanak-
kor azonban nagy az illetékességi területük, és túlzottan meg-
nõtt az adminisztratív ügyek, a sokszor felesleges szakhatósá-
gi közremûködések száma, így a nagy terhelés miatt a helyi el-
lenõrzésekre, szemlékre kevesebb energia jut, bár a bányaka-
pitányság technikai felszereltsége javult. Reményét fejezte ki,
hogy a közigazgatási törvény tervezett módosítása egyszerûsíti
és gyorsítja majd a hatósági munkát.

PT
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Szakmai elõadás Tatabányán

A tatabányai helyi szervezet tagjai február 25-én az óváro-
si közösségi házban gyülekeztek. Nagy érdeklõdés kísérte
Németh László bányamérnök szakmai elõadását, melyben az
elõadó a Márkushegyi Bányaüzem érdekes aktualitásaiból
adott szemelvényeket. Mint az üzem tervezési fõmérnöke, be-
mutatta az elért termelési eredményeket, a magas teljesítmé-
nyeket, a már lemûvelt és a még lefejthetõ területeket. Ismer-
tette a fejtési gépesítés fejlesztését, a fejtési homlokhossz meg-
hosszabbítását, mint termelési koncentrációnövekedést ered-
ményezõ mûszaki megoldást, beszélt a föld alatti sajátossá-
gokról és külön a vízveszélyrõl.

Mivel a résztvevõk zöme a tatabányai, nagyegyházi, ill.
mányi üzemekbõl ment nyugdíjba, nagy érdeklõdéssel figyel-
ték a vetített képes elõadást, különös tekintettel azokra a mû-
szaki újdonságokra, amelyeket újszerûségük és az oroszlányi
medence szénelõfordulásához illeszkedõ alkalmazásuk miatt
a saját gyakorlatukból már nem ismertek.

Az elõadó beszélt a bányászathoz és kapcsolódó tevékeny-
ségükhöz tartozó korábbi és a napjainkban megjelenõ, egyre
szigorúbb elõírásokat tartalmazó számos jogszabályról is. A
környezetvédelemmel kapcsolatos témák és érdekességek be-
mutatására Bariczáné Szabó Szilviát, a Márkushegyi Bánya-
üzem geológusát kérte fel.

Az elõadás után, az elhangzó kérdések nyomán baráti-
szakmai beszélgetéssel folytatódott a rendezvény.

Németh László

Filmvetítés Tatabányán

2009. április 1-jén rendkívül érdekes ismeretterjesztõ
(megõrzõ) filmet mutattak be Tatabányán az OMBKE Tata-
bányai Csoport elõadássorozatának keretében.

A film képanyaga 1986-ban a Nagyegyházi Bányaüzem-
ben készült, amelyet a Tatabányai Közösségi Televízió szakem-
berei õriztek meg. 2009 márciusában Bukovszky Zoltán, a TV
igazgatója azzal a javaslattal fordult Szikrai Miklós bányamér-
nökhöz, hogy érdemes volna a képanyagot értékelni, feldol-
gozni, és szakmai hanganyaggal, zenei aláfestéssel ellátni. Az
ötlet kedvezõ fogadtatásra talált, és rövidesen megalakult
Bukovszky Zoltán, Szikrai Miklós, Juhász András és Sóki Imre
részvételével egy kis csapat, akik az archív anyagot filmmé fel-
dolgozták.

A film összeállítói a több napot igénybe vevõmunkát azért
vállalták, mert úgy gondolták, hogy jó lenne, ha a 110 éves ta-
tabányai szénbányászat utolsó negyed évszázadát reprezentá-
ló � az eocén program keretébenmegépült � Nagyegyházi Bá-
nyaüzem mindennapos élete, kimagasló technikai színvonala
megmaradna az utókor számára. Az alkotók hisznek abban,
hogy ha néhány évtized múlva az ifjak megnézik ezt a filmet,
akkor tisztelettel emlékeznek õseik bányászmunkájára, arra a
küzdelemre, amelyet a természet okozta nehézségek ellen vív-
tak, és ahol a feladatot mindig megoldották.

A Nagyegyházi Bányaüzem évente 3 millió tonna szén,
1millió tonna bauxit és 40-50m3/perc ivóvíz termelésére épült.
E célnak megfelelõen létesültek az F1, V1 függõleges aknák,
valamint a Nyugat I., Nyugat II. lejtõsaknák. A filmben
láthatjuk ezen fõfeltáró bányatérségek és bányabeli vágatok,
frontok technikai felszereltségét, amelyek akkor a
mélymûvelésû bányák világszínvonalát jelentették. Érzékel-
hetõ az is, hogy ebben a nagy alkotásban a Tatabányai Szén-
bányák mûszaki gárdája aktivitással és nagy odaadással vett
részt. A problémák nem csak a bányában, hanem az íróasz-
talokon, a rajzasztalokon is megoldást találtak.

Jó látni, felidézni a régi arcokat, a szénporos, sokszor fá-
radt, de mindig lelkes bányászokat. Közülük sokan mondhat-
ják: Milyen fiatalok voltunk akkor! De nem baj, hogy megöre-
gedtünk, hiszen szép és tartalmas munkánk volt ott a bányá-
ban. Azért jó lenne � mint akkor � felvenni a lámpát, a mene-
külõ készüléket, meghallgatni a felolvasóban a munkabeosz-
tást, a kassal leszállni a bányába, utazni a gumiszalagon, kezel-
ni a függõsínpályás Scharf szállítóberendezést, az Eickhoff
maróhengert, a hidraulikus mûködtetésû önjáró pajzsokat, a
láncos vonszolót. Milyen jó lenne irányítani a Dosco jövesztõ-
rakodógépet, a Turmag fúrógépet! Azután a bányából kiszáll-
ni, csizmát mosni, majd elszívni a cigarettát.

Milyen jó lenne még fiatalnak lenni? � ábrándozott az a 35
régi bányász szakember, OMBKE tag, akik a filmvetítésen
részt vettek. Sokuk munkája, múltja volt ebben az üzemben.
Azután kénytelenek voltak felidézni a Nagyegyházi Bánya-
üzem 1990-es bezárásának keserû kényszerûségét. Annál is in-
kább sajnálják a bezárást, mert a 90-es évekre a bányaüzem za-
vartalan mûködését gátló nehézségek (talpduzzadás, horda-
lékkezelés, vízemelés) végre megoldódtak, kezelhetõvé váltak.

A filmet tartalmazó DVD visszakerül a TV archívumába,
megõrizve a bányászmúltat az utókor számára, de a vetítésen
is, aki igényelte, kapott egy-egy ingyenes példányt.

Sóki Imre

Borbála-bál Tatabányán

2008. december 8-án a Borbála-napi ünnepségek kereté-
ben immáron 29. alkalommal rendezte meg az OMBKE Tata-
bányai Csoportja a Borbála-bált. A rendezvényen nem csak
tagtársaink vettek részt családjukkal, hanem városunk vezetõi
közül is többen megtisztelték az eseményt. Az Árpád Hotel
hangulatos Árpád termében, az ízletes vacsora elfogyasztása
után, a Népház ShowFormációs Táncegyüttes nyitótáncát kö-
vetõen jó hangulatú bálozók koptatták a �parkettet�, a Re-
vans zenekar igencsak kitett magáért! Hajnalig tartott a dári-
dó, és mindenki nagyon jól érezte magát.

Közben éjfélkor, a Bányász Himnusz közös eléneklése
után, felcsapó lángok kíséretében hagyományosan megérke-
zett a krampampuli, majd a pótvacsora elfogyasztását követõ-
en értékes tombolatárgyak találtak gazdára. A fõdíj Móser
Ernõ fafaragó mûvész Borbála-szobra volt.

A rendezõk elhatározták, hogy a 2009. évi jubileumi, 30.
Borbála-bált, ha lehet, még színvonalasabb, meglepetésekkel
fûszerezett kivitelben rendezik meg.

Dörömbözi Béla

Bányabiztonsági szakmai nap Oroszlányban

Az évek óta tartó hagyományt folytatva, és az Oroszlányi
Szervezet elfogadott programjának megfelelõen, az idei elsõ,
tavasz eleji szakmai napot a bányabiztonság jegyében rendez-
tük Oroszlányon, a Bányász Klubban. Ezeken a szakmai na-
pokon általában kollégáinkmutatják be egymásnak saját szak-
területüket, az aktualitásokat, vagy szakmailag elismert elõ-
adót hívunk meg.

A program, szokás szerint, dr. Havelda Tamás bányászati
igazgató elõadásával indult, aki a Vértesi Erõmû Zrt. és a
Márkushegyi Bányaüzem aktualitásait foglalta össze a hallga-
tóság számára. Az elõadás fontosságát az adta, hogy a helyi
szervezet tagjai ezúton is tájékozódhattak a VÉRT körül ki-
alakult helyzetrõl, a sajtóvisszhangokról és a jelenlegi gazda-
sági helyzet következményeirõl, valamint megismerhették a
további mûködés érdekében tett lépéseket, terveket.
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Az elõadást követõ szünetben Csermák Hugó tagtársunk,
bányaszellõztetési megbízott a Márkushegyi Bányaüzemben
alkalmazott új, korszerû biztonságtechnikai mûszereket és
készülékeket mutatta be, esetleges kipróbálási lehetõséggel.
Az újabb mûszerek elsõsorban a régebben nyugdíjas tagtár-
saink szemét csillogtatták meg, fáradhatatlan érdeklõdésüket
jelezve a bányász szakma iránt.

A nap második elõadásában Izing Ferenc, biztonsági mér-
nök a Márkushegyi Bányaüzem munkavédelmi tevékenységét
ismertette. A vetített képekkel, ábrákkal fûszerezett bemutató
az elmúlt évek összehasonlításával, a fejlesztések bemutatásá-
val és aMinõség Irányítási Rendszer bevezetésének hatásaival
foglalkozott.

A tomboló tavasz ellenére sok résztvevõje volt a program-
nak, akik az elõadások után zsíros kenyér mellett � no meg
koccintgatva � még sokáig beszélgettek.

Tóth Zsolt

Látogatás a 4-es metró építésénél

A Tatabányai Helyi Szervezet 25 tagja Bársony László el-
nök vezetésével 2009. április 15-én szakmai programként tájé-
kozódhatott a 4-es metró építésének állásáról, körülményei-
rõl. Nem elõször látogattunk el a metróépítéshez. Korábban
az alagútépítõ pajzsot tekintettük meg annak indítása elõtt a
Kelenföldi pályaudvarnál.

A mostani látogatásunk alkalmával a Fõvám téri állomás
építését néztükmeg. Az állomás szerkezetépítési kivitelezõje a
Hídépítõ Zrt. A metróállomás résfalakkal határolt aknájának
mélyítése már befejezõdött, megépültek az alaplemezek az
Egyetem és aDuna felõli oldalon is. A szerkezetkész állomás a
Duna alá benyúló, különleges technológiával épült alagút-
részekkel már készen áll a fúrópajzsok fogadására. A Fõvám
téri állomáson � a Gellért térihez hasonlóan � a Duna és az

épületek közelsége keskeny állomás tervezését indokolta, és az
ezekbõl �kinyúló� ún. peronalagutak teszik majd lehetõvé,
hogy a szerelvény teljes hosszban megállhasson az állomáson.
Egyes szakértõk és tervezõkmenet közben kockázatosnak ítél-
ték a választott építési módot, ezért a Duna alá benyúló 40mé-
teres peronalagutakat közel 20 méterrel eltolták a Kálvin tér
irányába annak érdekében, hogy az a folyó medrétõl távolabb
kerüljön. Az építés bányászati módszerrel, fagyasztással tör-
tént, és a majdani alagutak fölött, a Duna alatt egy csövekbõl
álló, betonnal kitöltött acél védõernyõt alakítottak ki.

Látogatásunk idején éppen kérdéses volt a folytatás, az
alagútépítést kivitelezõ BAMCO konzorcium és a megrende-
lõ közötti jogvita miatt. A jogvita ellenére az állomásépítéshez
kapcsolódó bányászati munkák még folytak, az állomás szel-
lõztetõ-vágatának lõttbetonozását is megtekinthettük.

Az alvállalkozó Lyukószén Kft. részérõl fiatal bányamér-
nök kollégánk, Bertók Tamás fogadott és kalauzolta a csopor-
tunkat. Kicsi a világ: a föld alatt még volt munkatársainkkal, ta-
tabányai bányászokkal is találkozhattunk! Mint õk, mi is re-
ménykedünk, hogy a jogviták nem fognak további jelentõs csú-
szásokat okozni, és 2012-ben már utazhatunk a 4-es metrón.

Szeremley Géza

Elõadás Gyöngyösön Gyöngyösrõl

A Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Köre szervezésében
2009. április 21-én a Honvéd Kaszinóban Hiesz György polgár-
mester �Gyöngyös város jelene és jövõje� címen tartott elõadást.

Bevezetõjében el-
mondta, hogy bár
Gyöngyös már 1041-
tõl bizonyítottan la-
kott hely volt, hivata-
los létezését az 1334.
május 5-én, Visegrá-
don kiadott kiváltság-
levéltõl számítjuk, az-
az most 675 éves. A
�Mátra kapujaként�
emlegetett város ko-
rábban szinte kizáró-
lag csak a mezõgazda-
ságból élt, de ma már
fejlett ipara is van,
hogy csak néhányat

említsünk: Horváth Intertransport Kft., Stanley Electric
Hungary Kft., HBS Precision Components Kft., Baumit Kft.,
Rigips Mátra Gyár. A város lakossága meghaladja a 31 ezret.

A polgármester elõadásában a munkahelyteremtéstõl a
sportig szinte mindenre kiterjedõ tájékoztatást adott. El-
mondta, hogy 2003-tól 2009-ig összesen 1034 lakást építettek
a városban, szólt a közmû- és útépítésekrõl, a szennyvíztelep
felújításáról, a hálózat bõvítésérõl � részletesen, utcánként
elemezte az elvégzett munkákat �, beszélt a Gyöngyöst elke-
rülõ Ny-i és K-i utak elõkészületeirõl. Eredményesnek ítélte a
�segély helyett munkát� programot.

Az igényesen összeállított és elmondott elõadást a hallga-
tóság nagy tapssal jutalmazta, és nevükben e sorok írója kö-
szöntemeg. Az elõadáshoz hozzászóltak, ill. kérdéseket tettek
föl: Gubis János, Oláh Sándor, Füleki Menyhért, Nagy László,
Fehér Miklós, Pribula Nándor, Karacs Imre, Túri Elemér, Varga
József, dr. Szabó Imre.

A polgármester �Gyöngyös város bora� címkéjû palac-
kokból kínálta meg a jelenlévõket.

Dr. Szabó Imre

Hiesz György

Az elõadó Izing Ferenc
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
id. Lengyel Sándor okl. bányageológus mérnök, okl. bányagazdasági mérnök 2008. augusztus 26-án töltötte

be 75-ik életévét. (Köszöntése kézbesítési hiba miatt maradt el. � szerk.)
Beke Imre okl. bányamérnök, közgazdász február 4-én töltötte be 70-ik életévét.
Perger István okl. bányamérnök február 6-án töltötte be 80-ik életévét.
Varga-Kovács Károly bányagazdasági üzemmérnök február 12-én töltötte be 75-ik életévét.
Schmidt József okl. bányamérnök február 14-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Kiss Antal okl. építõmérnök február 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Marton Konrád okl. gépészmérnök február 17-én töltötte be 75-ik életévét.
Kozma Dénes okl. bányamérnök február 21-én töltötte be 70-ik életévét.
Csomós Imre okl. bányagépész mérnök február 23-án töltötte be 75-ik életévét.
Szõke Géza okl. gépészmérnök február 23-án töltötte be 75-ik életévét.
Fölföldy László okl. vegyészmérnök február 24-én töltötte be 75-ik életévét.
Csabay Ákos okl. gépészmérnök, elektromérnök február 28-án töltötte be 85-ik életévét.
Tóth-Zsiga József okl. geológusmérnök március 1-jén töltötte be 75-ik életévét.
Cseh Béla okl. villamosmérnök március 1-jén töltötte be 75-ik életévét.
Sztari Miklós okl. bányamérnök március 4-én töltötte be 85-ik életévét.
Sasvári Géza technikus március 7-én töltötte be 75-ik életévét.
Erdõs József okl. bányamérnök március 19-én töltötte be 80-ik életévét.
Forgács László okl. gépészmérnök március 22-én töltötte be 75-ik életévét.
Burján Andor okl. bányamérnök március 26-án töltötte be 75-ik életévét.
Tóth Sándor okl. erdõmérnök április 1-jén töltötte be 80-ik életévét.
Harnos János okl. geológusmérnök április 4-én töltötte be 80-ik életévét.
Buránszky István okl. bányamérnök április 4-én töltötte be 75-ik életévét.
Mészáros Lászlóné okl. bányagépész mérnök április 8-án töltötte be 85-ik életévét.
Raáb Ferenc okl. bányamérnök április 8-án töltötte be 80-ik életévét.
Fuchs György bányatechnikus április 14-én töltötte be 75-ik életévét.
Kántor Miklós okl. villamosmérnök április 22-én töltötte be 70-ik életévét.
Harasta Tamás okl. villamosmérnök, energetikus április 24-én töltötte be 70-ik életévét.
Borsik Jenõ okl. bányamérnök április 25-én töltötte be 75-ik életévét.
Szabó Ferenc okl. bányamérnök április 28-án töltötte be 70-ik életévét.
Véber Ferenc okl. bányamérnök április 29-én töltötte be 70-ik életévét.
Locker József okl. villamosmérnök április 30-án töltötte be 75-ik életévét.
Adorján Gizella bányatechnikus május 4-én töltötte be 75-ik életévét.
Csonk Péter bányagazdasági üzemmérnök május 7-én töltötte be 70-ik életévét.
Baranyai Lajos bányatechnikus május 8-án töltötte be 70-ik életévét.
Gieth Ferenc okl. bányagépész mérnök május 9-én töltötte be 80-ik életévét.
Dr. Urbán Gábor okl. közgazda május 9-én töltötte be 75-ik életévét.
Németh Kálmán okl. bányamérnök, okl. földmérõ mérnök május 14-én töltötte be 75-ik életévét.
Bányász János okl. bányamérnök május 25-én töltötte be 90-ik életévét.
Novák Géza bányatechnikus május 26-án töltötte be 75-ik életévét.
Mátsay László bányagazdasági üzemmérnök június 3-án tölti be 90-ik életévét.
Kamondy Jenõ okl. gépészmérnök június 3-án tölti be 70-ik életévét.
Varga Tibor technikus június 8-án tölti be 70-ik életévét.
Szeghõ Árpád okl. bányagazdász június 9-én tölti be 80-ik életévét.
Medvesi István okl. bányamérnök június 10-én tölti be 80-ik életévét.
Gönczi János okl. bányagépész mérnök június 13-án tölti be 75-ik életévét.
Hegedüs Csaba okl. bányamérnök június 13-án tölti be 75-ik életévét.
Kun Zoltán okl. bányamérnök június 14-én tölti be 70-ik életévét.
Molnár László okl. bányamérnök, tiszteleti tag június 15-én tölti be 85-ik életévét.
Varga László okl. bányamérnök június 15-én tölti be 75-ik életévét.
Keszei Zoltán okl. vegyészmérnök június 21-én tölti be 75-ik életévét.
Németh György okl. bányamérnök június 23-án tölti be 70-ik életévét.
Dr. Szabó Imre okl. bányamérnök, munkavédelmi szakmérnök, tiszteleti tag június 26-án tölti be 75-ik életévét.
Zázrivecz László okl. bányagépész mérnök június 27-én tölti be 70-ik életévét.
Sztraka Lajos okl. gépészmérnök július 2-án tölti be 75-ik életévét.
Mayer László okl. bányamérnök július 2-án tölti be 75-ik életévét.
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id. Lengyel Sándor Beke Imre Varga-Kovács Károly Schmidt JózsefPerger István

Dr. Kiss Antal Kozma DénesMarton Konrád Csomós Imre Szõke Géza

Csabay Ákos Tóth-Zsiga József Sztari MiklósCseh BélaFölföldy László

Juhász Ferenc bányaipari technikus július 4-én tölti be 70-ik életévét.
Szabó Károly okl. villamosmérnök július 5-én tölti be 75-ik életévét.
Lohrmann Keresztély okl. bányamérnök, tiszteleti tag július 7-én tölti be 85-ik életévét.
Nagy Ferenc bányaipari technikus július 8-án tölti be 70-ik életévét.
Kárpáty Lóránt okl. bányamérnök, tiszteleti tag július 13-án tölti be 85-ik életévét.
Vass János okl. bányamérnök július 14-én tölti be 75-ik életévét.
Matyisin Ferenc bányatechnikus, munkavédelmi szaktechnikus július 14-én tölti be 70-ik életévét.
Mester György okl. bányamérnök július 18-án tölti be 80-ik életévét.
Csenki Mihály bányatechnikus július 19-én tölti be 80-ik életévét.
Térei Tibor gépésztechnikus július 19-én tölti be 80-ik életévét.
Jäger László okl. bányamérnök július 19-én tölti be 70-ik életévét.
Mákos Nándor bányagazdasági technikus július 20-án tölti be 70-ik életévét.
Hajnal Tibor bányatechnikus július 24-én tölti be 85-ik életévét.
Vedrõdi Antal okl. bányamérnök július 26-án tölti be 75-ik életévét.
Beck József okl. bányamérnök július 31-én tölti be 70-ik életévét.

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

jó szerencsét!
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Erdõs JózsefSasvári Géza

Harnos János Buránszky István Raáb Ferenc Fuchs GyörgyMészáros Lászlóné

Burján AndorForgács László Tóth Sándor

Kántor Miklós Borsik JenõHarasta Tamás Szabó Ferenc Véber Ferenc

Adorján Gizella Csonk Péter Gieth FerencBaranyai LajosLocker József

Németh Kálmán Bányász János Mátsay LászlóNovák GézaDr. Urbán Gábor
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Hegedüs Csaba Kun Zoltán Varga László Keszei ZoltánMolnár László

Kamondy Jenõ Varga Tibor Medvesi István Gönczi JánosSzeghõ Árpád

Németh György Zázrivecz LászlóDr. Szabó Imre Sztraka Lajos Mayer László

Szabó Károly Lohrmann Keresztély Kárpáty LórántNagy FerencJuhász Ferenc

Matyisin Ferenc Mester György Térei TiborCsenki MihályVass János



Vízerõmû vagy vízi erõmû

Napjainkban is számos esetben pongyola megfogalmazás
lát napvilágot e témában. Sajnos a média zöme ma is tévesen
fogalmaz e téren. Az MTA már 35 éve állást foglalt � Kerényi
A. Ödön javaslatára � a �vízerõmû� kifejezés, egybeírt, fõnév
jellegû használatának helyessége mellett, szemben a �vízi erõ-
mû� jelzõs kifejezéssel.

Az MTAMagyar Értelmezõ Szótár 2003. évi második kia-
dása (p.: 1478.) is tartalmazza a helyes szóhasználatot, ahol a
víz címszó alatt a vízerõmû mûszaki kifejezést �a víz mozgási
energiáját villamos energiává alakító létesítmény�-ként értel-
mezi.

Természetesen van �vízi erõmû� is egy hajó pl. atom-,
szén-, olajerõmûként értelmezve, jól tükrözi, hogy olyan vízen
úszó erõmûrõl van szó, amely a hajó energiaforrása.
Elektortechnika 2008/9. Dr. Horn János

A geotermikus energia

Napjaink egyik legizgalmasabb témájával komplexen fog-
lalkozik Mádlné Szõnyi Judit a közelmúltban megjelent, �A
geotermikus energia (készletek, kutatás, hasznosítás)� címû
144 oldalas könyve.

A könyv hat érdemi fejezetet tartalmaz, amelyet a geoter-
miában használt és a könyvben szereplõ fizikai mennyiségek
jegyzéke, valamint az angol szakkifejezéseket is tartalmazó
tárgymutató egészít ki. Számos, a világ különbözõ országából
és Magyarországról származó példa szemlélteti a tárgyalt
témaköröket. A kötet forrásjegyzékében több mint kétszáz
folyóiratcikk, könyv és számos internetes szakmai oldal is
szerepel. Külön érdeme, hogy ezen anyagok több mint fele a
2000. év után íródott. Az ábrák, fényképek, táblázatok kiváló
színes nyomdatechnikával készültek.

Nem kell jobb ajánlás ezen könyvnek, mint amit többek
között Prof. Dr. Horváth Ferenc, az ELTE Földrajz- és Földtu-
dományi Intézet igazgatója fogalmazott meg, mely szerint
�Mûfaját tekintve nehezen meghatározható az írás: nem igazi
tankönyv és távolról sem kézikönyv, de hiánypótló munka a

hazai könyvpiacon.� Éppen a mûfaji besorolhatatlanság teszi
alkalmassá, hogy írója szándékával összhangban megvalósítsa
a széles körû ismeret-közvetítést.

A könyvet ajánlom nemcsak a témával közvetlenül foglal-
kozó szakembereknek, hanem gazdaságpolitikusoknak, politi-
kusoknak azért, hogy megismerjék ezt a nagyon fontos ener-
giafajtát, hiszen nagyon sokszor halljuk, hogy �Magyarország
termálvíz nagyhatalom� az ûr viszont óriási a pamfletek és a
lehetõségeket felvállaló, azokkal tudatosan élõ, aktív cselek-
vés között.

A nyomdai munka a GRAFON Kiadó dolgozóinak igé-
nyes, magas színvonalú munkáját dicséri. A könyv megrendel-
hetõ az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézete Álta-
lános és Alkalmazott Földtani Tanszékén.

Dr. Horn János

Kiállítás vezetõ
2009. februárban megjelent a Tatabányai Múzeum Sza-

badtéri Bányászati Múzeuma kiállításának vezetõje, harma-
dik, bõvített kiadása. A szép kivitelû kiadvány több mint egy
tárlatvezetõ katalógus. 78 oldalon, 93 képen mutatja be a Mú-
zeum tárgyait és a Skanzenmindennapi életét. Rövid leírások-
ban olvashatunk többek között

� a bányászatról,
� a bányáról és a föld alatti munkáról,
� az erõmû történetérõl,
� a bányászlakásokról,
� a �Mesterségek Házáról�,
� az Iskolamúzeumról,
� a Skanzenben rendezett mûvészeti táborokról,
� a kortárs mûvészeti szoborkertrõl,
� a bányászhagyományokról, és hagyományõrzõ prog-

ramokról,
� a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítványról.
A harmadik kiadás támogatói voltak:Magyar Bányászati és

Földtani Hivatal, Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány,
Tatabányai Erõmû Kft, Észak-Dunántúli Vízmû Zrt.

Stuber György
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Jäger László Mákos Nándor Vedrõdi Antal Beck JózsefHajnal Tibor

Személyi hír
Kroszner László tagtársunk, a Dorogi Szénbányák volt vezérigazgatója 2008 Borbála napján Tatabányán, a hagyományos

ünnepi közgyûlésen
Ezüst Turul Díj kitüntetésben részesült.

A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk, további jó egészséget kívánunk!
Dorogi Csoport, Szerkesztõség

Könyvismertetõ, lapszemle
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Bányászkatasztrófa áldozataira emlékeztek Ajkán

Ajka város környéke az ajkai szénbányászat történetének
legszomorúbb eseményére emlékezett január 14-én. 100 évvel
ezelõtt, 1909. január 14-én 55 ajkai bányász vesztette életét a
bányában keletkezett tûz okozta vészhelyzetben.

Az ajkai bányászat elkezdése kapcsolatba hozható azzal a
nagy ipari fejlõdéssel, amely az 1867-es kiegyezést követõen
hazánkban megindult. Ez késztette arra Puzador Gyula ajkai
földbirtokost, hogy a Bocskorárokban talált szénkibúvásról
szakértõi véleményt kérjen Hantken Miksa híres geológustól.
A reményt keltõ pozitív szakmai vélemény hatására indult
meg az ajkai terület szénkutatása, feltárása.

1876-ban már 242 fõ bányászt alkalmaztak, az éves terme-
lés 42.000 tonna volt. A következõ évtizedekben nõtt a terme-
lés és a foglalkoztatottak száma is.

1904-benmélyítették le aRietmüller Ármin bányaigazgató-
ról elnevezett 128 m-es Ármin aknát, melyre még fa aknato-
rony került. A szállítást a ma is látható iker gõzgépes aknaszál-
lítógép végezte. Az aknától 200 m-re épült az a 80 mmély lég-
akna, melynek alsó szintjén történt a tömegbaleset. Az ún.
�Kis Erõmûben� termelt egyenáramot Csingervölgytõl kül-
színi vezetékkel juttatták el az Ármin aknáig, majd a föld alá,
ahol a légakna ventilátorát, és kisebb-nagyobb szivattyúkat
mûködtetett. A légaknát és az Ármin aknát ereszke kötötte
össze, középen légajtóval terelték el a légáramot.

1908-ban a bánya korszerûsítésének eredménye lett, hogy
már 650 bányászt alkalmaztak és a termelés is emelkedett:
153.000 tonnát termeltek.

A baleset napján a reggeli órákban az egyik gépkezelõ
megolajozta a légakna faburkolatú ventilátorának hajtómû-
vét. Távozása után rövid idõmúlva négy aknász felvigyázó nyi-
tott be a ventilátorhoz. Nyílt lángú olajmécsesükkel vizsgálták,
hogy milyen jól mûködik. Utánuk kis idõ múlva visszatért a
gépkezelõ, ám amikor a légakna ajtaját kinyitotta, már izzott
a ventilátor faburkolata. Leállította a ventilátort, ami azzal
járt, hogy hatalmas füsttömeg zúdult oda, és eloltotta a lámpá-
ját. A gépkezelõ pánikba esett, és a sötétben rohant a fõeresz-
kén Ármin akna felé, nyitva hagyvamaga után a fõereszke lég-
ajtóját. Így szabadon áramolhatott a füst, a szennyezett levegõ
az Ármin akna felé. A munkahelyen dolgozókat kiáltozással
értesítették a veszélyrõl, és megkezdõdött az emberek kiszállí-
tása a külszínre. A szállítókas 8 embert szállíthatott, ám 10-11
ember tolakodott bele. Egy ilyen szállítási menet során két bá-
nyász rosszul lett, elájult és a kas, valamint az ácsolat közé be-
ékelõdve megállították testükkel az aknaszállítást. Így történt,
hogy a kasban és az aknarakodón nagy füstben várakozóknak
reményük semmaradt a túlélésre. A társadalmat nagyonmeg-
rendítette a tragikus esemény, a devecseri járás és a megye ve-
zetõi adománygyûjtést szerveztek a meghalt bányászok csa-
ládjai számára. Még Ferenc József császár is komoly összeget
adott magánemberként, az Amerikában élõ Döbrösy Károly
kolontári kovácsmester pedig ott szervezett gyûjtést. Az 55 ál-
dozat közül 24 volt csingervölgyi, a többiek a környezõ kiste-
lepülésekrõl jártak a bányába.

Talán e szomorú tragédiának is köszönhetõ, hogy néhány
éven belül korszerûsítették a bányaüzemet. 1912-re felépül a
kiégett légakna helyett a cservári légakna és Ármin akna fa-
szerkezetû tornyát acéltoronyra cserélték.

100 évvel az esemény után az ajkai bányász és hagyomány-
õrzõ szervezetek emléküléssel, koszorúzásokkal és emléktábla
avatásokkal hajtottak fejet a történelmi Magyarország máso-
dik legnagyobb bányakatasztrófájának 55 áldozata elõtt.

Az emlékülés a Bányászhimnusszal kezdõdött a Padrag-
kúti Bányász Férfikórus elõadásában. Németh Frigyes vezér-
igazgató, levezetõ elnök üdvözlõ szavai után gyászzene kísére-
tében Horváth Károly bányamérnök felolvasta az 55 áldozat
nevét, amit a résztvevõk a bányászok emléke elõtt tisztelegve
felállva hallgattak végig. Ezután a kórus rövid mûsora, majd
Rédling Nikoletta szavalata következett.

Az elsõ elõadást Gazdag György bányamérnök, az Ajkai
Bányaüzem nyugalmazott fõmérnöke tartotta. A korabeli bá-
nyahatósági vizsgálati jelentés alapján részletesen ismertette a
bánya felépítését, technikai körülményeit, a bekövetkezett ka-
tasztrófa lefolyását, az elhárítás során megtett bányamûszaki
és egyéb intézkedéseket, elemezve azok tanulságait.

Kerekes Árpád bányamérnök, Padrag Bánya nyugalmazott
igazgatója elõadásában elemezte a baleset idõpontjában fenn-
álló bányabeli viszonyokat, társadalmi körülményeket. Té-
nyekkel cáfolta meg elsõsorban a korabeli sajtó, de egyes szak-
mai körök által is terjesztett feltevéseket, miszerint a kataszt-
rófa a bánya technikai fejletlensége, vagy mulasztások sora
miatt következett volna be. Beszámolt arról is, hogyan gon-
doskodtak a hátramaradottakról részben a bányatulajdonos
által adományozott, részben pedig a széleskörû társadalmi
összefogással gyûjtött pénzekbõl. Bemutatta Riethmüller
Károly bányaüzem vezetõ felügyelõ életútját és tevékenységét
a katasztrófa felszámolása során.

Pászti Tibormûszaki szakértõ lokálpatriótaként felkutatta
az 55 áldozat nyughelyét, családi körülményeit, személyes
adatait. Elõadásában errõl adott számot. Megtudhattuk, hogy
az 55 áldozat közül 46 sírhelye ismert, és 43 síremléke meg is
van. Azokat a leszármazottak, vagy a helyi hagyományõrzõ
szervezetek gondozzák.

Schwartz Béla országgyûlési képviselõ, a város polgármes-
tere szólt a bányászat Ajka várossá válásában betöltött fontos
szerepérõl. Hozzászólását a megjelent emlékkönyvhöz írt elõ-
szó idézettel fejezte be: �Bányász-elõdeink méltó emlékmûve
maga a város: az ajkai szén felszínre hozása tette naggyá a kis
agrárfalut. Most a szomorú, századik évfordulón is kegyelettel
hajtunk fejet az Ármin-aknai bányaszerencsétlenség áldozatai
elõtt�.

Gyõr Sándor, a Bányászokért Alapítvány elnöke felolvasta
Rabi Ferencnek, a Bánya és Energiaipari Szakszervezetek
elnökének üdvözlõ levelét.

Nagy Lajos, az Ajkai Bányászati Múzeum vezetõje bemu-
tatta az általa szerkesztett, ezen alkalomra megjelentetett �Az
ajkacsingeri siralomvölgy� c. emlékkönyvet. Kiadását a Ma-
gyar Bányászati és Földtani Hivatal, Veszprém Megye Köz-
gyûlése és Ajka Város Önkormányzata támogatta.

Blaskó Sándor, a Padragi Bányász Hagyományõrzõ Kör el-
nöke beszélt a tragédiához kapcsolódó családi kötõdéseirõl.
Megköszönte a megemlékezõ rendezvények szervezésében és
lebonyolításában részt vállaló személyek, egyesületek, szerve-
zetek, és külön az emlékülés rendezését és levezetését is válla-
ló Bakonyi Erõmû Zrt., és személy szerint Németh Frigyes ve-
zérigazgató tevékenységét.

Az emlékülés bezárása után a résztvevõknek a szervezõk
átadták az emlékkönyv 1-1 példányát. Rövid vendéglátás után
autóbuszba ültek, és Ajka-Csingervölgybe utaztak, ahol a ká-
polnánálBányászhimnusz harangjáték és a toronyban elhelye-
zett, bányász motívumokkal díszített óra avatására került sor.

A néhány éve megépült és felszentelt kápolna bejáratánál
Barcánfalvi Zsuzsa, a rendezvényt szervezõ Csingervölgyért
Egyesület elnöke köszöntötte az összegyûlteket. Gazdag
György bányamérnök, az egyesület tagja röviden megemléke-

Hazai hírek



zett a száz éve történt tragédiáról, majd ismertette a harangjá-
ték és az óramegvalósításának körülményeit. Elmondta, hogy
a harangjáték döntõen a bányászok adakozásából, a toronyra
felszerelt óra pedig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
által biztosított pályázati pénzbõl, az egyesület szervezésében,
és a BercsényiMiklós Szakiskola kivitelezésében jött létre. Ezt
követõen Schwartz Béla polgármester és Gazdag György fel-
avatták az új létesítményeket.

A nap eseménysorának befejezéseképpen az áldozatok
emlékére rendezett kiállítás megnyitójára került sor a Városi
Mûvelõdési és Szabadidõ Központban. A kiállítás alapját a
korábban Pászti Tibor által készített, az áldozatok nyughelyei-
vel és az események bemutatásával foglalkozó �Siralomvölgy�
c. kiállítás képezte. Az anyagot az elmúlt évben a tragédiával
érintett környékbeli településeken és városrészekben már be-
mutatták. A rendezõk ez alkalomra szakszerûen kiegészítet-
ték a még fellelhetõ családtagoktól beszerzett korabeli leve-
lekkel, néhány bányász relikviával. A kiállítást Gyõr Sándor
nyitotta meg,majd Pászti Tibor bemutatta a tablókon és a vitri-
nekben látható dokumentumokat. Egyben köszönetét fejezte
ki mindazoknak, akik a létrehozásában segítséget nyújtottak.
A szépszámú érdeklõdõ, közte sok fiatal ezutánmegtekintette
a kiállítást.

A megemlékezõ események január 16-án koszorúzások-
kal és emléktábla avatással folytatódtak.

A környezõ települések áldozatainak emléknapján a Bó-
déértHagyományõrzõEgyesület tagjai és a településrész lakói
megkoszorúzták a Borbála napkor avatott, Magyar Bányásza-
ti és Földtani Hivatal segítségével létesített emléktáblát a bó-
déi temetõben, és az itt nyugvó nyolc áldozat sírját.

Ugyancsak e napon került sor a tragédia csékuti áldozatai
emléktáblájának avatására a csékuti temetõben. Az ünnepség
résztvevõit Paksa Jenõ, a Csékuti Baráti Kör elnöke köszön-
tötte, majd Pölczmann István bányamérnök, a Veszprémi
Szénbányák volt vezérigazgatója mondott avató beszédet.
Részletesen beszélt a száz évvel ezelõtti tragédiáról, külön is-
mertette a két csékuti áldozat halálának körülményeit. Végül
felhívta a jelenlévõk figyelmét arra, hogy a két áldozat mellett
a mai napon az itt nyugvó további hét bányászáldozatra is ke-
gyelettel emlékezzünk. A jelenlévõk az emléktábla leleplezése
után elhelyezték a kegyelet és a megemlékezés koszorúit. Ko-
szorút helyeztek el a leszármazottak képviselõi, a Csékuti Ba-
ráti Kör, a Padragi Bányász Hagyományõrzõ Kör és a Bódéért
Hagyományõrzõ Egyesület képviselõi. Az esemény a Padragi
Bányász Kultúrotthonban baráti beszélgetéssel zárult.

Január 17-én koszorúzással emlékeztek Ármin-aknán, a
tragédia helyszínén, a szállító aknaház falán elhelyezett emlék-
táblánál. A megjelenteket a Bányászhimnusz elhangzása után
Blaskó Sándor köszöntötte, majd az 55 áldozat emléktáblájánál

koszorút helyezett el: a Bakonyi Erõmû Zrt. részérõl Németh
Frigyes vezérigazgató, Puskás Károly osztályvezetõ, Ajka Város
Önkormányzata részérõl Utassy István, Gerencsér Hilda,
Dorner László önkormányzati képviselõk, az EUROINVEST
Zrt. részérõl Tóth Csaba és Nagy Károly felügyelõ bizottsági
tagok, a bányász szervezetek és hagyományõrzõ egyesületek
részérõl:Gyõr Sándor, Bábics Gábor, Barcánfalvi Zsuzsa, Paksa
Jenõ, Horváth Károly, az OMBKE bakonyi csoportja és a
Veszprémi Bányakapitányság részérõl: Rácz Gyula, a
VeszprémMegyei Honismereti Egyesület részérõl:NagyLajos.

Ugyancsak e napon koszorúzás és megemlékezés volt a
felsõcsingeri temetõben.

A központi temetés napjának századik évfordulóján az itt
nyugvó 24 halott sírja fölé emelt obeliszk elõttGerencsér Hilda
önkormányzati képviselõ emlékezett a szörnyû tragédiáról. A
felsõcsingeri település már nem, csak annak régi temetõje lé-
tezik. A temetõt a Csingervölgyért Egyesület tagjai és más se-
gítõkész emberek kitakarították, gondozzák, ami továbbra is
az utókor kötelessége marad. Az emlékmûnél koszorút he-
lyeztek el az Önkormányzat és a Csingervölgyért Egyesület
képviselõi, majd a résztvevõk meggyújtották az emlékezés
gyertyáit.

Január 18-án, vasárnap istentiszteletet tartottak a csinger-
völgyi kápolnában, az áldozatok emlékére. Tiszta Zsolt lelki-
pásztor méltóképpen megemlékezett az elhunytakról és a né-
hai ajkai bányászatról. Az istentisztelet végén a résztvevõk
meghallgatták a néhány napja felavatott harangjátékot, így
tisztelegve a 133 éves ajkai szénbányászat áldozatainak em-
léke elõtt.

Horváth Károly, Kozma Károly

Energetikai konferencia

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
(GTTSZ ) 2009. február 4-én a Fortuna SzállóMátyás rendez-
vénytermében tartotta meg a �Hogyan tovább az Európai
Unióban� címû elõadás és vitasorozat keretében negyvenket-
tedik konferenciáját � melyen az OMBKE Bányászati Szak-
osztály tagjai közül dr. Gál István, dr. Horn János, dr. Matyi
Szabó Ferenc és dr. Vojuczky Péter is részt vett.

A konferencia témája �Magyarország energiahelyzetének
vizsgálata az európai követelményeknek megfelelõen, külö-
nös tekintettel a villamos energia és a gázenergia biztosítása
területén� volt. Az elõadástHegedûs Miklós a GKI Gazdaság-
kutató Zrt. ügyvezetõ igazgatója tartotta.

A korreferátumokat Cserháti András a Paksi Atomerõmû
Zrt. mûszaki-gazdasági tanácsadója, és Csallóközi Zoltán a
FÕGÁZ Csoport igazgatója tartotta.

Dr. Horn János
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Színesfémérc kutatások Rudabányán

�Van új a nap alatt � új felfedezések küszöbén Rudabá-
nya� címmel tartott közös konferenciát a Miskolci Egyetem
Mûszaki Földtudományi Kara Ásványtani-Földtani Intézete,
az MTA MAB bányászati, földtudományi, környezettudomá-
nyi szakbizottsága és a Magyarhoni Földtani Társulat észak-
magyarországi területi szervezete és aMagyar Mérnök Kama-
ra megyei szervezete, a Rotaqua Kft. és a Pólus Kincs Zrt.
2009. március 6-án pénteken a Miskolci Egyetemen.

A konferencia iránt olyan nagy elõzetes érdeklõdés mu-
tatkozott, hogy az egyetem legnagyobb elõadóját kellett igény-
be venni. A rendezvényen végül több mint 150 résztvevõ volt
jelen. Közöttük volt Szobota Lajos, a város polgármestere, és
Hernyák Gábor, Harnos János, a bezárt ércbányák egykori
földtani szolgálatának nyugdíjas szakemberei.

Az eseményt dr. Bõhm József, a kar dékánja nyitotta meg.
Földessy János a 2007-ben kezdõdõ kutatási projekt indítékai-
ról, gazdasági eredményeirõl, Hadobás Sándor (Rudabányai
Bányászattörténeti Múzeum) a bányászat történetérõl tartott
bevezetõ elõadást. Less György a terület nagyszerkezeti kap-
csolatait mutatta be. Németh Norbert a helyi földtani és szer-
kezeti viszonyokról, Kupi László az ércesedési szakaszokról, s
a keletkezési modellrõl alkotott munkaközi képrõl adott is-
mertetõt.

A következõ blokkban a geokémiai kutatások eredmé-
nyeirõlGerges Anita számolt be. Németh Norbert a kolorimet-
riás terepi módszerek alkalmazását mutatta be a higany és
cink dúsulások terepi kimutatásának példáin. Szakáll Sándor
az ezüst elõfordulásának ásványtani hátterét világította meg.
Maros Gyula azokról a kísérletekrõl adott számot, amelyet az
IMAGEOmagszkenner � spektrométer rudabányai, érckuta-
tási alkalmazásával végeztek. Az elõadássorozatot a Pólus-
kincs Zrt. képviseletében Varga István elõadása zárta, a Barit-
mix termékekbõl készítendõ nehézbeton technológiák bemu-
tatásával.

A 2007 óta folyó kutatások a rudabányai lelõhely színes-
fémérc potenciáljának felderítésére irányulnak, és jelentõs
Cu-Pb-Zn-Ag ércesedés felderítéséhez vezettek. A kutatások
immár az úgynevezett elõkészítési szakasszal folytatódnak, és
kapcsolódnak az ércbányászat melléktermékeinek tekinthetõ
egyéb haszonanyagok � pl. a barit � felhasználására párhuza-
mosan folyó kutatásokkal.

Az érckutatási munkákat az ME Ásványtani-Földtani In-
tézetében, Földessy János professzor irányításával a közel-
múltban végzett mérnökök, az intézet fiatal oktatói, hallgatói
és ipari szakemberek karöltve végzik.

Napló � 2009-03-06 FJ

Van még energiánk?
Kutatások a metanol energetikai alkalmazására

Az év végi ünnepek után az új évben energiaválságra éb-
redtünk a külföldi gázszállítások korlátozása, hiánya miatt.
Ebben az évben tehát ismét átélhettük energiaellátásunk ki-
szolgáltatott helyzetét, amit a piacgazdaság törvényein meg-
kötött üzleti szerzõdések nem tudnak megakadályozni. Ilyen-
kor kínosan kérdezzük egymást, van még energiád?

Hogyan lehetne ebbõl a csapdahelyzetbõl kimozdulni? A
rendszerváltozás óta országunk politikai és gazdasági vezetõi
az energiakérdéssel nem foglalkoztak. A rendezés lépései idõ-
és pénzigényesek, de a civilizált világ energia nélkül nem tud
létezni, tehát a kérdés nem halogatható.

A magyar származású, Amerikában élõ Nobel-díjas Oláh
György professzor 2008-ban ismertette itthon tudományos,
szakmai körökben és amédiákon keresztül (nagy internet hát-
térrel is) a magyar nyelven is kiadott könyvét: Kõolaj és földgáz
után a Metanolgazdaság. A vezetésével dolgozó dél-kaliforniai
egyetem Szénhidrogénkutató Intézete évek óta kutatja,
hogyan lehet szénhidrogének nélkül, más energiahordozókkal
kiszolgálni földünk energiaigényét és feldolgozni a keletkezett
szén-dioxid gázt. Tudományos kutatásuk a feladatra talált
megfelelõ anyagot, a metanolt.

A metanol, metilalkohol (faszesz) színtelen, vízben és
benzinben könnyen oldódó folyadék, mivel oxigéntartalmú
vegyület, a károsanyag kibocsátása kedvezõ. Ezt az anyagot is-
merik, a vegyipar használja, a világon évente 30-40 millió ton-
nát gyártanak. A metanolt az ipar szintézisgázból termeli, ez
szén-dioxid, hidrogén és szén-monoxid keveréke, de elõállít-
ható szén, koksz, földgáz, kõolaj, aszfalt, biomassza, mezõgaz-
dasági és városi hulladékból. Az erõmûvek, ipartelepek kémé-
nyén kiáramló szén-dioxid gáz is felhasználható metanol gyár-
tására. Az energiahordozók szállításánál a nagy tengeri és szá-
razföldi útvonalakon a metanol egyszerûbben szállítható.

A szénhidrogénektõl függõségünk csökken, ha a közleke-
désben és szállításban ezt az anyagot használjuk. A gépjármû-
vek ilyen üzemanyagra viszonylag egyszerûen átalakíthatók.

A kutatások az emberi kultúra és a természet páratlan
kapcsolatát hozták. A kutatók megjelölték az ember földi éle-
tét biztosító energia zavartalan ellátásának módját. Az eddig
használt, szén, kõolaj, földgáz keletkezésében az ember sem-
mit nem tett, örült, amikor megtalálta, mert ezek az �energia-
sûrítmények� táplálták a mozdonyt és a gépkocsit, és ezek
hasznosabbak voltak, mint a megtalálás elõtt használt szekér
és vitorláshajó. A nap még 4-5 milliárd évig sütni fog, és küldi
a földre az energiát. A klímaváltozást okozó szén-dioxid nem
kívánatos mennyiségben kezd a levegõben halmozódni. Ame-
tanol elõállításához szén-dioxid kell, ami hidrogén jelenlété-
ben válik metanollá. Szén-dioxid van a levegõben, a hidrogént
tengervízbõl vízbontással kaphatjuk (iskolai kísérletekbõl
ismerjük). Az így gyártott metanolt most már energiahordo-
zóként használva (elégetve) megint szén-dioxid keletkezik, de
ezt már a gyártásban újra fel lehet használni. Ezt a körfolya-
matot nevezte el a kutatócsoport metanolgazdaságnak.

A kutatócsoport ma azon dolgozik, hogy ez a gyártás gaz-
daságos legyen (a levegõ szén-dioxid tartalma 0,3%). Meg-
nyugodhatunk tehát, hogy földünkön az életünkhöz tartozó
energiabázis létezése nincs veszélyben, tehát nem kell vizio-
nálni olyan helyzetet, amely az energia hiányával keletkezne.
Ezzel párhuzamban megoldódik földünk melegedését okozó
szén-dioxid gáz nemkívánatos halmozódása, megnyugtatóan
rendezõdhetne tehát a felmelegedés problémaköre. Unoká-
inknak nem kis feladata lesz, hogy ez a csodálatos humán gon-
dolat és tudományos eredmény az õ életükben az emberiség
javára realizálódjon. Izlandon az elmúlt évben elkészült egy
metanolgyár. Kínában 2 millió t/év gyártási kapacitással 100
db metanolgyártó üzem beruházását tervezik szénbázisra. Azt
hiszem érdemes ezeken elgondolkozni.

Huszár László okl. villamosmérnök

Külföldi hírek
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Engineering and Mining Journal, 2008. szeptember
Bogdán Kálmán

Lappföldi lehetõségek

Az Agnico-Eagle Mines (finn) vállalat lappföldi kutatásai
a végéhez közelednek, és az eddigi eredmények szerint igen
kedvezõ sikerrel. A kutatási terület központja Kittila aranybá-
nya Finnország északi területén.

A vállalat közlése szerint az arany és a réz �övezet�
(greenstone belt) a norvég tengerparttól kezdõdik, majd
Svédországon és Finnországon át halad és Oroszországban ér
véget. Ez az övezet teljesen hasonló az ausztráliai, az észak-
amerikai és az afrikai övezetekhez. Kittiliában réz és arany te-
lepek vannak, mint pl. Pahtohavare (Cu, Au), Viscaria (Cu,
Au), Kautokeino ( Cu, Au ), Saattopora (Au) és Pahtavaara
(Au) térségeiben.

A termelésekmegkezdéséig 2009-ben még további kutató
fúrásokat � össz. 65 km-t � fognak lemélyíteni.
Engineering and Mining Journal, 2009. február

Bogdán Kálmán

A szaúdiak kanadai vasércet vásárolnak

Az Al-Tuwairqi Csoport, melynek székhelye Szaúd-Ará-
biában, Dammanban van, megállapodást kötött a kanadai
New Millenium Capital Corp.-al évenkénti 3 Mt vasérc vásár-
lására. Az Al-Tuwairqi Cs. jelenleg évente 1,5 Mt nyersvasat
állít elõ. A vállalatcsoport arra törekszik, hogy kiterjeszti mû-
ködését Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségben,
Bahrainban, Egyiptomban és Pakisztánban. A terveik szerint
csak Szaúd-Arábiában a nyersvas termelését 2011-ig évi 6 Mt-
ra fogják emelni.
Engineering and Mining Journal, 2008. szeptember

Bogdán Kálmán

A Rio Tinto kapacitást növel

A kanadai Rio Tinto vállalat 2008. októberben bejelentet-
te, hogy több mint 500 M dolláros beruházási költséggel meg-
növeli a Kitimat alumínium kohójának a kapacitását, a jelen-
legi 245.000 t/éves termelésrõl 400.000 t/évre. A Kitimat alu-
kohó Kanadában a British Columbia régióban üzemel.

A beruházás folyamatban van, melynek keretében egy új
anód elõégetõ kemencét, egy öntödét, villamos alállomást,
egy összeszerelõ csarnokot építenek, továbbá biztosítják a
szervizellátást és munkás lakásokat adnak át. A fejlesztés

másik fontos célja, hogy a kiáramló mérgezõ gázok mennyi-
ségét 40%-kal csökkentik.
Engineering and Mining Journal, 2008. december

Bogdán Kálmán

Platina bányát épít az Anglo Platinum és a Royal
Bafokeng vállalat

Dél-Afrikában Rustenburg bányamellett 1MrdUSA-dol-
lár értékben egy új platina bányát épít az Anglo Platinum és a
Royal Bafokeng vállalat. Az ércelõkészítõ mûig 740 m mély
iker aknát, dúsítót és a külszínen 5,5 km hosszú hevederes
szállítórendszert építenek.

Az ismert érckészlet 68 Mt, mely 4,36 g/t platinát tartal-
maz, és tervük szerint 2015-ben már az akna 225.000 uncia/év
platinát fog termelni (1 uncia = 28,35 g).
Engineering and Mining Journal, 2008. december

Bogdán Kálmán

Engineering and Mining Journal, 2008. december
Bogdán Kálmán

Az Outotec vállalat üzletkötései

Az Outotec vállalat megállapodott a Yara International
céggel, amely a világ legnagyobb mûtrágya szállítója, hogy kü-
lönbözõ berendezéseket szállít a Yara International cég finn-
országi foszfát üzemének a bõvítéséhez. Ez az üzem Észak-
Finnországban van a Siilinjárvi apatit bánya mellett.

Az Outotec 28 M euró értékben szállít feldolgozó beren-
dezéseket, Floatex szeparátorokat, Tank Cell flotációs egy-
séget, két dúsítót, valamint csõvezeték-rendszert és villamos
berendezéseket. Ehhez a beruházáshoz a Yara Int. 60Meuró-
val járul hozzá. A bõvített üzem kapacitását 850.000 t/évrõl
1 Mt/év foszfát koncentrátumra növelik.

Az Outotec 2008-ban a Dél-Perui Réz Vállalattól kapott
78 M eurós megrendelést az ún. Tia Maria projekt megépíté-
sére.

Az Outotec közölte, hogy 2008-ban Brazíliában Samarco
Mineracao-ban átadta a világ legnagyobb vasérc pelletezõ
üzemét, melynek kapacitása 7,25 Mt/év.
Engineering and Mining Journal, 2009. február

Bogdán Kálmán

Befektetõk lehelnek életet Bulgária bányaiparába
(Kivonat a �Radio Bulgaria� internetes változatának 2008.
november 5-i, Milka Dimitrova által jegyzett cikkébõl)

Bulgária nem bõvelkedik ásványkincsekben, de szén- és
érctelepei nem elhanyagolhatóak. A Kozloduy atomerõmû
négy blokkjának leszerelése a bolgár szénbányászatot is a fi-

A nemesfémek és az ún. alapfémek árai 2008. december 1-jén

Nemesfémek USD/uncia Alap fémek USD/t
Arany 772,30 Alumínium 1 690
Ezüst 9,33 Réz 3 595
Platina 815,00 Ólom 1 083
Palladium 177,00 Nikkel 9 760
Rhodium 1 075,00 Ón 12 850

Cink 1 190

A vasérc bányászata 2007-ben

Vállalat Ország Termelés (Mt)
1. Vale (CVRD ) Brazília 308
2. Rio Tinto Nagy-Britannia 144
3. BHP Billiton Ausztrália 120
4. SAIL, NMDC India 55
5. Arcelor Mittal Nagy-Britannia 51
6. Metalloinves Oroszország 40,9
7. Anglo American Dél-Afrika 32,4
8. Cleveland-Cliffs USA 31,2
9. LKAB Svédország 24,7
10. Ferrominera Venezuela 22

A tíz legnagyobb összege 829,2
A világ össz termelése 1635
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gyelem középpontjába állította, mivel így a belföldi energia-
termelés kulcsszereplõjévé vált.

Bulgáriának összesen tíz szénbányájából nyolc már ma-
gántulajdonban van. A teljes ágazat mintegy 15 ezer ember-
nek ad munkát, éves termelésük 23 Mt lignit és 2,5 Mt barna-
kõszén körül alakul. Ezen a területen fõként hazai befektetõk
szerepelnek, akiknek fõ céljuk, hogy technológiai megújulás-
sal segítsék elõ a hatékonyságot. Ennek ellenére az ország
mégmindig szénbehozatalra szorul, amit Ukrajnából, Indoné-
ziából, Vietnamból és Ausztráliából oldanak meg.

Az ércbányászatban eközben a szakemberhiány okoz kriti-
kus helyzetet. �A fiatal bolgárok számára a bányamunka nem
jelent vonzó lehetõséget� �mondja Petar Petrov bányamérnök,
a Bolgár Bányászati és Földtani Kamara ügyvezetõ titkára.
�Az ágazat szenved amérnökök és középvégzettségû szakem-
berek hiányától. A különös eközben az, hogy az ilyen szakirá-
nyú egyetemi képzésekbe felvettek száma jóval meghaladja
azokét, akik ténylegesen végeznek. A vállalkozások ténylege-
sen versenyeznek a végzett szakemberekért, rendszeres ösz-
töndíjakkal, külföldi tanulmányi lehetõségek finanszírozásá-
val is segítik õket. Az is elõfordul, hogy a vállalkozások a saját
munkavállalóik gyermekeinek tanulmányait támogatják ab-
ban a reményben, hogy a gyermekek a szüleik munkásságát
fogják folytatni.�

Réz, ólom és cink alkotja a bolgár ércbányászat bázisát.
Némelyik rézérc-telep aranyat is tartalmaz, mint például a
Chelopech-telep Szófia közelében. Ez Európa leggazdagabb
réz-arany telepe, az ír-kanadai Dundee Precious Metals
Company cég kapott rá koncessziót, akik eddig is 80 millió
USD értékû beruházást hajtottak itt végre. Mindeddig a réz-
arany ércet környezetvédelmi okokból külföldre vitték feldol-
gozni, fõként az arzéntartalom miatt. Egy júliusban zöld utat
kapott beruházás-tervezet lehetõvé teszi az ércelõkészítés
helyben végzését, ami további 155 millió USD értékû beruhá-
zást jelent. Amegegyezés értelmében Bulgária a kinyert arany
és réz értékébõl 25%-ban részesedik.

A Dundee Precious Metals leányvállalata más kitermelési
jogok iránt is érdeklõdik, mint például a Dél-Bulgáriában,
Krumovgradmellett található arany-telep. Petar Petrov szerint
�arany-telepeinknek köszönhetjük az utóbbi évek legnagyobb
külföldi befektetéseit hazánkban�. ADundeePreciousMetals
ugyanis nem az egyetlen �aranyásó� Bulgáriában. Néhány to-
vábbi brit és kanadai vállalkozás folytat terepi kutatásokat.

Bulgária birtokolja Európa egyetlen mangánérc-telepét.
�Négy-öt évvel ezelõttig Ukrajna volt a kulcsforrás Európa
számára mangánérc vonatkozásában. Telepeik azonban kime-
rülõben vannak, Ukrajna csökkentette exportját, így a felhasz-
nálóknakmás forrás után kell nézniük. Ez az oka annak, hogy
a bolgár mangánérc iránt hatalmas érdeklõdés mutatkozik.
Ezek a telepek Albena közelében, a kiemelt tengerparti luxus-
övezet vonzáskörzetében vannak, így a környezetvédõk állan-
dó céltáblái is egyben.� Ez idõ szerint egy beruházás holtpont-
ra jutott emiatt, annak ellenére, hogy a brit befektetõ garan-
tálta: a mangán kinyerése az ércbõl új, a korábbitól eltérõ
technológiával fog történni.

Dél-Bulgária ólom- és cinkbányászata Madan, Rudozem,
Lucky, Zlatograd települések környezetében folyik, a kiter-
melés összességében 600 ezer tonna körüli nyersérc.

A fémek nemzetközi piacokon történõ árzuhanása olyan
kérdéseket is felvet, mint a földalatti bányászat jövõbeli ver-
senyképességének megítélése.

A leggyorsabban növekvõ bányaipari alágazat Bulgáriá-
ban az építõipari nyersanyagok bányászata. �Ezen a területen
a gazdasági teljesítmény figyelemre méltó, és számos kis- és
közepes vállalat tevékenykedik itt.� � mondja Petar Petrov be-
fejezésül.

(http://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_English/The
me_Economy/Material/mining.htm)

A fordító megjegyzései:
A Bolgár Bányászati és Földtani Kamara a Magyar Bányá-

szati Szövetséghez hasonló munkaadói érdekképviseleti szervezet.
Honlapja: www.bmc-bg.org

Európában nem az albenai (obrochiste-i) az egyetlen man-
gánérc-telep, hiszen Ukrajna nikopol-i, Oroszország dél-urali te-
lepcsoportjai, Románia iacobeni-i és természetesen Magyar-
ország úrkúti telepe is Európához tartozik.

A koncessziós alapon történõ rézérc-bányászat és feldolgozás
25%-os bányajáradékával kapcsolatos megegyezés részleteire vo-
natkozó adatot nem találtam, de ajánlom az illetékesek figyelmébe!

Ford. és szerk.: Vigh Tamás

Újabb bányaszerencsétlenség Kínában

Hetvenhárom bányász meghalt, további harminchat a föld
alatt rekedt vasárnap egy észak-kínai szénbányában történt
robbanás következtében. Az Új Kína hírügynökség értesülése
szerint összesen 436-an tartózkodtak a Sanhszi tartomány
székhelye,Taijüan térségében található bányában a baleset be-
következtekor. A bányászok közül 371 embert sikerült kimen-
teni. Többen most is életveszélyes állapotban vannak, sokan
szén-monoxid-mérgezést szenvedtek, a még mindig égõ tár-
nákban rekedt 36 emberrõl nem tudni közelebbit.

Bár Kína tavaly bezárt többmint ezer kisebb, veszélyes bá-
nyát, még mindig az ázsiai országban van a világon a legtöbb
halálos bányaszerencsétlenség. Tavaly a hivatalos adatok sze-
rint 3200-an vesztették életüket ezekben a katasztrófákban, nem
hivatalos források szerint azonban az áldozatok valódi száma
ennél jóval magasabb lehet. Kína 16 ezer bányájának 80 szá-
zaléka illegálisan mûködik!

MTI 2009. február 22.
Legeza Miklós

Kínai fém- és ércimport

Kína 297 ezer tonnányi, rekordmennyiségû finomított re-
zet vásárolt márciusban, amit áprilisban további 6%-os növe-
kedéssel 317 ezer tonna követett. A vásárlások csak részben
szolgálják a felhasználást, nagy részük állami felhalmozás, ki-
használva az alacsony fémárakat. Kínában azonban növekvõ
rézfelhasználással számolnak, elsõsorban az energiaipari be-
ruházások miatt.

A megnövekedett igény miatt a londoni fémtõzsdén
(LME) a rézár a 2008. decemberi 3000 USD/t-ról 4885
USD/t-ra ugrott. Az áremelkedés azonban a kínai készletezé-
si kedvet is csökkentette. A II. negyedévre 20-25%-os csökke-
néssel számolnak.

53,5 Mt-val ugyancsak rekordmennyiségû vasércet vásá-
rolt Kína áprilisban � ez 24%-kal több mint egy éve, 2008. áp-
rilisban � még a válság elõtt volt. A kínai kereskedõk 40%-os
árcsökkentést tudtak kikényszeríteni a világ fõ vasérc terme-
lõitõl, a BHPBilliton-tól, a Rio Tinto-tól és a Vale-tõl 2009-re.
A növekvõ vasércimport, a kikötõi beruházások, Kína stabil
acéltermelési adatai segíthetik a vasérctermelõket az árenged-
mények csökkentésében.

Az esélyeiket növeli, hogy az import növekedése kapcso-
latban állhat a kínai magnetit-, vasérctermelés visszaesésével
is, amit annak a nagyon magas önköltsége okozott. A Billiton
már júniusban új megállapodást sürget.
Mining Journal Online 2009. május 6. és 12.

PT
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Gyászjelentés
Brunáczki Zoltán bányatechnikus 2007-ben, életének 53. évében elhunyt.
Szabó Rezsõ okl. bányamérnök 2008. február 3-án, életének 73. évében Pécsett elhunyt.
Szilárd Imre okl. bányatechnikus 2008. május 5-én, életének 86. évében Pusztavámon elhunyt.
Novotny Csongor okl. bányamérnök 2008. október 5-én, 63 éves korában Miskolcon elhunyt.
Falus Tamás okl. vegyészmérnök 2008. december 22-én, életének 80. évében Budapesten elhunyt.
Dr. Móra László ny. tüzér ezredes, történész-könyvtáros 2009. március 22-én, életének 95. évében elhunyt.
Nekovetics Oszkár okl. bányagépész mérnök 2009. április 4-én, életének 73. évében Esztergomban elhunyt.
Dr. Põdör Mihály okl. közgazdász 2009. április 4-én, életének 82. évében Tatabányán elhunyt.
Dr. Bogdány Béla okl. bányamérnök 2009. április 17-én, életének 76. évében Budapesten elhunyt.
Dr. Kun Béla okl. bányamérnök, tiszteleti tag 2009. április 25-én, 90 éves korában Gyöngyösön elhunyt.
Magdics Mátyás okl. bányamérnök 2009. április 30-án, életének 73. évében Móron elhunyt.
Wisnovszky Károly okl. erdõmérnök, okl. geológus szakmérnök 2009. május 10-én, életének 83. évében
Budapesten elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

2009. február 19-én Budapesten a Farkasréti temetõ Makovecz-termében meghatódott gyászoló közösség
búcsúzott az életének 89. évében, elõzmények nélkül elhunyt Szemán István bányamestertõl.

1920. július 28-án született Ormosbányán. Elemi iskoláit szülõhelyén végezte,
majd a miskolci 1. sz. Áll. Polgári Fiúiskola tanulója volt. Különbözõ külszíni és föld
alatti munkakörökben szerzett alapos szakmai gyakorlat után, 1939-ben iratkozott be
a m. kir. Péch Antal Bánya-, Kohó- és Mélyfúróipari Középiskolába. Az iskolának
1943-ig Pécs, 1943-tól Nagybánya adott otthont. 1943 májusában vájárbizonyítványt,
júniusában bányaipari középiskolai érettségi bizonyítványt szerzett. A II. világháborús
eseményekmiatt csak 1945-ben létesített munkaviszonyt Ormosbányán, ahol a bánya-
üzem különbözõ aknáinál 1977. évi nyugdíjazásáig megszakítás nélkül dolgozott.

A Borsodi Szénbányák ormosi bányaüzeménél mindazok, akik munkatársként
vagy beosztottként dolgozhattak vele igazi bányamester-egyéniségként õrzik emléke-
zetükben. A munkát közvetlenül irányító szakemberrel szemben támasztott követel-
ményeknek eminens módon, maradéktalanul megfelelt alkatilag, szakmailag és pszi-
chikailag egyaránt. Egész életére jellemzõ igényességével osztatlan elismerést váltott
ki mindenkor. Szakmai ismereteit folyamatosan, szisztematikusan gyarapította, így

méltó társa tudott lenni édesapjának, akit réselõgépének megalkotásáért, � mely közös munkájuk volt � Kossuth-
díjjal tüntettek ki.

Bányamesterré történõ kinevezése elõtt mérnökségvezetõként dolgozott. A nála természetesnek tûnõ precíz
mérési eredményeket színvonalas jegyzõkönyvi és térképészeti dokumentálás tette elismertté.

Az OMBKE borsodi helyi szervezetének 1958-tól volt tagja. A Bányászati Lapokat nemcsak olvasta, hanem a
számára jelentõs cikkeket és a hivatkozott szakirodalmat is igyekezett megismerni. Munkáját 13 alkalommal ismer-
ték el különbözõ szintû kitüntetésekkel, és dokumentáltan 23 alkalommal részesült érdemleges pénzjutalomban.

Mint az Ormosiak Baráti Körének � 15 éve � korelnöke, számtalanszor mondott bányásznapi ünnepi beszédet.
Ezek során kiemelten hangsúlyozta, hogy a bányásznapot nem megszokásból, hanem tiszteletbõl ünnepeljük, mert
�A múlt tisztelete nélkül nincs jelen és jövõ�.

A bányászatban folyamatos ismeret- és tapasztalatszerzéssel eltöltött évtizedek eredményeként komplexé ne-
mesedett szaktudása egy szép, színes rá jellemzõen igényesmesterségbelimozaik-életképet formált. Ezt hagyta ránk
emlékül. A �Tisztelet a bányász szaknak� hangjai mellett kísérték a gyászolók a ravatalozóból utolsó útjára. Meg-
nyerõ, követendõ példát adó egyéniségét örök emlékül szívünkbe zártuk.

Üveges János

Szemán István
(1920�2009)

Szemán István
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Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy szeretett barátunk, volt munkatársunk Bíró Aladár okl. bányagépész-
mérnök 2008. 10. 30-án rövid szenvedéssel járó súlyos betegség után elhunyt.

1937. december 12-én született Dad községben, ahol elemi iskoláit végezte.
1953-57 között Esztergomban tanult és ott szerzett technikusi oklevelet.

Tanulmányait befejezve azOroszlányi Szénbányák Vállalatnál helyezkedett el, kez-
detben, mint frontlakatos, majd mûvezetõ, késõbb pedig gépészeti vezetõi beosztás-
ban.

Miskolcon a Nehézipari Mûszaki Egyetemen az 1961-1967 között folytatott tanul-
mányait követõen szerzett bányagépészmérnöki diplomát. Dolgozott a vállalat gépé-
szeti osztályán, majd a Márkushegyi Aknaüzem technikai fõmérnöke lett. Aktív évei-
nek végén 1983-tól a vállalat fejlesztési és beruházási osztályán dolgozott, egészen az
1992-ben történt nyugdíjazásáig.

A 35 év szolgálat alatt sokat tett a bányamunka gépesítéséért, fejlesztéséért. Mun-
kájáért többször kapott magas elismerést, többek között �Kiváló feltaláló� bronz fo-
kozatot. Munkatársai tisztelték szakértelmét, hozzáállását.

1963-tól volt az OMBKE tagja, Sóltz Vilmos-emlékérem tulajdonosa.
A felesége, gyermekei, unokái, testvérei, rokonai, ismerõsei, barátai és volt munkatársai 2008. november 6-án az

oroszlányi temetõben a Bányászhimnusz hangja mellett búcsúztak el Tõle és kívántak utolsó Jó szerencsét!
Varga József

Bíró Aladár
(1937�2008)

Bíró Aladár

Valamennyiünket megrendített a hír, hogy Oláh Imre okleveles villamosmérnök rövid ideig tartó betegség után
2008. szeptember 9-én eltávozott közülünk.

Kunhegyesen született 1934. április 8-án. Az általános iskolát is itt végezte. Közép-
iskolába aDebreceni Református Kollégiumba járt. Vallásos neveltetése egész életére
rányomta a bélyegét. Tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egyetemen folytatta, ahol
1956-ban erõsáramú villamosmérnöki oklevelet szerzett. Szíve visszahúzta a civis vá-
rosba, így a Debreceni Építõipari Vállalatnál helyezkedett el.

Második házassága révén került Tatabányára 1970-ben, ahol elõbb a KOMBER-
nél, majd az AGROBER-nél dolgozott. Örökmozgó, agilis, minden után érdeklõdõ
ember lévén, jó kapcsolatot alakított ki a bányászokkal, általuk megismerkedett a bá-
nyászattal és a selmeci hagyományokkal. Így történt, hogy bányászaton kívüliként
1977-ben tagja lett az OMBKE-nek. A bányászattal 1978-tól került közelebbi kapcso-
latba, amikor a Magyar Szénbányászati Tröszt, majd ennek megszûnése után 1980-ban
a BISZT dolgozója lett. Innét helyezték át azOroszlányi Szénbányákhoz, ahol villamos
mûvezetõként a Márkushegyi Bányaüzemben dolgozott egészen 1990. október 5-ig,

nyugdíjba vonulásáig. Munkahelyi feladatait mindig nagy szorgalommal, alaposan átgondolva látta el.
Nyugdíjasként legtöbb idejét kedvenc hobbijának, a kertészkedésnek szentelte. A Turul-oldali kis gazdaságában

mindig szívesen látta egy-egy pohár borra, vagy eszmecserére ismerõseit, barátait. Közvetlenségével, kiváló kapcso-
latteremtõ képességével nagyon sok barátot szerzett nemcsak a munkahelyén és lakóhelyén, hanem szerte az or-
szágban.

Lelkes látogatója az OMBKE rendezvényeinek, mind a saját, oroszlányi szervezeténél, mind lakóhelyén, a tata-
bányai szervezetnél.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2008. szeptember 29-én volt Tatabányán a Május 1. parki református templom-
ban szûk családi körben. Ismerõsei és barátai � akik késõn értesültünk haláláról � ezúton búcsúzunk és mondunk
utolsó Jó szerencsét!

Gyõrfi Géza

Oláh Imre
(1934�2008)

Oláh Imre
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Mély megrendüléssel vettük a hírt, hogy 2009. január 31-én Budapesten elhunyt dr. Salamon Miklós aranyokleve-
les bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagja. A kiváló embertõl és szakembertõl 2009. február

26-án Budapesten aMátyás templomban búcsúztunk el.
1933. május 20-án Szabolcs megyében, Balkányban született. Elemi iskoláit a nyír-

madai katolikus iskolában (1939-1943) végezte.Középiskolai tanulmányait aNyíregyhá-
zi Királyi Katolikus Gimnáziumban kezdte, és ugyanott, de az államosítás után Vasvári
Pál Gimnáziumnak nevezett középiskolában érettségizett 1951-ben. Tanulmányai alatt
végig a matematika volt a kedvenc tantárgya.

Még ebben az évben felvették a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamér-
nöki Karára. Egyetemi tanulmányait kiváló eredményekkel folytatta és diplomatervét
kitüntetéssel védte meg 1956. április 27-én Sopronban. Egyetemi évei alatt (1952. július
11.) vette feleségül évfolyamtársát, Mészáros Ágotát, aki ugyanekkor jeles eredménnyel
végzett.

Zambó János professzormár hallgatóként felfigyelt a kimagasló képességû Salamon
Miklósra és feleségére, akiknek a végzés után azonnal tanársegédi állást ajánlott fel. S,

hogyZambó professzormennyire nagyra értékelte SalamonMiklós tudását, mi sem bizonyítja jobban, hogy mint fiatal
tanársegéd többször helyettesíthette Zambó professzort gyakorlatok és egyszer elõadás megtartásában.

Az egyetemen is nagyon népszerû lett. 1956. október 23-án az egyetemi oktatói kar amegalakultMEFESZ-be de-
legálta. A forradalom leverése után 1956. november 4-én családjával el kellett hagynia szeretett hazáját.

Az ausztriai menekülttáborból 1956. december 12-én érkeztek Angliába, ahol a bányabeli gyakorlat megszerzése
után már egyetemi kutatással kezdett foglalkozni, és 1962-ben tudományos fokozatot szerzett.

Életének új fordulatot adott, hogy egy nemzetközi pályázatot megnyerve 1963-ban családjával Johannesburgba
költözött. A pályázat kiírását az indokolta, hogy több bányászati tömegszerencsétlenség történt a dél-afrikai szénbá-
nyászatban kõzetomlás következtében. Hasonló tömegszerencsétlenségek bekövetkeztét kellett meggátolni a kõzet-
mechanikai kutatásokkal. 1974. január 1-jétõl kinevezik a Dél-Afrikai Bányakamara Kutató Intézet igazgatójává, és
nevéhez fûzõdik az a 10 éves kutatási terv, amelyet az aranytermelés biztonsága érdekében alkotott. Munkásságának
eredménye volt az is, hogy több esetben felkérték szakértõnek a különbözõ földrészeken bekövetkezett bányabeli tö-
megszerencsétlenségek kivizsgálására (1972. Rhodésia, 427 áldozat, 1984. Tajvan 74, majd késõbb 103 áldozat).

1986-banmeghívást kapott egy egyetemi tanári állásra az Egyesült Államokba (Colorado School ofMines), melyet
elfogadott és így kiemelt professzorként és intézeti igazgatóként, majd dékánként ott folytatta munkásságát, végül
emeritus professzorként vonult nyugdíjba 1998-ban.

1994-1995között aDél-Afrikai BányaipariAlkalmazottakbiztonsági és egészségügyi helyzete címû törvénytervezet
kidolgozására kapott megbízást (harmadmagával), ezt a törvényt � amely az apartheid eltörlését is figyelembe vette �
NelsonMandela 1996. június 14-én hirdetette ki. Ennek a bányatörvénynekmegalkotását SalamonMiklós élete legfon-
tosabb eredményének tekintette. A Dél-Afrikában 23 éven át végzett munkáját és elért eredményeit � többek között
� a róla elnevezett kitüntetéssel, majd életmû díjjal ismerték el. Világszerte nagyra értékelték szaktudását és számta-
lan kitüntetést kapott.

Elsõ hazalátogatására 1967-ben kerülhetett sor, ehhez megkapta a magyar vízumot. Ezt követõen feleségével
együtt pár évenként hazalátogattak, majd 1988-tól évente jöttek Magyarországra. Egyre szorosabb kapcsolatot alakí-
tott ki aMiskolci EgyetemMûszaki FöldtudományiKarával és azOMBKE-vel � amelynek 1953 óta feleségével együtt
tagja volt �, tagsági viszonyukat folyamatosnak ismerte el az egyesület.

AMiskolci Egyetem 1990-ben díszdoktori címet adományozott részére, ezt követõen pedig feleségével együtt lét-
rehozták a Bányamérnök KépzésértAlapítványt, amelynek révén például több fiatal oktatót sikerült 3-3 hónapra a co-
loradoi egyetemremeghívni, ahol az ottani oktatási módszerekkel ismerkedhettek és gyakorolhatták az angol nyelvet.

A Magyar Tudományos Akadémia 1998-ban külsõ tagjának választotta. Székfoglalóját �A kõzetmechanika fejlõ-
dése egyéni szemszögbõl� címmel tartotta.

Szeretett felesége, aki a tudományos munkásságának biztos hátországát jelentette, súlyos betegségben, 68 évesen,
2000. február 23-án Coloradoban elhunyt.

Egyedül maradva gyakrabban jött haza, majd végleg hazatelepült. Itthon számtalan elõadást tartott, és tagja volt
alapítványuk kuratóriumának. Sajnos, egészségemegromlott, ennek ellenére utolsó energiáit felhasználvamég család-

Dr. Salamon Miklós
(1933�2009)

Dr. SalamonMiklós
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tagjaival ünnepelte meg a karácsonyt Johannesburgban. Hazaérkezve kórházba került, majd 2009. január 31-én
elhunyt.

AMátyás templombanmegtartott gyászszertartás keretében dr. hc. dr. Kovács Ferenc, azMTA rendes tagja, azME
Mûszaki Földtudományi Kar emeritus professzora búcsúzott pályatársától, az MTA, azME, az OMBKE, a szakma, a
barátok és tisztelõk nevében is. A szertartás a Himnusz és a Bányászhimnusz elhangzásával fejezõdött be.

A gyászszertartás után a család fogadást adott a Hilton szálló Anjou-termében.
Salamon Miklós hamvait, kérésére, felesége hamvai mellé, a Bükk hegységben fogják szétszórni.
Köszönjük, hogy barátaid lehettünk! Minden gyászoló nevében mondunk utolsó
�Jószerencsét!�.

Simon Sándor

Solymos András aranyokleveles bányamérnök személyében, a tatabányai szénbányászat 110 éves történte máso-
dik felének meghatározó egyénisége távozott el közülünk, 2009. január 13-án. Élete és munkássága egyet jelentett

a bányászattal és Tatabánya városával.
Bánhidán született 1926. június 28-án. Az elemi iskolát a Magyar Általános Kõ-

szénbánya Rt. tulajdonában lévõ elemi népiskolában, középiskolai tanulmányait a
nagyhírû tatai piarista gimnáziumban végezte el, kiváló eredménnyel. Kiváló tanulmá-
nyi eredményét, a közösségi életben és az önképzõköri elnöki tisztében nyújtott telje-
sítményét a mai napig õrzik a gimnáziumi évkönyvek.

1944 õszén iratkozott be aMagyar Királyi József NádorMûszaki ésGazdaságtudo-
mányi Egyetem Bánya-, Kohó és Erdészmérnöki Karának Bányamérnöki Tagozatára.
A tanulmányait a háborús események megszakították, hazatért Tatabányára és a VIII.
sz. aknán csillésként dolgozott. Idõközben behívták katonának. Ausztriában szovjet
hadifogságba esett, majd a Gondviselés jóvoltából 1945. június 12-én szabadult ki.

1945 õszén kezdõdõ tanévben folytatta bányamérnöki tanulmányait Sopronban.
Az abszolotórium bevégeztével 1949 decemberétõl a Tatabányai Szénbányák Nemzeti
Vállalathoz, a XII. sz. aknára helyezkedett el, bányamérnök-gyakornokként. Bánya-
mérnöki oklevelet 1950. április 28-án Sopronban szerezte meg.

1950. május elsejével aXIV. sz. aknára helyezték, ahol beosztott mérnökként, késõbb felelõs üzemvezetõ-helyet-
tesként dolgozott. Elsõ önálló, igazán nagy szakmai feladatot, 1951.május 1-jétõl a VIII. sz. akna felelõs üzemvezetõ
fõmérnöki kinevezése jelentette számára, amit három évig látott el.

1953. július elsejével a Nehézipari Minisztérium Szénbányászati Igazgatóságára helyezték, ahol csoportvezetõ
fõmérnöki beosztást kapott. 1955 októberében a mûszaki fejlesztési és gépészeti fõosztály gépészeti osztályvezetõ-
helyettesének nevezték ki, ahol önálló feladatkörben részt vett a szénbányászat gépesítés-fejlesztési programjának
kidolgozásában.

Történelmi napon, 1956. október 23-án tért vissza Tatabányára. A Tatabányai Szénbányászati Tröszt központjá-
ban kapott beosztást, majd még ebben az évben a XI. sz. bányaüzemhez nevezték ki üzemvezetõ fõmérnöknek. Irá-
nyítása alatt a vastagtelepi bányászkodásban új fejtési technológiák kidolgozására és azok széleskörû alkalmazására
került sor.

1964. januártól a tröszt mûszaki fõosztályának helyettes vezetõjévé, majd a mûszaki fejlesztési osztály vezetõjévé
is kinevezték. 1967. novembertõl a vállalat mûszaki elõkészítési fõmérnöke, majd 1970. júniustól bányászati vezetõ
fõmérnök volt.

1972. júliustól mûszaki igazgatóhelyettes, egyben a vállalat igazgatójának szervezetszerû helyettesi munkakörét
töltött be, 1986. június 30-ig. Idõközben 1980. januártól szeptember 30-ig a vállalat megbízott igazgatója volt.

A tröszti, majd vállalati központban eltöltött huszonkét esztendõ alatt a tatai szénbányászatot döntõen átalakító
fejlesztések sokasága került bevezetésre, kezdeményezésére és irányításával. Többek között a pillérekben lekötött
szénvagyon felszabadítása, a fejtési és vágathajtási rendszerek modernizálása, a vízvédelemi rendszerek kidolgo-
zása, új bányák építése, a több termékes bányamodell kialakítása, a szénbányászati meddõhányók újrahasznosítása.

1986. júliustól a Bányászati Egyesülés igazgató elsõ helyettese, majd 1987. január elsejével az egyesülés igazgató
tanácsa megválasztotta a Bányászati Egyesülés és bányászati társulások igazgatójává. A Bányászati Egyesülés mû-
szaki tanácsának éveken át volt elnöke.

1988. július 31-én vonult nyugdíjba.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1954 óta volt tagja, a tatabányai csoportnak 1980.

és 1988 között elnöki tisztét is betöltötte, a dr. Georgius Agricola és Sóltz Vilmos-emlékérem tulajdonosa.

Solymos András
(1926�2009)

Solymos András
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Szakmai és közösségi munkáját kitüntetések és elismerések sora fémjelzik:Magyar Népköztársasági Érdemérem
arany fokozata (1951, 1952), Kiváló Bányász (1956, 1985), Nehézipar Kiváló Dolgozója (1975), Munkaérdemrend
arany fokozata (1977), Eötvös Lóránd-díj (1981), Állami Díj (1983), Kiváló Feltaláló arany fokozat (1986), Szent
Borbála-érem (2001).

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000-ben szakmai munkáját és a város életét meghatározó mun-
kásságát elismerve a Tatabánya Díszpolgára címet adományozta számára. 2006-ban mérnöki hivatástudatát elismer-
ve aMagyarMérnöki Kamara Tiszteletbeli Tagja és aKomárom-EsztergomMegyei Mérnöki Kamara Örökös Tagja címet
adományozta számára.

Búcsúztatása, 2009. január 23-án, katolikus szertartás szerint a tatabánya óvárosi Szent István templomban kez-
dõdött. Végsõ búcsút a tatabányai újtelepi temetõben vettünk Tõle, ahol egykor volt kollégája méltatta egyéniségét:

�Egyéniséged és szellemiséged által a legnagyobb feszültség is alkotó, gondolkodó környezetté változott. Körü-
lötted az indulatok lecsillapodtak, és általad észrevétlenül mindenki egy közösséghez tartozónak érezte magát. Mel-
letted, úgy éreztük a térképek, tervek és táblázatok fölött, hogy nem lehet nem gondolkodni, munkálkodni a lehetõ
legjobb érdekében. Ez sok nehéz helyzetben adott erõt és biztatást a melletted élõknek és dolgozóknak.

Nem adtad fel elveidet, meggyõzõdésedet, mindig az maradtál, mint ahogyan sokan megismertünk.
Hosszú és tiszteletre méltó életutad volt, a felkészült és alkotó bányamérnök életútja, sikerekkel és sajnos néha

kudarcokkal. Az elismeréseket szerénységgel, a kudarcokat szakmánk iránti alázattal fogadtad.�
Nagyszámú tisztelõje és kollégája kísérte utolsó útjára, sírjánál a Bányászhimnusz eléneklésével, mondtunk utol-

só �Jószerencsét!�
Stuber György

Utólag kaptuk a szomorú hírt, hogy Jurida Ferenc tagtársunk 2007. szeptember 25-én Tatabányán elhalálozott.
Bányász családban született 1932. július 7-én Felsõgallán. Édesapja fõaknászként ment nyugdíjba, így már kis-

gyermekként is sokat hallott a bányászatról. Az általános iskola elvégzése után � 15
évesen � a Tatabányai Szénbányák Vállalatnál helyezkedett el. Kifutófiúként kezdte,
majd késõbb, hogy álmait megvalósíthassa � külön engedéllyel � föld alatti munkára
kérte magát. Célja a Tatabányai Aknászképzõ Technikum elvégzése volt, amelyhez ak-
kor 2 éves szakmai gyakorlatot kellett megszerezni. Az iskolában szorgalmas, segítõ-
kész, érdeklõdõ, az iskola kollektívájába beilleszkedõ jó tanuló volt. A hétvégeken el-
járt a bányába dolgozni, egyrészt az anyagiak miatt, másrészt a szélesebb körû szak-
mai gyakorlat megszerzése érdekében. A technikumot 1953-ban végezte el. Szinte az
iskolapadból � néhány kiemelkedõen jó tanulóval együtt � a MIM-be helyezték, ahol
elõadóként, majd fõelõadóként dolgozott.

1956-ban visszakerült Tatabányára, az akkormég Tatabányai Szénbányák Vállalat-
hoz tartozó XVI-os aknára fõaknásznak. 1957-ben az újonnanmegalakuló Oroszlányi
Szénbányák Vállalatnál a vállalati fõmérnök mûszaki titkárává nevezték ki. Mind ve-
zetõi, mint munkatársai egyaránt elismerték munkáját, tisztelték munkásságát. Két év

elteltével a vállalat Munkaügyi Osztályának vezetõje, majd késõbb a III-as bányaüzem üzemvezetõje lett. A bánya-
üzem megszûnése után egy újabb, nagyobb feladatot kapott: az Oroszlányi Szénbányák legújabb üzemének a
XXIII-as bányaüzemnek a vezetését bízták rá. Vezetése alatt a bányaüzemben a nagy teljesítményû önjárók és vá-
gathajtó gépek alkalmazásával országosan is kiemelkedõ sikereket és eredményeket értek el. A bányaüzem több-
ször is megkapta az �Élüzem� és a �Kiváló Bánya� kitüntetést, õ maga pedig a �Bányász Szolgálati Érdemérem�
valamennyi fokozatát.

Az idõ múlásával sajnos megromlott az egészsége. 1975 õszén viszonylag fiatalon, 43 évesen ment betegsége
miatt nyugdíjba.

Egyesületünknek 1950 óta volt tagja. A nyugdíjazása után betegsége miatt nem vett ugyan részt az oroszlányi
helyi szervezet rendezvényein, de a ritka személyes találkozásokkor mindig nagy érdeklõdéssel hallgatta az esemé-
nyeket.

2007. szeptemberében kívánsága szerint szûk családi körben temették el. Mi ezúton búcsúzunk Tõle, és mon-
dunk utolsó

Jó szerencsét!

Eckl István Gyõrfi Géza

Jurida Ferenc
(1932�2007)

Jurida Ferenc
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Mélyen megrendülten fogadtuk a fájdalmas hírt, mely szerint dr. Szirtes Lajos aranydiplomás, kutató bányamér-
nök, a Mecseki Szénbányák oktatási osztályának nyugalmazott osztályvezetõje Pécsett 2009. január 8-án, életének

91. évében elhunyt.
1918. június 8-án született Mecsekszabolcson bányász családban, 15 évesen szállt

le elõször bányába a pécsi Szent István aknán. Érettségi és bányatechnikusi oklevelet
1943-ban szerzett a nevezetes Nagybányán, majd Pusztavámon dolgozott önálló bá-
nyamérõ munkakörben. Szakmai mûveltségét mélyebb alapokra helyezve 1953-ban
Sopronban bányamérnök diplomát abszolvált. Szakmai életútjában 1957-ben gyöke-
res fordulat történt: ekkor nevezték ki vezetõnek a Mecseki Szénbányák kutatási osz-
tályára. Az osztály tevékenységét nyugdíjazásáig (1975) irányította és koordinálta.

Elsõdleges kutatási területe a váratlan szén- és gázkitörések elhárítása volt. Nevé-
hez kapcsolódik az ún. feszültségtorlódási elmélet kidolgozása, amellyel széleskörû el-
ismertséget szerzett hazai és nemzetközi szakmai körökben is. A gázkitörések megelõ-
zése érdekében kidolgozta az ún. szénkimosatás módszerét, ami világviszonylatban is
újdonságnak számított.

A módszer jelentõsége abban jelölhetõ meg, hogy a gázkitörés veszély megnyilvá-
nulási gyakorisága és az azzal járó halálos balesetek száma a tizedére csökkent. Természetesen ez volt a témaköre
értekezésének is, melynek révén aMagyar TudományosAkadémia �Mûszaki tudományok doktora� címét elnyerte,
méltán a tudósok közé emelkedett 1978-ban.

Szakmájának és a tudománynak megszállottja volt, küldetéstudata, akaratereje egy perc szünetet sem engedett.
Minden nehézséget vállalt, hogy új ismereteket szerezzen. Jellemzõ, hogy két év konok kitartással tudott engedélyt
szerezni ahhoz, hogy Észak-Szibériában a gázkitörések sajátságos formáit megismerhesse. A többfázisú rendszerek
tanulmányozásához szinte határtalan és elengedhetetlen képzelõerõvel rendelkezett, az összefüggéseket rendkívül
széles tartományban értelmezte.

Rendületlenül bízott saját képességeiben, mások szakmai eredményeit tiszteletben tartotta, soha nem akarta
azokat kisajátítani,még részesülni sem kívánt a sikereikbõl. Többnyire egyedül dolgozott, munkatársainak nagyfokú
önállóságot biztosított, akik fejlõdtek, érvényesültek és boldogultak.

Szakmai értékrendjében meghatározóan elsõdleges volt a bányabiztonság. A kutatási osztályon 125 szakember
dolgozott a fokozott tûzveszély, a sújtólég- és szénporrobbanás, a kõzetomlás, a por, illetve szilikózis bányaveszé-
lyek megszüntetése, hatásaik csökkentése érdekében. Munkásságukat szakkönyvek, rendszeresen kiadott évköny-
vek ismertették, eredményeik nemzetközi szinten is pozitívminõsítést kaptak. Tevékenységük vonatkozott ameddõ-
hányók komplex környezetvédelmi feladataira, továbbá kihatott a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokra is, bányá-
szaink többféle módon részesültek társadalombiztosítási ellátásban.

Összefoglalóan bizton állítható, hogy Zambó János �Bányamûvelés�, továbbá Szirtes Lajos �Szén- és gázkitöré-
sek leküzdése� c. szakkönyvek adtak egységes, tudományos alapot a mecseki bányamûvelés embertpróbáló gyakor-
latához. Az emberarcú bányászatért fáradhatatlanul dolgozott, kutatott; hivatástudatban, szakmaszeretetben példás
utat mutatott. Folyamatosan megõrizte érdeklõdését és aktivitását, a közelmúltban is szakcikke jelent meg a lapok
hasábjain. Kevés szabadidejében számos bányából válogatott páratlan ásványgyûjteményét gondozta, formákba
rendezte úgy, hogy az ásványok szinte életre keltek, így örök emberi gondolatokat tükröznek.

Szakmai munkásságát számos, rangos kitüntetés fémjelzi: Eötvös Loránd-díj, Munka Érdemrend, Bányász Szol-
gálati Érdemérem összes fokozata, Sóltz Vilmos-emlékérem, Szent Borbála-emlékérem, Kiváló Dolgozó, Kiváló Újító,
�

Dr. Szirtes Lajos aranyokleveles, mecseki tudós bányamérnöktõl 2009. január 28-án vettünk örök búcsút a pécsi
köztemetõ katolikus kápolnájában. Ravatalánál lerótták kegyeletüket: a család, rokonság, évfolyamtársai, aMecse-
ki Szénbányák jogutód társasága, a kutatási osztály volt dolgozói, az MTA dél-dunántúli szervezete, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület mecseki csoportja; továbbá barátai, sorstársai és mindazok, akik ismer-
ték és becsülték.

Emléke maradandó nyomot hagy a mecseki szakemberekben. A bányász hagyományok szerint, a klopacska
hangjával kísértük utolsó útjára. Emléke, szellemi öröksége ragyogjon e tájon, amíg ember emlékezik rá ezen a vilá-
gon.

Dr. Turza István

Dr. Szirtes Lajos
(1918�2009)

Dr. Szirtes Lajos
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Megdöbbenve vettük tudomásul a hírt, hogy Dr. Pera Ferenc 2009. február 14-én, életének 79. évében elhunyt.
Nehéz az emlékezés, hisz személyében mindannyiunkhoz közel álló embertõl búcsúzunk. Életpályája a szénbá-

nyászat sorsával azonos. Megélte, végig szenvedte mindazt, ami a szakágazatot érte �
a dicsõségtõl a felszámolásáig. Nem volt könnyû, de dicsõséges bányászsors volt az
Övé. Munkássága nem vész el, bevésõdött a szénbányászat történetébe.

1930. április 23-án született Balinkán. Családi indítása révén már 1944-ben csillés-
ként dolgozik a Kisgyóni Szénbányáknál. Okos, ügyes törekvõ ember. Minden terüle-
ten kiváló munkát végez 1948-ban már vájár, 1952-ben aknász. Gyorsan emelkedik a
ranglétrán. 1971-ben megszerzi a bányamérnöki oklevelet, majd 1984-ben a doktori
címet.

Iskolái elvégzésének eredményeként vezetõi beosztásba kerül. 1961-ben már ak-
navezetõ, 1965-tõl üzemvezetõ, 1981-tõl vállalati vezérigazgató. A szép, felfelé ívelõ
pályát nyugállományba vonulásáig (1989) számos szakmai siker és elismerés fémjelzi.
1968 és 1981 között a Balinkai Bányaüzem olyan mûszaki fejlesztéseken ment keresz-
tül, mely az eredeti tervekben jelzõként használt �mintabánya� kifejezést valódi tarta-
lommal töltötte meg. Vezetése alatt futott fel az üzem teljes termelési kapacitásra, oly
mértékben, hogy az idõközben kimerült kisgyóni terület aknáinak termeléskiesését is

pótolni tudta, mezõcsatolások révén. A fejtési munkahelyeken megtörtént a korszerûbb biztosítás, és jövesztési
technológiák bevezetése. 1971-ben a frontfejtések 100%-ban acéltámos és acélgerendás biztosításúak voltak, 1977-
ben már egy 50 m széles széngyalu jövesztésû, pajzsbiztosítású frontfejtés is üzembe lépett. A fõ veszélyforrás a fe-
kûviz volt, amelyre kiépült az üzem biztonságát jelentõ fõszivattyútelep.

Az 1965-tõl 1981-ig terjedõ idõszak dr. Pera Ferenc eredményes vezetõi munkáját igazolta. Munkájára országos
szinten is felfigyeltek, és Õt bízták meg aKözépdunántúli- és a Várpalotai Szénbánya Vállalatok összevonási munká-
latainak vezetésével. A munka elismeréseként az összevont nagyvállalat vezérigazgatója lett. A sikeres összevonás
után a lefogyó bányaüzemnek pótlására intenzív kutatások indultak el, és sikeresen be is fejezõdtek. Nem rajtamúlt,
hogy a felkutatott területeken már nem indult meg az új bányák telepítése.

Irányítása alatt jelentõs mûszaki fejlesztések folytak, általánossá vált a várpalotai páncélpajzsok alkalmazása, a
pajzsgyártási és tervezési technológiák fejlesztése és üzemszerû alkalmazása. Ez meghozta számára a nemzetközi
sikert is, így a világ számos országában mint a legfejlettebb biztosítási technológia kifejlesztõje képviselte a vállala-
tot és hazánkat. Vezetése alatt érte el az összevont vállalat a legmagasabb termelési szintet, s az ország legismer-
tebb, legeredményesebb, legsikeresebb termelõ egysége lett.

Dr. Pera Ferenc nem passzívan szerezte meg a vezetõi irányítási képességét. Fogékony volt az új megoldások
iránt, s számtalan tanulmányt írt a tapasztalatokról. A mûszaki, gazdasági munka mellett, a gondolataiban mindig
ott volt a dolgozó bányász, s mindent megtett a munkakörülményeik, az egészségük, pihenésük biztosítása érdeké-
ben. Gondoskodott az üdülési, egészségügyi rehabilitáció, a kulturált szórakozás hátterének biztosításával. Õ írta a
�Kisgyóni bányászat ötven éve� címû könyvet, ahol külön fejezetet szentelt az üzemben zajlott munkásmozgalmi te-
vékenységnek.

22 publikációjából 5 munkaegészségügyi témájú, nemzetközi elõadás, konferencia kiadvány 6 db, hazai konfe-
rencia 5 db, doktori disszertáció, korreferátum 4 db.

A szakmai tevékenység mellett dr. Pera Ferenc a politikai, társadalmi élet aktív résztvevõje is volt, aktív tevékeny-
ségének volt köszönhetõ, hogy létrejött a Veszprémi Akadémiai Bizottság.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: nyolc Kiváló Dolgozó, a Bányászati Szolgálati Éremminden foko-
zatának, a Honvédelmi Érem minden fokozatának, a Tûzrendészeti Érem arany fokozatának, a Munka Érdemrend
ezüst fokozatának volt tulajdonosa. Aranyjelvényes újító, Eötvös- és Állami-díjban is részesült.

1989-ben fejezte be aktív tevékenységét, de kapcsolata nyugdíjazása után is megmaradt a volt munkatársaival.
Haláláig a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének és az OMBKE veszprémi szervezetének tagja maradt. Szívesen
vállalt szakmai tanácsadói munkát.

Bányász volt egész életében. A bányászatért, a szakmáért dolgozott. Sikerekben gazdag életpályát futott be. Sze-
rette a természetet, a vadászatot, a természet csendjét és nyugalmát.

A temetési szertartáson Makrai László búcsúzott dr. Pera Ferenctõl a család és rokonai, volt munkatársai, az
OMBKE helyi szervezete, a BDSZ nyugdíjas alapszervezete és országos Tanácsa, az OMBKE országos vezetõsége,
a Veszprémi Akadémiai Bizottság Szilárdásvány Bányászati Szakosztálya, a bányászok nagy társadalma, a volt mun-
katársak nevében is.

Emléked örökre megõrizzük! Pihenj Békében!
Bolyky Zoltán

Dr. Pera Ferenc
(1930�2009)

Dr. Pera Ferenc
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Szomorú szívvel, megrendülve vettük tudomásul a hírt, hogy 2009. január 16-án elhunyt Bérces József tisztelet-
beli hites bányamérõ, okleveles földmérõmérnök, okleveles bányamérnök, az OMBKE bányamérõ szakcsoport

intézõbizottság tagja.
Bérces József 1926. március 26-án született, Debrecenben. 1949 júniusában érettsé-

gizett a debreceniGépipari Technikumban, majd aMÁVdebreceni javítómûhelyében
dolgozott. Jelentkezett a Budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára, fel is
vették, de végül 1949. október 23-án Sopronban jelent meg a Földmérõ Mérnöki
Karon, hogy ott tanuljon. Ezután 1953 júniusában jeles eredményû földmérõmérnöki
diplomát kapott.

Végzés utáni elsõ munkahelye a budapesti metró volt, ahol a geodéziai és a bánya-
mérés különbözõ feladatait végezte. Szikszay Rózsával 1954-ben kötött házassága után
a Tatabányai Szénbányászati Tröszthöz került, és aXIV. aknai mérnökség vezetõje lett.
Munkamellett ismét tanulni kezdett Sopronban, és ezt folytatva, 1961-ben bányamér-
nöki diplomát is szerzett Miskolcon.

1961-ben a tröszt bányamérési osztályára került, aminek 1966-tól vezetõje lett.
1983. december 23-án innenment nyugdíjba, 58 éves korában. De nyugdíjban sem tét-
lenkedett, évekig az Oroszlányi Szénbányák mûszaki tanácsadója, a kápolnásnyéki

Vörösmarty MgTSz nadapi és sukorói bányáinak felelõs mûszaki vezetõje volt, a bányák bezárásáig.
Sikeres szakmai pályafutásának legnagyobb része a bányamérés területén zajlott, amellett a bányamûvelés hatá-

saival, a bányakár mûszaki és gazdasági kérdéseivel, környezetvédelemmel, kisajátítással, mozgásvizsgálatokkal,
süllyedésméréssel foglalkozott. Az új iránti fogékonysága több korszerû bányamérési mûszer, giroteodolit, távmérõ
és számítógép beszerzésére ösztönözte.

OMBKE tag 1955 óta, az OMBKE bányamérõ szakcsoportban 1985-tõl 1989-ig titkára és azóta, haláláig az in-
tézõbizottság tagja.

Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el: Kiváló Dolgozó (1962-ben, 1968-ban és 1976-ban), Honvédelmi Ér-
demérem (1971-ben, 1977-ben és 1982-ben), aNehézipar Kiváló Dolgozója kitüntetés 1972-ben, Bányászati Szolgálati
Érdemérem bronz, ezüst és arany fokozata, OMBKE egyesületi munkáért és a Szentkirályi Zsigmond kitüntetés

Bérces József
(1926�2009)

Bérces József

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy egyesületünk tagja Szeberényi Ferenc aranyokleveles bányamûvelõ
mérnök 2009. március 23-án Esztergomba elhunyt.

Kisterenyén 1931. május 15-én született, 1949-ig a Kisterenyei Szénbányáknál vá-
járként dolgozott.

A bányamérnöki diploma megszerzése után 1956-ban a Dorogi Szénbányászati
Tröszthöz került. A Csolnok II. aknán beosztott mérnökként, majd 1958-tól fõmér-
nökként dolgozott.

1960-ban a Borókási Bányaüzem fõmérnöke, 1968-tól 1974-ig a XXI. Akna akna-
vezetõje volt. Utána az akkor alakult tervezõ irodához került csoportvezetõi majd osz-
tályvezetõi beosztásba.

Kiemelkedõ tevékenységei közé tartozott a Csolnoki I. lejtaknában 1958-ban be-
következett vízbetörés elzárása, a P-3 fejtésmód bevezetése a Borókási Bánya-
üzemben, a Lencsehegyi Bányaüzem tervezése, az Eger és környéke pincerendszeré-
nek felmérése, térképezése, rehabilitációja. Munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el.

Az OMBKE-nek 1956-tól volt tagja.
Temetése Esztergomban, a Szentgyörgymezõi temetõben a katolikus egyház szer-

tartása szerint 2009. február 27-én volt.
Családja, kollégái, barátai a Dorogi Bányász Fúvózenekar elõadásában a Bányászhimnusz hangjai mellett

mondták az utolsó �Jó szerencsét!�.
Solymár Judit

Szeberényi Ferenc
(1931�2009)

Szeberényi Ferenc
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(1993-ban), 1995-ben 40 éves, 2005-ben 50 éves OMBKE tagságért Sóltz Vilmos kitüntetés, 2000-tõl a bányamérõ
szakcsoport által alapított �Tiszteletbeli hites bányamérõ� cím.

2009. január 31-én kísértük utolsó útjára Bérces József aranyokleveles földmérõ mérnököt, okleveles bányamér-
nököt a tatabányai Újtelepi temetõ régi ravatalozójából. A ravatalnál azOMBKE tatabányai helyi szervezet bányász
egyenruhás tagjai adtak díszõrséget. A hamvasztás utáni búcsúztatáson összegyûlt számos gyászoló elõtt elõször dr.
Barátosi Kálmán, az OMBKE nevében búcsúztatta el. Meleg szavakkal emlékezett meg ismeretségükrõl, közös
munkájukról a bányamérõ szakcsoportban. �Áldozatos munkádat most, utólag is, köszönjük! Isten Veled, Jóska
Bátyám!�

A búcsúztató után a tatabányai helyi szervezet tagjai elénekelték az �Ímhol a föld alá megyünk�� kezdetû bá-
nyászdalt. Ezután az elhunyt személyes korábbi kívánságára Nagy László esperes katolikus szertartással búcsúztat-
ta Bérces Józsefet. Az urna sírba tétele után a Bányászhimnusz éneklésével mondtunk utolsó �Jó szerencsét!�.

Dr. Barátosi Kálmán

Tuskán József aranydiplomás bányamérnök 2009. március 26-án, életének 79. évében elhunyt.
A háborút követõen befejezett középiskolái után 1946-tól kovácsmester mellett lett ipari tanuló, majd megsze-

rezte a technikusi képesítést. Bányamérnöki oklevelét Sopronban szerezte meg 1956-
ban, majd a Borsodi Szénbányászati Tröszt volt elsõ és egyben utolsó munkahelye is.
Beosztott mérnök volt Lyukóbányán, késõbbAnna ésMárta bánya aknavezetõ fõmér-
nöke, majd a Bükkaljai Bányaüzem fõmérnöke, 1983-1990 között annak igazgatója
volt nyugdíjba vonulásáig. Közben bányaipari gazdasági mérnöki oklevelet szerzett
Miskolcon, 1969-ben. A borsodi szénbányászatban eltöltött 37 évbõl 32 évig felelõs ve-
zetõ volt. Nyugdíjba vonulását követõen vállalkozásával még aktívan közremûködött
a bányabezárási és tájrendezési munkákban.

Mint mûszaki vezetõ, részese volt új aknák létesítésének, régiek összevonásának és
sajnos bezárásának is. Közremûködött a korszerû gépesítés bevezetésében, új kötél-
pályák megépítésében a szén-elõkészítõmû megépítésében, a mûködést biztosító
szakemberek kiválasztásában és azok továbbképzésében. Ahogy önmagáról írta:
�Örülök, hogy a bányászat fénykorában dolgozhattam, módomban állt a bányász-
szakma szépségeit megismerni, a bányász társadalomban élõk szeretetét, háláját
érezni, megtapasztalni � csodálatos jó emberi érzés!�

Munkáját 17 vállalatiKiválóDolgozó, valamintminiszteriKiváló Bányász ésKiválóMunkáért kitüntetések fémjel-
zik. Megkapta a Munka Érdemrend bronz és ezüst, a Bányász Szolgálati Érdemérem valamennyi, legvégül gyémánt
fokozatát. A borsodi mélymûveléses szénbányászat gyors hanyatlása, megszûnése beárnyékolta nyugdíjas éveit.

Az OMBKE aktív tagja, rendezvényeink rendszeres látogatója volt, szívesen vett részt az OMBKE Nyugdíjasa
Baráti Társaság munkájában.

Temetésére április 1-jén a miskolci Mindszenti temetõben került sor református szertatás mellett. Volt
munkatársai, kollégái díszsorfala és a Perecesi Bányász Zenekar által megszólaltatott dallamok után Törõ György
bányamérnök, a helyi szervezet titkára szép szavakkal búcsúzott, melybõl csak néhány gondolatot idézünk: �Tisztelt
Gyászolók! 41 év és 241 nap aktív szolgálati idõ � egy gazdag, végigdolgozott életút. Mit hagyott számunkra, fiatal
kollégákra ez a generáció? Balassi Bálint szavaival: '� emberségbõl példát, vitézségrõl formát�'. Itt a végeken sok
ezernyi bányász boldogulását jelentette munkájuk. � Az Alma Mater, az Országos Magyar Bányászati Egyesület,
valamennyi volt kollégád és az összes megjelent gyászoló nevében búcsúzok és mondok utolsó Jó szerencsét! Józsi
bácsi, nyugodj békében!�

Koporsóját a Bányászhimnusz hangjai mellett helyezték sírba.
A temetést követõen gyászszakestélyre került sor Lóránt Miklós elnöklete mellett, aki az �Ímhol a föld alá

megyünk� eléneklése után rövid gyászbeszéddel búcsúzott, majd a jelenlévõk az utolsó pohár sör után hagyomá-
nyaink szerint összetörték poharaikat, és elénekelték a Bányászhimnuszt.

Lóránt Miklós

Tuskán József
(1930�2009)

Tuskán József



Nyolcvan éves a Bányász Fúvószenekar Várpalotán

A kezdetek

Várpalotán az 1920-as években bontakozott ki a zenei
élet. 1928. december 1-jén alakult a Várpalotai Unió Dalkör,
a kultúrát, a zenét kedvelõ bányászok azonban kijelentették:
�a mi településünkön sem hiányozhat a más bányatelepeken
már mûködõ, a közízlést szolgáló bányász fúvószenekar�.

A Kossuth utca és a mai 8-as sz. mûút sarkán állt egykor
az a földszintes ház, melynek udvarán a bánya zenekedvelõ
dolgozói közül néhányan, munka utáni pihenõjükben egy te-
rebélyes diófa árnyékában, a nyári estéken hangszereik meg-
szólaltatásával szórakozatták magukat. Héra Ferenc bánya-
mester, Bölcs László bányatisztviselõ, Halasi József lakatos,
Greszler József gépész, Holler Sándor villanyszerelõ és Vanyó
József lakatos ezeken az összejöveteleken azon tanácskoztak,
miként lehetne életre hívni egy bányász zenekart. A hat szor-
galmas és összetartó zenész mások kívánságát is képviselve az-
zal állt a bánya vezetõsége elé, hogy a létesítendõ zenekarmû-
ködéséhez biztosítsák a feltételeket.

A megvalósulás 1929-ig váratott magára, amikor a �Jó
szerencsét Olvasókör� a bánya dolgozóinak tagdíjaiból 16 fú-
vós hangszert tudott vásárolni. A zenekar felszerelésére a bá-
nyászok 3000 pengõt áldoztak, ami 1929-ben igen nagy összeg
volt. (�Kétszáz pengõért adtak egy trombitát, amikor tizen-
nyolc fillér volt a vájárok órabére.�) A támogatásokból a bá-
nyavállalat is kivette a részét. Ugyanakkor néhány lelkes és
minden áldozatra kész zenész önként ajánlotta fel anyagi hoz-
zájárulását is. Az Olvasókör az egyenruhát biztosította. Ilyen
elõzmények után sok-sok nehézséget legyõzve elérkezett az
ideje annak, hogy tizenhat taggal megalakuljon az együttes. A
karmester egy, akkor állás nélküli zenész, Csermák Antal lett.
Nem volt könnyû dolga, mert a zenekar tagjai addigi zenei is-
mereteiket önképzéssel sajátították el. Az elsõ nyilvános be-
mutatkozásuk az év nyarára esett, a bányaszerencsétlenség
következtében elhunytBartos István vájár temetésén eljátszott
Bányászhimnusz volt.

Az õsz folyamán egy vasárnap délelõtt Várpalota nagy-
község fõutcáján katonás sorokban elõször vonult fel egyenru-
hában a Bányász Fúvószenekar, élén immár Tisza István kar-
mesterrel.

Fordulópont

A zenekar fejlõdésében az 1931-es év korszakváltással is
felért, amikor az országban sorra feloszlatták a katonazeneka-
rokat, tagjaik egyik napról a másikra állás, és egyben kenyér
nélkül maradtak. A képzett muzsikusok közül többen is a vár-
palotai bányánál kaptak munkát, felajánlva közremûködésü-
ket a zenekarnál.

1934-ben a karmesteri pálcát Tisztl Pál, a székesfehérvári
Vasutas Zenekar volt karnagya vette át. Tevékenysége ered-
ményeként egy 40 fõt meghaladó, híresebb zenekar alakult ki.
Mûsoraikat igényesebb mûvekbõl állították össze és színvona-
lasabban szólaltatták meg, mint korábban. Felléptek Székes-
fehérvárott és Budapesten is. Az eredmények, hírük, népsze-
rûségük vonzó hatással voltak a fiatal munkásokra is. Körük-
bõl sokan kérték felvételüket az együttesbe: Borbély István,
Csiszár István, Galambos István, Halasi Ferenc, Halasi József,
Márton István, Molnár János, Novák Ferenc, Nyírõ János és
Szabó Ferenc.

A tekintélyes létszámban kivonuló fúvósok menetalakzat-
ban történõ megjelenése már önmagában látványszámba
ment. Ma is emlegetik a régi palotai bányászok a zenekar egy-
kori mókamestereit (Németh Imrét, Novák Ferencet), akik me-

netelés közben magasra dobták fel cintányérjukat, majd azo-
kat elkapva tovább folytatták a taktus ütemét.

Az életre hívott zenekar bõ évtized alatt létszámban, zenei
képzettségben is egyre gyarapodott. Idõközben lengyel mene-
kültként jöttMarszalek József és Dél-Erdélybõl áttelepültként
Birta András és Mihály, Both József, Csepin József, Nagy Lajos
és Pethe András bányászok.

A nagy ünnepek, évfordulók, bányászmulatságok hangu-
latához hozzá tartozott a fúvósmuzsika � és a gyászszertartá-
sokhoz is.

1941. év ismét nehéz helyzetet teremtett. Tisztl Pál beteg-
sége miatt, új karmesterre volt szükség. Az Olvasókör vezetõ-
sége Horváth József személyében � aki a budapesti I. Honvéd
Gyalogezred másodkarmestere volt � találta meg az utódot.
Sokak szerint mûködése alatt a zenekar szakmailag a legma-
gasabb színvonalat érte el.

1943-1945 között idõszakosan szünetelt mûködésük, a lét-
szám folyamatosan csökkent, a hangszerállomány is megfo-
gyatkozott. A frontról, soha többé nem tért vissza Andrej-
kovics Gyula, Somogyi István és Tóth István.

Újjászervezõdés és fenntartói háttér

A második világháború után a zenekar tagjai azonnal je-
lentkeztek számukra kedves és fontos szolgálatuk folytatására.
Az újjászervezett együttes rövidesen sikerrel tett eleget külön-
bözõ meghívásoknak, felkéréseknek. A háború után az együt-
tes lényegében amindenkori bányaigazgatótól függött. Állami
és nemzeti ünnepeken, valamint politikai eseményeken rend-
szeresen vállaltak szerepet. A bányásznapok elmaradhatatlan
résztvevõi voltak. Hosszú évekig a volt bányászkolóniákon
reggeli ébresztõvel szórakoztatták az ébredõket.

Több jelentõs kulturális eseményen szerepeltek, sõt kül-
földi meghívásokat is elfogadtak (Németország, NDK,
Ausztria). A zenekar tagjainak többsége a szénbánya fizikai
dolgozóiból és a nyugdíjasokból tevõdött össze. Többségük
szakszervezeti tagként is eredményesen látta el tiszteletre mél-
tó megbízatását.

A zenekar fenntartója és eredményes mecénása 1958-tól,
1998-ig a Jó Szerencsét Mûvelõdési Központ volt. Majd a folya-
matos átszervezések után jelenleg a Szindbád Kht. szervezeti
keretei között próbálnak és munkálkodnak. A Bányász Kó-
russal közösen használt próbatermük falán a régi múlt relik-
viái eseményei állandóan emlékeztetnek. 1994-ig a szénbánya-
vállalatok (várpalotai, veszprémi) és a szakszervezeti bizottsá-
gok kiemelt figyelmet fordítottak az együttesre és segítették
mûködését, fennmaradását. Megalakulása óta (1997) a Bá-
nyászhagyományok Ápolásáért Egyesület is lehetõségei sze-
rint támogatja és segíti eredményességüket a közös célért a
várpalotai bányászathoz kötõdõ emlékek fennmaradásáért.

Születésnapi gálamûsorok

A Bányász Kulturális Hetek záróakkordjaként 1979.
november 22-én az 50. évfordulóját ünneplõ együttes jubileu-
mi hangversenyt adott. Elismerésük ebbõl az alkalomból
�Aranylant Díj� volt. A jubiláns kollektíva többek között
elõadta � õsbemutatóként � Farkas Antal zeneszerzõnek ez
alkalomra írt mûvét, a szerzõ vezényletével. Id. Meiszter József
a �Szocialista Kultúráért� kitüntetést, Lóczi Pál, Pete András
és Szekeres István pedig a �Veszprém megyéért Érdemérem�
arany fokozata kitüntetést kapták.

1989. szeptember 9-én a 60. évfordulón Várpalota külön-
bözõ pontjain adott koncertet az oroszlányi Szénbányák Kon-
cert Fúvószenekara, az osztrák Piberstein bányászzenekara.
Délután a zenekarok és a mazsorett csoport felvonult a város
fõbb útvonalain, este pedig a Jó Szerencsét Mûvelõdési Köz-
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pontba vonultak, az ünnepség helyszínére. A jubiláló
zenekart Petrovics László, az intézmény igazgatója köszön-
tötte, majd Soós Gábor, a vállalati szb. titkára mondott
köszöntõ szavakat. A városi tanács elnöke 60 ezer forintos
takarékbetétet adott át.

Kultúrküldetés

A zenekar megalakulása óta, érzékelhetõbben az ötvenes
évekmásodik felétõl kezdõdõen jelentõs szerepet tölt be Vár-
palota és térsége, de a megye kulturális életében is. A szakmai
munkát többek között elismert és képzett karmesterek se-
gítették, mint Marosvölgyi Károly, ifj. Farkas Tamás és Ossó
János.

A várpalotai bányász zenekar fejlõdéséhez, tudásának
gyarapításához nagy mértékben járult hozzá az a körülmény
is, hogy 1966-1977 között Országos Fúvószenekari Találkozó-
kat rendeztek Várpalotán. Ezt követõen 1994-tõl a fenntartó
intézményigazgatója által � abban az idõszakban a megyében
elsõ ízben kezdeményezett � napjainkban is megrendezett ta-
lálkozókon évente sok-sok zenekar � közöttük szép számban
bányász együttesek is � fellépésükkel a nyári idegenforgalmi
szezonban kínálnak értékes és kellemes szórakozást a város
lakóinak és az ide látogató szép számú érdeklõdõnek.

A zenekar fennállásának 70. évfordulóján tizedik alkalom-
mal rendezett Várpalotai Fúvóstalálkozón, 1999. augusztus
8-án öt együttes délelõtt a város különbözõ pontjain térzené-
vel, délután menetzenés felvonulással, este pedig a várudvar-
ban megtartott koncerttel örvendeztette meg a palotaiakat.
A zenészeket és a közönséget a város polgármestere kö-
szöntötte. Az esti záróünnepségen amegyei közgyûlés elisme-
réseként adományozott Pro Comitatu Díjat Talabér Márta, a
megyei közgyûlés alelnöke adta át a Várpalotai Bányász Fú-
vószenekarnak.

Ezen kívül rádiófelvételek, sikeres belföldi és külföldi sze-
replések, fesztiválok, találkozók sora jelzi eredményes mun-
kásságukat. A város partnervárosaival (Wolfsberg, Kremnica,
Petrozsény, Ilok) kialakított kulturális kapcsolataiban színvo-
nalasan képviselték szûkebbhazánkat, és a bányász kultúra ér-
tékes zenei hagyományait.

Az együttes az eltelt évtizedek alatt többször is megújult.
Ebben a folyamatban a nyolcvanas évektõl kezdõdõen jelen-
tõs szerepet töltött be a Városi Zeneiskola. A folyamatos
utánpótlást ez az intézmény biztosította és biztosítjaHergovics
János, Varga Péter zenetanárok irányításával napjainkban is.

A zenekar mûvészeti minõsítései, elismerései

Várpalotáért jelvény arany fokozat, 1950
V. Országos Fúvószenekari minõsítés aranydiploma, 1981
VI. Országos Fúvószenekari minõsítés kiemelt aranydiploma,
1985
Várpalota városért kitüntetõjelvény arany fokozat, 1989
VII. Országos Fúvószenekari minõsítés aranydiploma, 1989
Veszprém megye �Pro Comitatu�-díj, 1999

Összegzés

Az elmúlt nyolc évtized alatt közel száz zenész, 14 karmes-
ter tartotta életben e nagy múltú együttest. Sajnos körükbõl 43
társuk örökre eltávozott, emléküket megõrizték. A jelenlegi
tagok �mintegy 39 fõ � jó közösséget alkotnak, szeretik önként
vállalt elfoglaltságukat. Büszkén ápolják és folytatják elõdeik
nemes hagyományait, tagjaik között vannak olyan családok is
akik zenész nemzedékeket neveltek. Ez év õszén kiadványban
tervezik a nyolcvan év történetét megörökíttetni és közreadni.

Reméljük a jelenlegi tagságban, az elfoglaltságok és ne-
hézségek közepette is a kitartás töretlen lesz, mert pártoló hí-

veik, a fúvószenét szeretõ közönség, igénylik fennmaradásu-
kat. Számunkra az emlékezés és históriamentés a feladat, no
és az a kötelezettség, hogy munkásságukat értékeljük és elis-
merjük.

Petrovics László elnökhelyettes
Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület

A Magyar Mérnöki Kamara jubileumi ülése
(Budapest, 2009. március 9.)

AMagyar Mérnöki Kamara elnöksége a Kamara újraala-
pításának 20. évfordulójáról a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Dísztermében rendezett ünnepi ülé-
sen emlékezettmeg. AKamara egykori alapítói, tisztségviselõi
mellett a magyar mérnöktársadalom számos képviselõje jelen
volt a neves évfordulón.

Az ünnepi ülést dr. Scharle PéterMMK alelnöke � egyben
az ülés levezetõ elnöke � nyitotta meg és köszöntötte a megje-
lenteket.

A Magyar Mérnöki Kamara 20 éves múltjáról, az elért
eredményekrõl és a jövõbeni lehetséges és szükséges mûködé-
si, irányítási formákról dr. Hajtó Ödön azMMK alapító elnöke
� az ünnepi ülés szónoka � tartott elõadást. Elmondta, hogy az
I.Mérnöki Kamara 1923�1945 között mûködött, ezt követõen
az 1989. március 9-ei ülésén alakult újjá, elõbb egyesületként,
majd a kamarai törvény jóváhagyását követõen � 1996 után �
kamaraként tevékenykedett (kezdetben területi csoportok,
majd területi kamarák formájában). Az egymást váltó gazda-
sági, politikai és rendszerváltások közepette � és ellenére � si-
került egyik legfõbb célkitûzését elérni: egyben tartani magyar
mérnöktársadalmat, és � bár a kamarát a tervezõ, szakértõ és
építõ mérnökök szervezõdéseként hívták életre, �minden
mérnökök kamarájaként� � a más területen tevékenykedõ
mérnökök érdekképviseletének is érvényt szerezni. Az újjá-
alakulást szorgalmazó kezdeti 300 fõs csoport ma már több
mint 30 ezer fõs tagsággá nõtte ki magát, és ma már 55 ezer
szakember jogosítását, továbbképzését intézik, látják el
érdekképviseletét. Az alapítók legfõbb törekvései jórésztmeg-
valósultak (egyesület alapítása, mûködési törvény megalkotá-
sa, taglétszám növelése, a mûködési jogosultságokra vonatko-
zó munka megfelelõ vitele, a nyilvántartások vezetése). Azon-
ban a tagok érdekképviseletének demokratikus érvényesítése,
a mûszaki értelmiség társadalmi elismertségének növelése te-
rén még sok tennivaló van.

Pozitívumként említhetõ meg az egységes � és jól mûködõ
� regisztráció, a sikeres továbbképzési rendszer kialakítása és
az, hogy a Kamara lapja, a Mérnök Újság immáron 15 éve
rendszeresen (havonta) megjelenhet. A tisztújítás utáni veze-
tõség egyik legfontosabb feladata kell legyen olyan program
kidolgozása, mely alapján amûszaki értelmiség szellemi, szak-
mai kapacitása nagyobb mértékben érvényesülhet a közös tár-
sadalmi célok megvalósítása érdekében.

Az ünnepi ülés dr. Kováts Gábor, az MMK elnökének zár-
szavával ért véget, melyben felhívta a figyelmet a májusban
tartandó tisztújítás egyik legfontosabb feladatára, a generá-
cióváltást biztosító �fiatalítás� fontosságára, tisztelgett a ka-
marai alapítók (köztük pl.André Béla, Bársony János, dr. Hajtó
Ödön, Holló Csaba, Korda János, dr. Scharle Péter) tevékeny-
sége elõtt, megköszönve eddigi munkájukat és remélve továb-
bi támogatásukat.

Az alapítók névre szóló díszes emléklapokat kaptak.
Az ünnepi ülés baráti beszélgetéssel, fogadással zárult.

(dé)
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Szeretett szaklapunk, a BKL Bányászat 2008/6. számában
(49-50. old.) rövid beszámolót olvastam a halimbai szakmai
napról. Az ismertetõ felidézte bennem a legelsõ �bauxitos�
emlékeimet. 1951-ben a MASZOBAL Bauxitkutató
Expedíció geofizikusaként elektroszondázásban segédkeztem
a halimbai térségben. Ekkor végezték az avarkori temetõ � a
bányászat elõkészítése során bukkantak rá � régészeti
feltárását a Balaton-hegy oldalában, ahol az elsõ lejtaknát
kívánták mélyíteni (Halimba I. Cseres).

A nagy erõvel induló bányászati fejlesztések tervezõje,
szervezõje, irányítója a MASZOBAL Bányamûszaki
Osztályának vezetõje, dr. Alliquander Endre bányamérnök
volt. Õ szervezte meg a Bauxitkutató Expedíciót
Balatonalmádiban. Nevét a szakmai napról írt beszámolóból
hiányoltam, de remélem az ottani elõadásokban szerepelt.

A bauxitbányászat fejlesztésének a MASZOBAL
megszûnése után is kulcsembere volt �Bandi bácsi� az
ALUTERV Bányatervezési Fõosztályának vezetõjeként.
Legnagyszerûbb újítása az aktív vízvédelem, vagyis a karsztvíz
nyugalmi szintjének intenzív, búvárszivattyús süllyesztése volt.
Újítási elsõbbségét támadták ugyan, de a bíróság is neki adott
igazat. Két évtizeden túlnyúló eredményes fejlesztõ munkája
a világ élvonalába emelte a magyar bauxitbányászatot.

Szakmai tekintélyének, ismertségének bizonyítéka, hogy
számos külföldi szakértõi megbízást kapott annak ellenére,
hogy nem beszélt idegen nyelveket. Jugoszlávia (pl. Niksics,
ahonnan most importáljuk a bauxitot), Görögország,
Törökország (perlit), India, Vietnám, Ghána voltak
tevékenységének fõ színhelyei.

A visszaemlékezés újra kezembe adta aMagyar Bányászat
Évezredes Történetét. A II. kötet tárgyalja a bauxitbányászat
múltját. Ekkor döbbentem rá, hogy a szakágazat legnagyobb
fejlesztõjének, dr. Alliquander Endrének neve csak egyetlen
egyszer szerepel a történeti munkában! A 483. oldalon ezt
olvashatjuk: �1943-ban az ALUÉRC Rt. újraindította a
területen a kutatást, amelynek irányításával dr. Alliquander
Endre bányamérnököt bízták meg ��. A �MASZOBAL
idõszak� leírásában szerepelL.N. Bobkov vezérigazgató, majd
utóda A. N. Boriszov és magyar helyettese Nagyobb Ferenc
neve is, bár õk csak �felsõbb� segítséget adtak a
fejlesztésekhez. A következõ fejezetek hemzsegnek a nevek
felsorolásától � némelyik egy oldalon háromszor is szerepel �,
csak éppen az egyik meghatározó szakember neve szorul mél-
tatlanul háttérbe!

Munkásságának jobbmegismeréséhez irodalomként aján-
lom Tóth István �Dr. Alliquander Endre élete és munkássága� c.
mûvét (Múzeumi füzetek, Magyar Alumíniumipari Múzeum,
2002).

Wisnovszky Károly

Az Egercsehi Bányász Baráti Körmegalakítását 2005 már-
ciusában kezdték a környéken lakó volt bányászok. A
közhasznú civil szervezet bejegyzése 2007. május 23-án
emelkedett jogerõre. A megalakulás óta igen lelkesen és
tevékenyenmûködött a jelenleg 162 fõs egyesület. Sikerült két
év alatt megvalósítani egy új bányász emlékmû felállítását,
amely felváltotta a korábbi, egyszerû, nevek nélküli oszlopot,
s amelyen most feltüntették a bánya mintegy száz éves
mûködése során balesetet szenvedettek névsorát.

Az új emlékmû ünnepélyes avatására, az éves közgyûlés-
sel összevonva, 2009. április 25-én került sor több mint 200 fõ
jelenlétében. Az emlékmû felavatásával és megszentelésével
valósult meg az a célkitûzés, hogy a Bányász Emlékparkban
egy monumentális kõtömb nyújtson maradandó emléket a
környék bányászatának és a balesetben elhunyt 62 bányász-
nak.

Az ünnepséget a Himnusz elhangzását követõen Tóth
Andrásné, Egercsehi polgármestere nyitotta meg. Ezután
Ficzere Krisztina VII. osztályos tanuló elszavalta Kopré József
�Én láttam õket� címû, bányászokról szóló versét, majd a
Bányászhimnusz harangjátéka és a több mint százéves
selmecbányai klopacska hangja mellett Simon Sándor elnök
olvasta fel a 62 nevet, miközben az egercsehi általános iskola
diákjai mécseseket helyeztek el a márványtábla elé.

Szabados Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
elnöke mondott ünnepi beszédet, majd Nagy Lajos, az
OMBKE alelnöke, a Bányászati Szakosztály elnöke, a Baráti
Kör alelnöke avatta fel az emlékmûvet.

Az emlékmûvet a katolikus és református egyház is
megáldotta és tizenkét szervezet megkoszorúzta, majd az
avatás legmeghatóbb percei következtek, amikor nagyon sok
családtag, barát helyezte el virágait, emlékezve nagyapákra,
apákra, férjekre és barátokra.

Az ünnepséget az Asszonykórus közremûködésével a
Bányászhimnusz éneklése zárta.

Ezt követõen került sor a Baráti Kör közgyûlésére,
melyen 126 fõ részvételével elfogadták az egyesület 2008. évi
beszámolóját és a 2010-ig terjedõ munkaprogramot.

Dr. Horn János

Bányász emlékmûvet avattak Egercsehiben

Hozzászólás a �Bauxitbányászati szakmai nap Halimbán� c. íráshoz
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