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Bevezetés

Egy kutatásokra alapozott mûszaki fejlesztés ered-
ményeinek alkalmazhatóságát, hasznosságát megítélni,
a kapcsolódó tanulságokat levonni fontos, el nem mu-
lasztható feladat a kutatásban résztvevõk számára. Még
akkor is, ha ez a mozzanat a tevékenységi sor végén kö-
vetkezhet, amikor az eredmények, ill. az azokat megtes-
tesítõ eszköz már létrejött. Sajnos hajlamosak vagyunk
� a szerzõk magukról beszélnek � ebben a végsõ fázis-
ban nem rászánni az idõt és energiát az alkalmazás, üze-
meltetés gyakorlati tapasztalatainak összegyûjtésére és
a gazdaságossági következtetések levonására. A hazai
lignit külfejtésekben üzemelõ marótárcsás kotrók jö-
vesztõ szerkezetének fejlesztéséhez kapcsolódó kutatá-
saink esetében � együttmûködve az üzemeltetõ szakem-
berekkel � megtettük ezt. A közel nyolc éve zajló fej-
lesztés lépéseirõl és az elért részeredményekrõlmár volt
módunk beszámolni néhány külföldi és hazai szakmai
rendezvényen. A kutatás és tervezés konkrét végered-
ményét megtestesítõ új jövesztõ szerkezetekrõl, legfõ-
képp pedig az alkalmazásukkal elért kézzelfogható üze-
mi eredményekrõl viszont eddig csak a TUR2009 len-
gyelországi (Krynica) konferencián volt lehetõségünk
hírt adni.

Az RWE Mátrai Erõmû Zrt. külfejtéses lignitbá-
nyáiban a meddõ letakarítását marótárcsás kotrógépek
végzik. A hasznos ásvány elõfordulása nem teszi lehetõ-
vé, hogy a termelés egy bányában valósuljonmeg. A két,
egymástól kb. 60 km távolságra levõ bánya Visonta és
Bükkábrány települések közelében helyezkedik el. A tá-
volság ellenére a lignitet takaró meddõ legnagyobb ré-
sze mindkét bányában homok, illetve homokos agyag,
valamint homokos kavics. A hasonlóság ellenére lénye-
ges különbséget is mutat a két meddõkõzet. Amíg
Bükkábrányban a jövesztett anyag erõs koptató hatása
okozza a legnagyobb nehézséget, addigVisontán gyako-
riak a kemény homokkõ beágyazódások. A legtöbb
esetben ezek helye elõre nem látható. Ha a kotró a ho-
mokkõ beágyazódások elérésekor a szokásos jövesztési
paraméterekkel üzemel, csak úgy kerülhetõk el a töré-
ses meghibásodások, ha a jövesztõ szerkezetek

megfelelnek az ilyenkor fellépõ fokozott szilárdsági kö-
vetelményeknek.

Az éveken keresztül tartósan fennálló jövesztéstech-
nikai problémák � erõs bontófogkopás (lásd az
1. ábrát), a merítékek gyakori tönkremenetele (lásd a
2. ábrát), magas fajlagosenergia-igény � miatt az RWE
szakemberei 2000-ben felkérték a Miskolci Egyetem
Geotechnikai Berendezések Tanszékének kollektíváját
egy kutatás-fejlesztési program összeállítására.

Meríték- és bontófogfejlesztési eredmények a Mátrai Erõmû Zrt.
bányáiban üzemelõ marótárcsás kotróknál

DR. LADÁNYI GÁBOR okl. bányagépészmérnök, intézeti tanszékvezetõ, egyetemi docens �
DR. SÜMEGI ISTVÁN okl. bányagépészmérnök, egyetemi docens (Miskolci Egyetem Geotechnikai Berendezések Tanszék)

Cikkünkben az új jövesztõ szerkezeteket létrehozó kutató-fejlesztõ munka fõbb
lépéseit kívánjuk az érdeklõdõ olvasó elé tárni, miközben a fõként ipari megbízásokra
alapozott, több éven átívelõ, kitartó fejlesztõi, tervezõi munka eredményei mellett
beszámolunk azok gazdasági jelentõségérõl is. Bemutatjuk a nyolc éves idõszak fõbb
fejlesztési lépéseit és a bányákban, üzem közben mutatkozó eredményeket.

1. ábra: A bontófognak és tartójának korai elkopása

2. ábra: Szilárdsági problémát sejtetõ vágóél berepedés



A fejlesztési koncepció összefoglalása

A cél olyan vizsgálati és tervezési módszer kidolgo-
zása volt, amely biztosítja a kotrók addig használt
jövesztõ szerkezetének felülvizsgálata után kifejlesztett
új elemek (meríték, bontófog) korábbitól kedvezõbb
tulajdonságait, így különösen:
� a korábbitól kisebb fajlagosenergia-igény mellett
jövesszenek,

� hosszabb jövesztõszerszám-élettartamot biztosítanak,
� gyártásuk, felújításuk egyszerûbb, a bontófogak cseré-
je könnyebben megoldható,

� a javasolt optimális technológia alkalmazása esetén a
marótárcsa- és a fordítómû-hajtások túlterhelés nél-
kül üzemeljenek.
A cél eléréshez a 2000. évet megelõzõ munkáink so-

rán szerzett tapasztalatainkra is építve kialakítottunk
egy fejlesztési lépéssort, melyet itt is alkalmaztunk:
A) A kotró felülvizsgálata geometriai, technológiai,

erõtani és energetikai szempontból.
B) Az optimális technológia megfogalmazása.
C) Meríték- és bontófogfejlesztés, a fenti két pontból

származó információkra alapozva.
D) Az új konstrukciók gyártási dokumentációinak el-

készítése, majd a jövesztõ szerkezet legyártása.
E) Az elsõ üzemi tapasztalatok alapján esetleges

szükséges módosítások elvégzése.

A) A kotró felülvizsgálata

Ez a tevékenység nagyon fontos. Az itt megszerzett
alapvetõ információkra, kõzet- és gépjellemzõkre, meg-
állapításokra épül a késõbbi tervezés. Tulajdonképpen e
pont alatt végrehajtott elemzés derít fényt a gép gyenge
pontjaira, a hibás vagy nem optimális beállításokra.
Fõbb lépések:
1. A gépre és üzemmódjára jellemzõ mûszaki, geomet-
riai és technológiai alapadatok összegyûjtése. A ma-
rótárcsa- és merítékmozgatás kinematikai ábrájának
elkészítése. A lengetési, forgácsolási, jövesztési alap-
adatok kiszámítása.

2. A jövesztett kõzetek forgácsolhatósági anyagjellem-
zõinek laboratóriumi meghatározása. Számításaink-
ban két anyagjellemzõ, a fajlagos vágóerõ fv (N/cm2),
valamint az átlagos vágó- és rányomóerõ aránya
játssza a legfontosabb szerepet. Ezen jellemzõk isme-
retében végezhetõ el az erõtani, energetikai paramé-
terek meghatározása, majd a meríték szilárdságtani
méretezése. Egyben segítséget nyújtanak az elvárt
technológiák optimalizálásában is.
Forgácsolási méréseinket a bányákból származó és a
természetes elõfordulásokhoz hasonló méretû ún.
nagymintákon, egy erre a célra átalakított hosszgyalu-
gépen végeztük el. A kísérlethez különbözõ élgeo-
metriájú késeket, ún. etalon késeket terveztünk. Kö-
zülük kettõ a kopott jövesztõ szerszámot modellezte.
A 3. ábrán homokosagyag minta látható forgácsolás
után.

3. A merítékek és bontófogak jellemzõ tönkremeneteli,
elhasználódási formáinak összegyûjtése, azok elem-

zése. Az okok megkeresése. Ezt minden egyes kotró-
típusra külön el kell végezni.
A Mátrai Erõmû Zrt. bányáiban üzemelõ kotróknál
az elemzések legfontosabb megállapításai és a belõ-
lük levonható következtetések az alábbiak voltak:

� Szokásos kõzetkörnyezetben homok, homokosagya-
gok és sóder jövesztésénél jellemzõ a bontófogak és a
vágóélek abrazív kopása. Az állapot javítható a kopta-
tó hatásnak jobban ellenálló anyag kiválasztásával.

� A bontófogak kopása gyakran aszimmetrikus, ez a
technológiához nem illeszkedõ bontófog-beállítási hi-
bát jelez.

� Viszonylag gyors a bontófog-tartók elkopása, tehát a
tartó és a bontófog együttes konstrukciója nem védi a
tartót a kopástól.

� Esetenként jelentõs az oldalvágóélek kopása. Ez egy-
értelmûen bontófog-elhelyezési hibát jelent.

� Kemény beágyazódások (homokövek) jövesztésénél
nem ritka a bontófogak kitörése, bontófog-tartó lesza-
kadások is elõfordulnak. Berepednek a vágóélek, ma-
radó deformációt szenved az egész merítéktest. Tehát
az egész jövesztõ szerkezet szilárdsága nem elégséges
a fokozott követelmények kielégítéséhez.
Az összegyûjtött tapasztalatokat a meríték és bontó-
fog elhelyezésénél, beállításánál, az új bontófog konst-
rukció megalkotásánál vesszük figyelembe.

4. A forgácsolási paraméterek megválasztásához min-
den géptípusnál több mûszakra kiterjedõ technoló-
giai felülvizsgálatot végzünk, miközben behatároljuk
az optimális jövesztési teljesítménytartományt. Az
összehasonlíthatóság érdekében ezen paraméterek-
nél ellenõrizzük a régi merítékek mûködését is.

B) Az optimális technológia

A géppel megvalósított technológia optimális para-
métereit a marótárcsa-mozgatásnál és gémfordításnál
jelentkezõ hajtóteljesítmény-korlátok, a meríték térfo-
gati korlát, a lengetési sebesség korlát és a meríték geo-
metriai korlát egyidejû vizsgálata alapján határozzuk
meg. Optimális a technológia, ha adott kõzetkörnyezet-
ben, adott konstrukciós paraméterûmarótárcsás géppel
egy lengetési ciklusra, és így a jövesztett blokk teljes cik-
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3. ábra: Homokosagyag minta, forgácsolás után
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lusára is maximális jövesztési teljesítményt érünk el, mi-
közben az elõbb felsorolt korlátokat nem lépjük túl. Az
optimális technológia kialakításánál elengedhetetlen a
jövesztésre kerülõ kõzet(ek) forgácsolhatósági anyagjel-
lemzõinek ismerete, illetve segítséget ad az üzemi tech-
nológiai vizsgálatok eredménye.

A meríték vágóéleinek és bontófogainak beállítását
a megválasztott optimális technológiai paramétereknél
(jövesztési teljesítmény, maximális fogásmélység stb.)
számítható átlagos forgácsparaméterek és az ezekhez
tartozó átlagos sebességvektorok alapján kell elvégezni.
A mûködési szögeket (hátszög, vágószög, beállítási
szög) úgy kell megválasztani, hogy a jövesztett blokk
minden pontján reális jövesztési feltételek alakuljanak
ki. Fentiek alapján tehát a meríték az optimális techno-
lógiában fog a tervezésnél figyelembe vett körülmények
között dolgozni.

Itt is meg kívánjuk jegyezni és hangsúlyozzuk, hogy
egy adott technológiára optimalizált meríték természe-
tesen más technológia mellett is képes üzemelni. De
majdnem biztos, hogy nem fogja �hozni� az elvárt telje-
sítményt, vagy ami még gyakrabban elõfordul, a terve-
zettõl eltérõ helyen mutatkozik kopás, amely általában
aszimmetrikus, ráadásulmértéke nagyobb,mint az opti-
mális technológia mellett fellépõ kopás. Ez az állapot
tartós üzem esetén a jövesztõ szerkezet idõ elõtti elhasz-
nálódását okozza.

C) A meríték- és a bontófogfejlesztés fõ lépései

1. A régi merítékek térbeli, 3D-s modellje (4. ábra) és a
mozgatás kinematikai ábrája alapján a vágóélek és
bontófogak geometriai felülvizsgálata. Az optimális
technológiai paraméterek mellett meghatározzuk a
mûködési vágószögeket, hátszögeket és a beállítási
szöghibákat.

2. Megszerkesztjük a régi merítékkel történt jövesztés-
kor kialakuló forgácsképet (5. ábra), majd elvégezzük
azok analízisét. Ilyenkor vizsgáljuk a jövesztés feltéte-
leit, a vágóél kialakítását, rajta a bontófogak elhelye-
zését és együttdolgozásukat.

Az elõzõ két pontban elvégzett analízis segíti az új
konstrukció kialakítását. A Visontán és Bükkábrányban
mûködõ kotrók merítékeivel kapcsolatos legfontosabb
tapasztalatunk: a gémen aszimmetrikusan elhelyezett
marótárcsával szimmetrikus, azonos feltételû forgácso-
lás a lengetés két irányában csak aszimmetrikus merí-
ték, illetve vágóél konstrukcióval biztosítható.
3. Elvégezzük a régi meríték szilárdságtani felülvizsgá-
latát végeselemes módszerrel. Ehhez a kõzetforgá-
csolási vizsgálatokból nyert ismeretek és a géppara-
méterek segítségével meghatározzuk a merítéket érõ
névleges és dinamikus csúcsterheléseket (6. ábra).

4. ábra: A régi íves meríték 3D-s modellje

5. ábra: Forgácsképek az íves merítéknél, jól látszik
az aszimmetrikus forgácskép (tcmax=0.6 m)

6. ábra: Az íves meríték szilárdsági
vizsgálatának eredménye

A vágóél is jöveszt! Jobbról-balra lengetés

Balról-jobbra lengetés
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A vizsgálat eredményei alapján kijelöljük a konstruk-
ció gyenge pontjait, melyek megerõsítésre szorulnak.
A D) és E) pontok alatt megfogalmazott fejlesztési

lépések nem igényelnek bõvebb magyarázatot.

A fejlesztési eredmények bemutatása

Mint ahogy azt a bevezetõben említettük, jelen cik-
künkben az általunk kidolgozott fejlesztési szisztéma
bemutatásán túl a módszer alkalmazásával tervezett, le-
gyártott és a Mátrai Erõmû Zrt. marótárcsás kotróira
felszerelt jövesztõ szerkezetek, merítékek alkalmazásá-
val elért eredményeket kívánjuk bemutatni. A fejlesztés
eredményeit hat pontban foglalhatjuk össze.

1. Bontófogak
Az üzemelõ bontófogaknál felmerülõ hiányosságok

kiküszöbölésére új bontófogakat terveztünk. A tervezés
során messzemenõkig figyelembe vettük a laboratóri-
umban végzett kõzetforgácsolások eredményeit. Az öt
géptípushoz két darab, felépítését tekintve azonos elvre
épülõ, de különbözõ méretû bontófogat terveztünk.
(1. és 2. sz. bontófogak)

Az eredetileg alkalmazott bontófogak konstrukciója
több kívánnivalót is hagyott maga után. Az ezekhez
kapcsolódó változtatások és hatásuk közül csak a leg-
fontosabbakat soroljuk fel:
� A vágóél szélességét megnöveltük negatív késfej ol-
dalszöget választva.

� A bontófogat a vágóélre is felültettük. Ez nemcsak
erõátviteli szempontból kedvezõbb, a korábbitól pon-
tosabb megoldást kínál a bontófogak beállítására is.

� A bontófog gallér része védi a bontófog-tartót a kopá-
soktól.

� A felültetés miatt nem ékelõdik be a bontófog, köny-
nyebb a cseréje.

� Könnyebb cserélhetõség érdekében a bontófogak
rögzítési megoldását átterveztük.
Az 1. sz. bontófog konstrukciós rajza és modellképe

a 7. ábrán látható.

2. Vágóél-geometria
A tervezés során gyakran kényszerültünk új vágóél-

geometria kialakítására. A korábbi ívelt vágóélek he-
lyett síklapokból felépülõ vágóéleket terveztünk. Így öt,
illetve hét síklapból álló szimmetrikus vágóéleket kap-
tunk a hat és nyolc bontófogas konstrukcióhoz. Ezáltal
jelentõs mértékben javult a gyártási pontosság. Az elké-
szült merítékek kis tûréstartományon belül azonos mé-
retûek, és így szerelésük könnyebb, egymás között cse-
rélhetõk.

A bontófogakat és vágóéleket az optimális technoló-
giákhoz úgy állítottuk be, hogy a mûködési élgeometria
kedvezõ legyen és a beállítási szöghiba 0° körüli, így
szimmetrikusak a bontófogkopások.

Az üzemeltetési tapasztalatok alátámasztották an-
nak az elméletnek a helyességét, hogy a bontófogakat
az optimális technológiai paraméterekhez meghatáro-
zott átlagos eredõ sebességvektor irányába kell állítani.

3. Merítékhát
A sokszögletû, aszimmetrikus vágóélhez sokszögle-

tû merítékhátat terveztünk, figyelembe véve a töltés és
ürítés feltételeit is. Az így felépülõ hát bélelése tapadás-
csökkentõ betéttel a síklapok miatt könnyen elvégezhe-
tõ. Példaként a VABE 1300-as géphez tervezett meríték
látható a 8. ábrán.

4. A meríték rögzítése
A meríték marótárcsára való feltámaszkodási felüle-

tének környezetét bebordáztuk. Ezáltal a fárasztó igény-
bevételeknek a korábbitól jobban ellenálló megoldást

7. ábra: Az 1. sz. bontófog konstrukciós rajza
és modellképe 8. ábra: A VABE 1300-as géphez tervezett meríték



sikerült kialakítani. Szintén a fárasztó igénybevétel káros
hatásainak csökkentésére új hátsó rögzítést válasz-
tottunk. Ez elõször ékes, késõbb csavarosmegoldású lett.

5. Anyagminõség
Az új konstrukciójú merítékek szilárdságtani felül-

vizsgálata, fõként a dinamikus terhelések esetén, né-
hány helyen a tönkremenetelt okozó határfeszültséghez
közeli értéket jelzett. Ilyen esetben az ébredõ feszültsé-
gek csökkentésére két út kínálkozik. Az egyik a beépí-
tett alkatelem keresztmetszetének növelése. Az anyag-
vastagság növelése azonban súlytöbbletet, esetenként
gyárthatósági nehézséget okozott volna. Ezért a másik
utat, az anyagminõség javítását választottuk. A kritikus
helyekre (vágóél, rögzítõfülek, kitámasztó szoknya), a
korábbitól nagyobb szilárdságú, finomszemcsés szerke-
zeti anyagokat választottunk.

6. Merítéklezárás
Elfogadott megoldás, hogy nyitott merítékek esetén

a hátat láncozással zárják le. Az általunk tervezett merí-
tékeknél a lezáró elemeket használt gumihevederbõl ki-
vágott csíkokból alakítottuk ki. A tapasztalatok szerint
olyan meddõ jövesztése esetén, amelynek agyagtartal-
ma nem jelentõs, ez a megoldás többszörös élettarta-
mot biztosít a láncozáshoz képest.

A véglegesített 3D-s térbeli modell alapján készítet-
tük el a merítékek összeállítási rajzait és a gyártási rész-
letrajzokat. Egy zárt meríték összeállítási rajza látható a
9. ábrán.

A cikk tárgyát képezõ fejlesztési, tervezési, üzeme-
lési teljes idõszak bõ hét évet ölelt fel. Ezalatt a két bá-

nyaüzemben öt különbözõ típusú marótárcsás géphez
tizenegy új merítéket és két új bontófogat terveztünk.
Ezeket láthatjuk az 1. táblázatban.

Az elért eredményekmagukért beszélnek, és a vára-
kozásnak megfelelõen két alapvetõ területen jelentke-
zett közvetlen hatásuk: a merítékek élettartamának nö-
vekedésében és a felhasznált bontófogak mennyiségé-
nek csökkenésében. A merítékek élettartam-növekedé-
sét jól mutatják a 2. táblázat számai, melyek az egyes
kotróknál külön-külön elért növekedés helyett a két bá-
nyában átlagosan mutatott élettartam-növekedést ad-
ják. A 3-4-szeresére hosszabbodott életciklus felülmúlta
a kezdeti várakozásunkat.

A meghosszabbodott élettartam hatása jól látható a
10. ábra diagramján. Visonta bányában a 2004-ben indí-
tott gyártás költségei miatt emelkedtek meg az egymil-
lió m3 meddõ anyagra esõ fajlagos költségek. A több
éven át, ütemezetten végrehajtott gyártás 2007-ben be-
fejezõdött, és az új merítékek jótékony hatása 2008-ban
már érzékelhetõ volt.

Bükkábrány bányában 2005-tel befejezõleg lezajlott
a fejlesztés, és az elsõ meríték-garnitúrákat felszerelték.
Ennek pozitív hatása 2006-ban már jelentkezett. A jó
tapasztalatokra alapozva 2007-ben újabb garnitúrát
gyártottak. Viszont a megnövekedett élettartam miatt
2008-ban már nem volt szükség újabb garnitúra elkészí-
tésére, így az ilyen jellegû költségek csökkentek.

A merítékek élettartamának növekedése csak az
egyik pozitív hatás. A technológiához hangolt késbeállí-
tás a jövesztés energiaigényét is csökkenti. Igaz ez úgy a
marótárcsa motor, mint a gémfordítást végzõ motor ál-
tal felvett teljesítményre. Ismét csak átlagokat véve fi-
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9. ábra: Zárt meríték összeállítási rajza



gyelembe, elmondható, hogy a marótárcsa motor áram-
felvétele közel 30%-kal csökkent: a 11. ábra a marótár-
csamotor áramfelvételét mutatja egy háromórás terme-
lési periódus alatt a régi, a 12. ábra az új merítékkel.
A gém fordítását végzõ motor áramfelvétele még job-
ban, mintegy 40%-kal esett vissza.

A jövesztésre fordított energiafelhasználás csökke-
nése nem szorul kiegészítésre. A motorok kisebb terhe-
lési szintû üzeme azonban más, közvetett megtakarí-
tással is járt: korábban ugyanis gyakori volt mindkét haj-
táslánc túlterhelõdése. Legtöbb esetben a túlterhelés-
védelem beavatkozott, ennek ellenére elõfordultak na-
gyobb kárt okozó töréses meghibásodások is. Az újra-
indítás és javítás miatt kiesõ gépidõ nem volt elhanya-
golható. Az új merítékek felszerelése után, ha a gép az
optimális technológiával üzemelt, a túlterheléses leállá-
sok miatt kiesõ gépidõ visszaállt a normálisnak nevez-
hetõ szintre.

A felhasznált bontófogak mennyisége drasztikusan
csökkent. Ez egyértelmûen igazolódik a 2007. és 2008.
év erre vonatkozó adatainak összehasonlításakor.
A csökkenés leolvasható a 13. ábráról, amely az egymil-
lió m3 meddõ letakarítása közben a bükkábrányi bányá-
ban elhasznált bontófog mennyiséget mutatja, a 2007.
januári mennyiséget tekintve egységnek. A kapcsolódó
költségek alakulását a 14. ábránmutatjuk be. Mint ész-
revehetõ, ez valamelyest alatta marad a mennyiségnél
tapasztalt csökkenés mértékének.

A mennyiségi csökkenésnek csak egyik oka ugyanis
az új meríték, az új bontófog alak és a technológiához il-
leszkedõ bontófog-beállítás. Része van ebben annak az
eljárásnak is, amely során a kopott fogak vágóélét ko-
pásnak ellenálló anyaggal látják el.

A felújítás az élettartamot növeli, de a felújított bon-
tófog nem jelenikmeg újabb darabként. A felújítás költ-
sége természetesen kevesebb, mint az egy új bontófog
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Géptípus Üzemi jel Bányaüzem Idõszak Merítéktípus, bontófog

SRs 1200 MT4, MT5 Visonta 2000 Zárt, nyitott és lazító meríték,
az 1. sz. bontófoggal

SRs (H) 401 MT10, T11, Bükkábrány 2002-2003 Zárt, nyitott meríték a 2. sz. bontófoggal
MT12

SRs 1400 MT6 Visonta 2004 Zárt, nyitott és lazító meríték az
1. sz. bontófoggal

SRs 2000 MT7 Visonta 2005-2006 Zárt, nyitott meríték az 1. sz. bontófoggal
VABE 1300 MT9 Visonta 2006-2007 Zárt meríték az 1. sz. bontófoggal

1. táblázat: Új szerszámokkal felszerelt gépek

Meríték ciklusidõ (nap) Arány
régi új

Visonta bánya 90 380 4,2
Bükkábrány bánya 180 540 3,0

2. táblázat: Merítékek élettartama

10. ábra: A fajlagos költségek alakulása a két bányában,
2001-2008

11-12. ábra:Marótárcsa-motor áramfelvétele a régi (fent) és az új (lent) merítékkel

év



ára, ezzel együtt a költségek alakulását természetesen
befolyásolja, és így a költségeknél átlagban kisebb csök-
kenés jelentkezik, mint ami a darabszámok esetén ta-
pasztalható.

Epilógus

A bemutatott tények tükrében úgy gondoljuk, hogy
amarótárcsás kotrók jövesztõ szerkezeteinek áttervezé-
se, fejlesztése aMátrai Erõmû Zrt. és aMEGeotechni-
kai Berendezések Tanszék közös munkái közül feltétle-
nül a sikeresek közé sorolható.

A szerzõk ezen a fórumon is hangsúlyozzák, ilyen
volumenû ipari fejlesztések esetén siker csak akkor ér-
hetõ el, ha a megbízó és a megbízott szakemberei jó
együttmûködést képesek kialakítani a közös cél érdeké-
ben. Emellett nem kevésbé fontos feladat a megalapo-
zott együttmûködés, mert ez biztosítja többek között az
üzemeltetési információk visszacsatolását, s ezzel a

konstrukciós és gyártási megoldások finomítását. Az
említett együttmûködést esetünkben sikerült megala-
pozni és fenntartani, mint hogy ez cikkünk megelõzõ
szakaszaiból kiolvasható. A cikk szerzõi büszkék arra,
hogy az együttmûködés kialakításában bizton számít-
hattak volt tanítványaikra, a Mûszaki Földtudományi
Kar volt hallgatóira.

A több éves együttmûködés során a fejlesztésben
kompetens, üzemi kollégák tábora olyan népessé vált,
hogy a névszerinti felsorolás csak annak kockázatával
lenne vállalható, hogy valaki esetleg kimarad a névsor-
ból. Ezt nem szeretnénk! Így be kell érjük azzal, hogy ki-
emeljük, az eredmények létrejöttének részesei a bányák
vezetõitõl kiindulva, a gépgazdákon keresztül, a kotró-
mesterekig valamennyi támogató szakember.

A témában több nemzetközi konferencián hangzott
el elõadás [2, 3, 4, 5, 6], jelent meg szakcikk [7], és a
kutatásokhoz kapcsolódva elkészült egy PhD értekezés
is [1].
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13. ábra: Fajlagos bontófog-felhasználás Bükkábrány
Bányában 2007-ben és 2008-ban
(bázis: a 2007. januári mennyiség)

14. ábra: Bontófog-költségek Bükkábrány Bányában
2007-ben és 2008-ban (bázis: a 2007. januári összeg)
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Bevezetés

Régóta közismert az, hogy az ipari és bányászati
robbantásoknál igen nagy szerepe van az idõzített gyu-
tacsoknak. A villamos és nonel gyutacsoknál az idõzíté-
seket különbözõ összetételû pirotechnikai anyagokkal
oldották meg. Ezeknek a gyutacsoknak a legnagyobb
hátrányai az alábbiak:
� a pirotechnikai késleltetõ elemekkel szerelt gyutacsok
névleges idõzítésében mindig van valamilyen nagysá-
gú szórás,

� a gyutacsok fokozatszáma (különösen a hosszúkéslel-
tetésû gyutacsoknál) korlátozott,

� a gyutacsok idõzítési ideje nem minden körülmények
között optimális,

� a hagyományos villamos gyutacsok használatát ese-
tenként korlátozzák az idõjárási viszonyok, a nagyfe-
szültségû villamos távvezetékek és a kóboráramok,

� a nonel iniciálási rendszerek legnagyobb hátránya pe-
dig az, hogy a kialakított robbantóhálózatotmûszerrel
nem lehet ellenõrizni.
A fenti hiányosságokat az utóbbi évtizedben az

elektronikusan programozható gyutacsokkal sikerült ki-
küszöbölni. Ezt a korszerû iniciálási rendszert � mely
véleményünk szerint a jövõ iniciálási rendszere lesz �
Magyarországon elõször 2009. június 10-énmutattuk be
a Basalt-Középkõ Kõbányák Kft. dunabogdányi üzemé-
ben. A bemutató kísérleti robbantáshoz az amerikai
AUSTIN POWDER Co. E*-Star programozható elekt-
ronikus gyutacsát használtuk, a hozzá tartozó iniciálási
rendszerrel. Ez a rendszer az Európai Unióban 2009 ja-
nuárjától használható.

Az E*-Star elektronikusan programozható gyutacs

A gyutacs felépítése az 1. ábrán látható, mûszaki jel-
lemzõit az 1. táblázatban adjuk meg.

Az ábrán látható, hogy minden gyutacsba beépítet-
tek egy kondenzátort és egy memóriával rendelkezõ
mikroprocesszort, melyhez csatlakozik egy indító töltet.
Ez az indító töltet a gyutacs primer töltetét iniciálja.
A gyutacs mikroprocesszora feldolgozza az összes pa-
rancsot, melyet a �loggertõl� (adatgyûjtõ és programozó
egység) vagy a digitális robbantógéptõl kap. Amikor a

robbantógép kezelõje parancsot ad a robbantásra, a
mikroprocesszor parancsot ad a kondenzátornak, hogy
a tárolt energiát egy elõre meghatározott, a loggerrel
beprogramozott idõpontban szabadítsa fel. A gyutacs-
felrobbantáshoz szükséges összes adatot a mikropro-
cesszor tárolja.

Az E*-Star elektronikus gyutacsok egyik fontos
jellemzõje, hogy hagyományos robbantógépekkel, más
gyártók elektronikus robbantógépeivel, valamint
hálózati áramokkal nem robbanthatók fel.

Az elektronikusan programozható villamos gyutacsok
elõnyei a gyakorlatban

DR. FÖLDESI JÁNOS okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, ügyvezetõ (Detonet Kft., Miskolc)

A cikk összehasonlítja a programozható elektronikus villamos gyutacsokkal megvalósítható iniciálási
rendszert a korábbiakkal. Bemutatja és elemzi az elõbbiekkel a dunabogdányi kõbányában elvégzett sike-
res kisérleti robbantást.

1. ábra: Az E*-Star gyutacs sematikus keresztmetszete

Gyutacs vezeték

Záródugó

Töltet

Biztonsági gyújtó
primér töltettel

Szekunder töltet

Kondenzátor

Mikroprocesszor memóriával



Az E*-Star gyutacsok indításához szükséges
eszközök

Az LM-1 jelû gyutacsvizsgáló mûszer (2. ábra)
Az LM-1 mûszerrel a töltés elõtt, a töltés után (foj-

tás elhelyezése elõtt), a fojtás elhelyezése után ellen-
õrizhetjük, hogy az elektronikus gyutacs szigetelési szi-
lárdsága megfelelõ-e. Amennyiben a gyutacsvezetékek-
ben folyó áram erõssége 0,08-0,09 mA között változik, a
gyutacsot be lehet kötni a robbantóhálózatba. A gyuta-
csok vizsgálatához a gyutacsvezeték végén lévõ ESC-1
jelû kapcsolót az ESCA-1 jelû adapterrel (3. ábra) össze
kell kapcsolni.

A DLG1600-100 logger (adatgyûjtõ és tároló)

A DLG1600-100 logger (4. ábra) szolgál arra, hogy
az elektronikus gyutacsok idõzítési idejét beállítsuk és a
digitális robbantógépbe töltsük. A gyutacsok programo-
zásához szintén szükséges az ESCA-1 jelû adapter,
amellyel a programozandó gyutacsvezeték végén lévõ
ESC-1 konnektorhoz tudunk csatlakozni. A DLG1600-
100 loggerrel egy robbantóhálózatba, párhuzamos kap-
csolással,maximálisan 16 x 100 db gyutacs, összesen 1600
db gyutacs programozható be.
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1. táblázat: Az E*-Star gyutacs mûszaki jellemzõi

Jellemzõk megnevezése Mûszaki paraméterek
Megnevezés elektronikusan programozható villamos gyutacs
Típus E*-Star
Gyutacs hüvely anyaga Al
Gyutacs vezeték anyaga, átmérõje Cu, 0,8 mm
Vezeték szigetelése, szigetelõ anyaga dupla 1,6x3,4 mm, HDPE (nagy szilárdságú polietilén)
A vezeték színe piros
Gyutacs talpán a jelölés �V�
Címke (sárga a vezetéken) felirat �E*-Star/vezeték hossz/CE�
Hüvely felirat �veszélyes, robbanóanyag, gyutacs�
Elektromos panel típusa SDI elektronikus iniciálási modul (EIM)
Primer robbanóanyag préselt ólomazid
Szekunder robbanóanyag 720 mg PETN vagy RDX
Pirotechnikai késleltetõ elem nincs
Zömítés háromszoros
Gyutacsvezeték hossza 6 m-tõl 30 m-ig csévélve, vagy spulnin, a vezeték végén

kapcsolóval, csomagolás: lásd a 2. táblázat
Késleltetési fokozatok száma programozható
Késleltetési idõ 1�10.000 ms között programozható, 1 ms-os közökkel
Hidraulikus nyomás 0,70 MPa/48 óra
Felhasználhatóság tûz- és robbanásveszélyes környezetben nem megengedett
Hõstabilitás -30 C° < T <+80 C°
Felhasználási hõmérséklet -30 C° < T <+60 C°
Szavatossági idõ 2 év (-30 C° < T <+40 C° közötti tárolás esetén)
Egyéb követelmények EN 13763-1 szerint
Szükséges eszközök DBM1600-2-N vagy -2-K robbantógép, DLG1600-1-N vagy

DLG1600-100 logger, LM-1 gyutacsvizsgáló, ESCA-1 adapter
Veszélyességi besorolás 1.4.S
UN szám 0456

2. táblázat: Az E*-Star gyutacs csomagolása

Vezeték Gyutacsok Doboz Vezeték
hossza száma/doboz tömege (kg) formája
(m) (db) nettó bruttó
6 125 10 12 hajtogatott
8 100 12 14 hajtogatott

10 80/60 11/10 12/12 hajtogatott/
spulni

15 60/60 12/13 14/15 hajtogatott/
spulni

20 60 16 18 spulni
25 60 20 22 spulni
30 40 16 18 spulni

2. ábra: LM-1 gyutacsvizsgáló (ESC-1 kapcsolóval és
ESCA-1 adapterrel összekapcsolva)



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 143. évfolyam, 2. szám 11

Ahhoz, hogy a programozást megkezdhessük, egy
négyjegyû biztonsági kódot kell megadnunk. Ezután az
önteszt után a gyutacsok idõzítési idejének beállítása el-
végezhetõ. (A gyárban minden gyutacs idõzítési idejét
712 ms-ra állítják be.) A programozás gyutacsonként
vagy számítógépes program adatainak alapján lehetsé-
ges. A programozás során meg kell adnunk a gyutacs
számát 1-tõl 1600-ig, a részáramkörök számát 1-tõl
16-ig (egy részáramkörbe köthetõ gyutacsok száma
maximum 100 lehet!) és a gyutacsokhoz tartozó
idõzítési idõt. (Az idõzítési idõ gyutacsonként 1 és
10.000 ms között választható 1 ms-os idõközökkel.)

A DLG1600-100 logger alkalmas arra is, hogy a ki-
alakított robbantóhálózat szigetelési szilárdságát leel-
lenõrizzük. A mûszerrõl leolvasható, hogy az összekötõ
vezeték vagy a gyutacsvezeték sérült-e meg. A sérült
gyutacs számát a logger automatikusan kiírja.

A programozott gyutacsok és robbantóhálózat ada-
tait a DLG1600-100 loggerbõl egy összekötõ kábel se-
gítségével a DBM1600-2-K digitális robbantógépbe
(5. ábra) tölthetjük. Ez az összekötõ kábel szolgál az
LM-1, a DLG1600-100 logger és a DBM1600-2-K esz-
közök beépített telepeinek feltöltésére is.

Az LM-1 gyutacsvizsgáló és a DLG1600-100 logger
mérõáramai az E*-Star gyutacsokat nem képesek felrob-
bantani.

A DBM1600-2-K digitális robbantógép

A robbantógép bekapcsolása után elsõ lépésben a
biztonsági kódot kéri. (Célszerû, hogy a logger és rob-
bantógép 4 jegyû biztonsági kódja azonos legyen, így a
robbantómesternek csak egy kódszámot kell megje-
gyezni, de természetesen a logger és robbantógép biz-
tonsági kódja eltérõ is lehet.)

A logger és robbantógép összekötése után elvégez-
hetõ a logger adatainak robbantógépbe töltése, ami
után a robbantógép fõmenüjében az alábbi kijelzések és
választható funkciók jelennek meg:
A ROBBANTÓHÁLÓZATBA KÖTÖTT GYUTA-
CSOK SZÁMA
1. GYUTACSOK ELLENÕRZÉSE
2. ROBBANTÁS
3. KÉSLELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁSA
4. VISSZA

Az �1� lenyomása esetén a gép elvégzi az öntesztet.
A belsõ teszt elvégzése után automatikusan megkezdõ-
dik a gyutacsok ellenõrzése. Abban az esetben, ha a
gyutacsellenõrzés során a robbantógép valamelyik gyu-
tacsnál hibát észlel, akkor a képernyõn megjelenik a
gyutacs gyártási száma, a robbantóhálózatban lévõ ág
száma és az ágban lévõ gyutacs száma. A jelzett hibás
gyutacs törölhetõ a hálózatból, vagy ha a gyutacs bekö-
tését meg lehet javítani, akkor folytatható a gyutacsok
ellenõrzése. Hibamentes hálózat esetén a képernyõn az
alábbi feliratok jelennek meg:
ROBBANTÓHÁLÓZATBAN LÉVÕ GYUTACSOK
SZÁMA
ELLENÕRZÖTT GYUTACSOK SZÁMA

A DBM1600-2-K robbantógép jelzi azt is, ha a rob-
bantóhálózat ellenõrzését nem végeztük el. Ekkor a
képernyõn az alábbi felirat jelenik meg:
A ROBBANTÁS ELÕTT A GYUTACSOKAT LE
KELL ELLENÕRIZNI!

A gyutacsok ellenõrzése után az �ARM� jelû gomb
lenyomásával a robbantógép jelzi, hogy mennyi idõre
van szüksége ahhoz, hogy a gyutacsok kondenzátorát
feltöltse. A gyutacsok feltöltését zöld LED lámpa jelzi.
A zöld LED folyamatos világítása után a �FIRE� lenyo-
másával a robbantás elvégezhetõ. Lehetõségünk van

3. ábra: ESC-1 kapcsoló és ESCA-1 adapter 5. ábra: DBM1600-2-K robbantógép a loggerrel
összekötve

4. ábra: DLG1600-100 logger



arra is, hogy a gyutacsok kondenzátorának feltöltését a
robbantógépen lévõ �ABORT� feliratú gombbal
megszakítsuk.

Látható, hogy az elektronikus gyutacsokból kialakí-
tott robbantóhálózat ellenõrzése a töltés elõtti gyutacsel-
lenõrzéstõl kezdve, a robbantóhálózat kialakításán át a
robbantás utolsó pillanatáig biztosított. Ez a tény nagy-
mértékben fokozza a robbantások biztonságát.

Kísérleti robbantások a Basalt-Középkõ Kõbányák
Kft. dunabogdányi kõbányájában

A Magyar Robbantástechnikai Egyesület (MARE)
elfogadta a DETONET Kft. javaslatát, hogy 2009. jú-
nius 10-én az Austin Hungary Kft. és az Austin Ausztria
Gmbh. közremûködésével � szakmai nap keretében � a
Basalt Középkõ Kõbányák dunabogdányi kõbányájá-
ban megismerjük az elektronikusan programozható vil-
lamos gyutacsot és a hozzátartozó eszközöket.

A szakmai nap elõadásain és a kísérleti robbantáson
119 fõ vett részt, akik megismerhették a gyutacsok fel-
építését, ellenõrzését, programozását, a robbantási
technológia geometriai paramétereit és az alkalmazott
robbanóanyagokat, és � végül � láthatták a robbantás
eredményét (6. ábra).

A robbantás eredményét � a jövesztett halmaz felra-
kása után � az üzem vezetõje az alábbi módon jellemez-

te: �A jövesztett halmaz túlaprított, útépítési célra kiváló,
de a dunabogdányi üzemnek elsõsorban vízépítési követ
kell termelni, ezért ennek az iniciálási rendszernek az alkal-
mazása esetén a robbantólyukak munkaterülete növel-
hetõ.�

A kísérleti robbantásnál az elõtét értéke 3,0 m, és a
szomszédos lyukak távolsága pedig lyuksoron belül 3,3m
volt. A lyuktelepítés vázlata a 7. ábrán látható.
Az ábrán feltüntettük az E*-Star gyutacsok programo-
zott késleltetési idejét is. Lyuksoron belül a szomszédos
gyutacsok közötti késleltetési idõ 14 ms, a sorok között
pedig 80 ms volt.

Miért éppen 14 és 80 ms-os idõket választottunk?
Az [1] szerint tömbös andezitben a szomszédos robban-
tólyukak közötti optimális késleltetési idõ

ts = 4,25×E (ms)
ahol: E � a szomszédos robbantólyukak távolsága lyuk-
soron belül, méter. A lyuksorok között pedig:

Ts = 26,7×W (ms)
ahol: W � a robbantólyuksorok közötti távolság vagy
elõtét értéke, méter.

Az adatokat a fenti összefüggésbe helyettesítve kap-
tuk:
ts = 4,25×3,3 = 14,025 ms
Ts = 26,7×3 = 80,1 ms

Ha a késleltetési idõket jól választjuk meg, akkor a
kõzet aprítási foka jó, és a robbantások nemkívánatos

hatásai közül a rezgési sebesség és
léglökés értéke minimális. A kísér-
leti robbantás alkalmával � Duna-
bogdány település robbantáshoz
legközelebb (630 m-re) lévõ épüle-
ténél � mértük a rezgési sebességet
és a léglökés értékét is. A mérési
eredményeket a 3. táblázatban
adjuk meg.

A mérési eredmények alapján
egyértelmû, hogy az alkalmazott
elektronikus gyutacsokkal a rezgé-
sek sebessége és a léglökés értéke is
jóval a károkozást okozó értékek
alatt maradt.

Az elmúlt 11 évben számos ha-
zai külfejtésben és kõbányában bi-
zonyítást nyert, hogy a nonel
UNIDET iniciálási rendszer alkal-
mazásával a robbantások szeizmi-
kus hatása igen hatékonyan csök-
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6. ábra: A kísérleti robbantás eredménye

7. ábra: A gyutacsok idõzítési ideje a Basalt Középkõ Kõbányák Kft. dunabogdányi üzemében
E*-Star programozható villamos gyutacsaival végzett robbantásnál (2009. június 10.)
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kenthetõ. 2009. október 27-én (szintén MARE ren-
dezvény keretében) lehetõségünk volt arra, hogy az
elektronikus gyutacsokkal keltett rezgések sebességét
összehasonlítsuk a MAXAM Magyarország Kft. nonel
gyutacsaival végzett robbantás szeizmikus hatásával. (A
robbantást ugyanazon a helyen végezték, ahol az elekt-
ronikus gyutaccsal végzett robbantás volt. A mérés
helye ugyanott volt, ahol 2009. június 10-énmértünk.) A
mérési eredmények a 4. táblázatban láthatók. A nonel
gyutacsokból kialakított robbantóhálózatnál a soron
belüli késleltetési idõ 25 ms, a sorok között 67 ms volt.

A rezgési sebességek és a léglökés értéke a nonel ini-
ciálási rendszerrel végzett robbantásnál is a megenge-
dett érték alatt volt, és csak egy kis mértékben volt na-
gyobb, mint az elektronikus gyutacsokkal végzett mé-
résnél regisztrált érték. Az érdekesség talán csak az,
hogy az E*-Star gyutacsokkal 8 ms-on belül 4 robbantó-
lyuk töltete, nonel rendszernél csak két robbantólyuk
töltete robbant. A kétféle iniciálási rendszerrel végzett
robbantás egyéb technológia paramétereit az
5. táblázatban adjuk meg.

Az 5. táblázat adatainak alapján egyértelmû, hogy a
két robbantásnál a geometriai paraméterek azonosak vol-
tak. Lényeges különbség az energia-felszabadítás idejé-
ben mutatkozott, amely az elektronikus gyutacsok esetén
249 ms, a nonel iniciálás esetén 459 ms volt. (Abban az
esetben, ha a kivetés irányában gyorsan felszakad a kõzet,
akkor a szeizmikus hatások kisebbek lesznek. Ezt a tényt
a szeizmikus és léglökésmérés eredménye igazolta.)

A noneles robbantásnál jobb volt a geometriai illesz-
tés foka, mert több ANDO-t lehetett felhasználni.
A robbanóanyagok fajlagos költségében lévõ különbsé-
get az okozza, hogy az elektronikus gyutacsok alkalma-

zásakor sokkal több volt a drágább vízálló
robbanóanyag. A gyutacsok fajlagos költ-
ségeinél az elektronikus gyutacs 2,24 Ft/t-val
volt drágább.

Természetesen a robbantás fajlagos költ-
ségeinek meghatározásánál nem célszerû
egy-egy költségtételt kiragadni. Célszerû
lenne a másodlagos aprítás, rakodás, gépi
törés, osztályozás és szállítás stb. költségeket
is figyelembe venni, mely költségeket
nagymértékben befolyásolja a kõzet primer
aprózódási foka, ami az alkalmazott robban-
tástechnológiától és azon belül az iniciálási
rendszertõl nagymértékben függ.

Érdemes lenne elgondolkodni azon is,
hogy a fejlettebb országokban miért terjed
rohamosan aMagyarországon drágának mi-
nõsített nonel és elektronikus iniciálási
rendszer? Lehet, hogy a drága olcsóbb?
Svéd és osztrák költségelemzések alapján az
elektronikus gyutacsokkal végzett robbantá-
sok fajlagos költsége alacsonyabb, mint a vil-
lamos és nonel gyutacsokkal végzett robban-
tások fajlagos költsége.

Korábban idéztük a dunabogdányi üzem
vezetõjének véleményét az elektronikus

gyutaccsal végzett robbantás szemcseeloszlásra gyako-
rolt hatásáról, mely szerint a jövesztett készlet túlzottan
aprózódott. Ezért egy 2009. július 10-én kísérleti jel-
leggel végzett robbantásnál az elõtétet 3,3 m-re a lyuk-
soron belüli, szomszédos töltetek közötti távolságot 3,6
m-re növelték. Ez azt jelenti, hogy egy robbantólyuk
munkaterületét, 16,66%-kal növelték meg, vagyis 1 m
robbantólyukkal lerobbantott kõzet tömege közel 17%-
kal lett több. A robbantásnál nonel gyutacsokból alakí-
tottuk ki a robbantóhálózatot oly módon, hogy az
megközelítse az optimális, az elektronikus gyutacsoknál
alkalmazott késleltetési idõket. Vízépítési célú fel-
használásra a lerobbantott kõzethalmaz szemcseelosz-
lása tökéletesen megfelelõ lett. A munkaterület-növe-
kedés pedig bõven kompenzálja az elektronikus gyuta-
csok többlet árát, mert kevesebbet kell fúrni és keve-
sebb robbanóanyagot kell felhasználni.

Ennél a robbantásnál a robbanóanyagok fajlagos
költsége: 41,76 Ft/t, az alkalmazott nonel iniciálási rend-
szer elemeinek fajlagos költsége: 6,83 Ft/t volt, pedig a
fajlagos költségeket növelte, hogy sok talplyukat is kel-
lett robbantani, amelyek nagymértékben rontották a
robbantás gazdaságosságát.A talplyukakmiatt a fajlagos
robbanóanyag-felhasználás is 0,1774 kg/t-ra növekedett.

Összefoglalás

A fentiek alapján az elektronikus iniciálási rendszer
fõ jellemzõit és elõnyeit az alábbiakban foglalhatjuk
össze:
� a gyutacsok idõzítési idejének szórása: 0,0 ms,
� a késleltetési idõ 1 és 10.000 ms között 1 ms-onként
programozható,
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3. táblázat: Rezgés- és légnyomásjellemzõk elektronikus gyutacsokkal

Rezgéskomponensek
transzverzális vertikális longitudinális

Y Z X
Max. rezgési sebesség, mm/s 0,429 0,603 0,556
Rezgés frekvenciája, Hz 7,9 15 4,6
Az indítástól eltelt idõ, sec 0,587 0,125 0,647
Gyorsulás csúcsértéke, g 0,00994 0,0182 0,0162
Elmozdulás csúcsértéke, mm 0,0192 0,0248 0,0162
Eredõ rezgési sebesség, mm/s 0,641 mm/s 0,199 sec-nál
Légnyomás értéke, Pa 34,8 Pa 1,911 sec-nál

4. táblázat: Rezgés- és légnyomásjellemzõk nonel gyutacsokkal

Komponensek
transzverzális vertikális longitudinális

Y Z X
Max. rezgési sebesség, mm/s 0,397 0,825 0,603
Rezgés frekvenciája, Hz 64 47 16
Az indítástól eltelt idõ, sec 0,218 0,354 0,465
Gyorsulás csúcsértéke, g 0,0232 0,0282 0,0365
Elmozdulás csúcsértéke, mm 0,00887 0,00978 0,0112
Eredõ rezgési sebesség, mm/s 0,882 mm/s 0,354 sec-nál
Légnyomás értéke, Pa 21,3 Pa 1,911 sec-nál



� a robbantás-technológia geometriai paramétereitõl és
a robbantott kõzet jellemzõitõl függõen optimális kés-
leltetési idõk állíthatók be,

� az iniciálási rendszer eszközeit egyszerû használni,
programozni és nagyon biztonságos,

� kétirányú kommunikáció az
irányító eszközök, a gyutacs és a
robbantóhálózat között, ami
tökéletes ellenõrzést tesz
lehetõvé a robbantás elõtt,

� a rendszer alkalmazása maxi-
mális biztonságot és minimális
hibalehetõséget ad,

� az egyszerre elrobbantható gyu-
tacsok száma: 1600 db,

� a robbantások nemkívánatos
hatásai (szeizmikus, léglökési és
repesz hatás) csökkenthetõk,

� a robbantások mérete növelhe-
tõ és a robbantások száma csök-
kenthetõ,

� stabil bányafal képzõdik,
� a jövesztett kõzethalmaz kiveté-
se és fellazítása javul,

� a kõzetaprítás foka javul, és
könnyebb a kõzet felrakása,

� a robbantások költségei csök-
kennek,

� a gyutacstárolás és -nyilvántar-
tás egyszerû (csak egyféle gyu-
tacs van),

� az E*-Star gyutacsok ADR be-
sorolása: 1.4S, ami a kezelésük,
szállításuk biztonságát növeli,

� az E*-Star gyutacsok hagyomá-
nyos robbantógépekkel és
áramforrásokkal nem robbant-
hatók fel,

� a rendszer hardvere és szoftve-
re öntesztelõ,

� a rendszer minden elemét víz-
és ütésállónak tervezték,

� sújtólég és gázrobbanás veszé-
lyes helyeken nem használható,

� a rendszer elemeit csak olyan
robbantástechnikai gyakorlattal
rendelkezõ szakemberek hasz-
nálhatják, akik elméleti és gya-
korlati oktatásban részesültek.
Az E*-Star elektronikus gyu-

taccsal végzett kísérleti robbantás egyértelmûen igazol-
ta a fentiekben felsorolt jellemzõket.
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Austin Powder Maxam
Technológiai paraméterek megnevezése E*-Star nonel

gyutaccsal gyutaccsal
Robbantás idõpontja 2009. 06. 10. 2009. 10. 27.
Robbantólyukak száma, db 49 53
Robbantólyukak átmérõje, mm 89 89
Robbantólyukak hossza, m 22 22
Lyuksorok száma, db 2 2
Lyuksorok távolsága, m 3,0 3,0
Elõtét értéke, m 2,8...5,5 3,0
Lyuksoron belül a szomszédos lyukak távolsága, m 3,3 3,3
Robbantólyukak dõlésszöge, fok 75 75

Fojtás anyaga Fúróliszt + Kõzúzalék
kõzúzalék

Fojtás hossza, m 1,3...3,0 2,5...3,0
Betöltött ANDO prill extra, kg 2050 3525
Betöltött Lambrex 1, kg 3052 2080
Betöltött Emulgit 82 GP, kg 264 -
Összes robbanóanyag-felhasználás, kg 5366 5605
Felhasznált robbanóanyag fajlagos költsége, Ft/t 47,81 44,36
Maxam 475 ms-os 24 m-es gyutacs, db - 53
Maxam 475 ms-os 15 m-es gyutacs, db - 53
Maxam 25 ms-os gyutacs, db - 27
Dyno 67 ms-os gyutacs - 27
Dynoline nonel vezeték, m - 100
E*-Star elektronikus gyutacs, 6 fm-es vezetékkel, db 49 -
E*-Star elektronikus gyutacs, 25 fm-es vezetékkel, db 49 -
2 x 0,8 mm keresztmetszetû, réz fõvezeték, m 100 -
Robbantott kõzet tömege, tonna 30.730 30.013
Fajlagos robbanóanyag-felhasználás, kg/t 0,166 0,187
Fajlagos gyutacsfelhasználás, db/t 0,0032 0,0053
Fajlagos gyutacsköltség, Ft/t 7,3 5,06
Eredõ rezgési sebesség, mm/s 0,641 0,882
Léglökés értéke, Pa (L) 34,8* 21,3
Az elsõnek és utolsónak robbanó töltet
robbanási ideje közötti különbség, ms 249 459

5. táblázat: A robbantás technológiai, gazdasági és környezetvédelmi
paraméterei elektronikus programozható és nonel iniciálásnál

* egy robbantólyuknál a fojtás csak 1,3 m volt

DR. FÖLDESI JÁNOS 1968-ban szerzett bányamérnöki diplomát a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen. 1968-tól
1995-ig egyetemi oktatóként dolgozott a Bányamûveléstani Tanszéken. Ezután vállalkozóként vezette a Földesi Bt.-t,
majd 2000-tõl a DETONETKft. ügyvezetõje. Tevékenységének fõ területei: ipari és bányászati robbantások tervezése és
kivitelezése, robbantásos fémplattírozás, katonai robbanóanyagok megsemmisítése, szeizmikus- és léglökésmérések
végzése, robbantástechnikai szakvélemények készítése, ANDO típusú robbanóanyagok gyártása, robbantógépek és
ellenõrzõ mûszerek, szeizmométerek és légnyomásmérõk forgalmazása. Nevéhez fûzõdik a nem elektromos (NONEL)
és az elektronikusan programozható villamos gyutacsok magyarországi alkalmazásának bevezetése.

IRODALOM
[1] Calvin J. Konya: Blast Design, 1995.Montville, Ohio, USA
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A szerzõ írását a Bologna-rendszerû mérnökképzést kritizálóknak szánja. Elismeri, hogy a rendszer
még nem tökéletes, de nincsen visszatérés, csak a javítás lehetõsége vethetõ fel. A módosítások eredménye
olyan lesz, amilyenné a hazai viszonyok közt az érdekeltek és a mérnöktársadalom teszi.

Nem gondoltam az 1970-es években, amikorRichter
Richárddal* a bányamérnök-képzés és -továbbképzés
geotechnikai irányultságainak lehetõségeirõl beszélget-
tünk, hogy néhány évtizedmúlva azAlmaMaterünkben
megszûnik a klasszikus bányamérnöki kar, és szerepét a
Mûszaki Földtudományi Karon � többek között � a Bá-
nya- és Geotechnikai Szakirány tölti be. Ebben az idõ-
ben többször utaztunk külföldre együtt, és a hosszú utak
alatt felmerült � az akkor még alig használt fogalom � a
�geotechnika� komplex oktatásának igénye a bánya-
mérnök-képzésben is. A határozott elképzelések akkor
alakultak ki bennünk, amikor tanszékvezetõ lett, és a
mérnökgeológia, továbbá a geotechnika tárgyainak ra-
cionális ötvözésének indokoltsága határozottan kiala-
kult. Sajnálatos, hogy elképzeléseinkbõl nem valósíthat-
tunkmeg semmit. Aminden energiát felemésztõ eocén-
program mindent háttérbe szorított, és a megvalósulást
gátolta Richter Richárd számára a tanszéken kialakult
�szerencsétlen helyzet� is, amely számára lehetetlenné
tett minden újszerû gondolat megvalósítását. Aztán
kényszerû távozása a tanszék élérõl, számomra pedig a
KBFI (BKI + BÁTI) ötletszerû létrehozása hozott
alapvetõ változást. A betegsége, majd a korai halála
utánmár egyértelmûen törvényszerû volt, hogy a bánya-
mérnök-képzésnek ez amodernizációs elképzelése csak
gondolat marad. Késõbb, az 1990-es évek elején amély-
mûveléses bányászat számára már az életben maradás
volt a tét, és a következõ évtizedben a bányabezárások-
kal és felszámolásokkal gyakorlatilag a modernizációs
gondolat teljesen kimúlt, mint sok minden egyéb.

A magyar felsõoktatás reformja közismerten az
1999 júniusában kiadott Bolognai Nyilatkozattal kezdõ-
dött, és 2006-os bevezetésérõl 2003. szeptember 19-én,
a berlini értekezleten döntöttek.Dr. Bõhm József, aMis-
kolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar dékánja a
BKL Bányászat 2006/1. számában �A felsõfokú bányá-
szati szakemberképzés fejlõdése és átalakulása� címen át-
fogó ismertetést jelentetett meg, és a további részletek
az egyetem honlapján folyamatosan megtalálhatók vol-
tak, és jelenleg is elérhetõk. A nyerhetõ információk
szerint 2006-tól megvalósult a mûszaki földtudományi

alapszak keretében a jelen kor követelményeinek
megfelelhetõ alapszakok (BSc) indítási lehetõsége, és
mód van a tanulmányokat folytatni akarók számára az
akkreditált mester (MSc) és doktor (PhD) képzésekre.
Ezekre írásomban nem szándékozom kitérni, mert
értelmetlen lenne részletekbe menõen a szakok, tár-
gyak, tanulmányi idõ és kreditek útvesztõjében elmerül-
ni. Helyette a Bolognai-rendszerû mérnökképzést
viharosan kritizálóknak szánom az írásomat, megle-
hetõsen szubjektív szempontok szerint taglalva.

A Bologna-rendszerû mérnökképzés tekintetében
talánmegalapozott lehet az a véleményem is, hogymajd
ez is, mint általában minden más változás vagy változta-
tás, az eredményét tekintve olyan lesz, amilyenné a hazai
viszonyok között az érdekeltek teszik, illetve a mérnök tár-
sadalom hagyja, hogy tegyék. Továbbá, hiszek a mérnök-
képzõ intézmények oktatóinak bölcsességében, és a kö-
vetkezõkben meg is indokolom! Ezt a véleményemet
azonban csak a mérnökképzés tekintetében kérem
érvényesnek tekinteni, mert úgy hiszem, hogy a Bolog-
na-rendszer általánosan nem tökéletes, sõt nem jó úgy,
ahogyan azt bevezették.

Az már kimondható a köztudottá vált tapasztalatok
és a sokoldalú vélemények alapján, hogy vannak olyan
területei a felsõfokú oktatásnak, ahol sokkal több nega-
tív következmény jelentkezett, és a hírek szerint már
most is vannak akik és ahol értéktelen és használhatat-
lan BSc oklevelekrõl beszélnek. Bonyolítja a helyzetet,
hogy az ezekhez a szakirányokhoz kapcsolódó MSc
képzési helyek száma töredéke annak, amire esetlege-
sen szükség lenne!? Ha ez így van, akkor vannak/
lesznek �szépreményû� hallgatók, akik idõt és pénzt
herdáltak el semmiért? � Vannak, nem is kevesen,
akiknek az a véleménye, hogy az eredeti állapotot kel-
lene teljesen vagy részben visszaállítani, esetleg az
orvosok és jogászok képzési rendszerét kiterjeszteni
egyéb szakterületekre is. Felmerül tehát a kérdés, hogy
�lehetne-e az egészet visszacsinálni�?Hírek szerint van-
nak országok ahol már megtették, és vannak ahol gon-
dolkoznak rajta. Azonban egy ilyen lépés mivel járna,
mennyibe kerülne és ki állná a számlát? És ez a nagy

A Bologna-rendszerû mérnökképzés a bánya- és geotechnikai
szakirány szempontjából

DR. BODONYI JÓZSEF BÉLA okl. bányamérnök, geotechnikai szakértõ, újságíró (Budapest)

*Dr. Richter Richárd (1920-1979) okl. bányamérnök, azMTAdoktora, tanszékvezetõ egyetemi tanár. A Földtan-teleptani Tanszék vezetõje 1971-78.



16 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 143. évfolyam, 2. szám

visszatérés milyen következményekkel járna azok szá-
mára, akik részesei, vesztesei lettek a nagy kísérletnek!?
� Meggyõzõdésem, hogy ebbõl a kényszerhelyzetbõl
nincsen visszafelé vezetõ út, és a valódi értéket hordozó
BSc oklevelek irányába csak a javítás igénye vethetõ fel.

Szerény véleményem szerint a mérnökképzés te-
rületén a BSc oklevéllel rendelkezõ mérnököknek �komp-
lex tudással� és piacképes ismeretekkel kell rendelkezni
azon a szakterületen, amelyre az oklevelet kiállították.
Ezen a téren engedményeket nem lehet tenni, mert az
a diploma devalvációjához vezet. Következésképpen
elõfordulhat, hogy a kötelezõen elõírt tárgyakat tartal-
mazó és a szabadon választható mintegy 200-240 kredit
�idõre� nem gyûlik össze, és a tanulmányi idõ is hosz-
szabb lesz az eredetileg tervezetthez képest. Erre
egyébként számos utalás és adat található. Úgy vélem
továbbá, hogy az MSc képzési idõt elsõsorban a �külön-
leges ismeretek� megszerzésére kell fordítani, ami alatt a
szakma mindennapi ismereteihez viszonyítva többlet
ismeret birtokába lehet/kell jutni, ami nem tárgya az
alap-(szakterületi) képzésnek. Átfedésekrõl szerintem
ezért még szót ejteni sem érdemes. Meg merném koc-
káztatni, hogy az MSc képzés egy kicsit hasonló, de
kötetlenebb legyen, mint a szakmérnök-képzés volt a
korábbi idõben, és ebben az esetben a PhD iskolák
letisztult körülmények között mûködhetnek.

A hosszú pályafutásom alatt � már évtizedekkel ez-
elõtt � szereztem némi közvetlen tapasztalatot a BSc,
MSc és PhD rendszer egymásra épülõ tudásszintje te-
rén, és ez felbátorít, hogy ne csak kételkedjek, mint so-
kan teszik, de reménykedjek is a hazai állapotok láttán.
1963-ban pályázat útján elnyertem a Sheffieldi Egyetem
Bányászati Karán a Bányamérnök Továbbképzõ Intézet
igazgatója melletti asszisztensi (határozatlan idejû)
állást. Az akkori körülmények között a hatalom részé-
rõl különleges kegynek tekinthettem, hogy egy évet
(1964/65) Angliában dolgozhattam. A szabadon válasz-
tott kutatási tevékenység mellett feladatom volt az MSc
és PhD hallgatók munkájának segítése. A kar hallgatói-
nak (undergraduate & postgraduate students) mintegy
harmada az Egyesült Királyságból származott, a többiek
pedig külföldön (angol nyelvterületen: overseas) szerez-
tek megfelelõ �szintû� (level) végzettséget, és/vagy már
rendelkeztek a BSc oklevéllel. A hallgatói létszám 1965-
ben mintegy 70 volt. A BSc képzés elõírt ideje, amire a
tananyagot összeállították, 3 év (9 trimeszter) volt. Ezt
általában csak a hallgatók egy része teljesítette idõben.
A BSc szaktárgyak (6-9 trimeszter) oktatói között több-
ségben voltak a nagytudású gyakorló mérnökök, a meg-
hívott elõadók.

A MSc képzés ideje még 2 év volt, illetve a PhD
fokozatot legkorábban további 3 év alatt lehetett meg-
szerezni. Alkalmam volt közvetlenül megítélni a poszt-
graduális hallgatók tudásszintjét, és véleményem szerint
ez jó színvonalon vegyes képet mutatott, elsõsorban az
egyének adottságainak megfelelõen. Módom volt egy
évtizeddel késõbb találkozni néhányukkal, vagy hallani
róluk, olvasni tanulmányaikat, és azt a következtetést
vontam le, hogy a posztgraduális képzésük alatt az álta-

lam észlelt szorgalmuk intenzitása szinte meghatározta
a késõbbi karrierjük alakulását. Az elõbbihez hasonló
következtetésre jutottam a �Földalatti üregek mérnök-
geológiája� tárgyban tartott elõadásaim kapcsán is
(UNESCO, Nemzetközi Mérnöktovábbképzõ
Tanfolyam �Mérnökgeológia Alapjai és Módszerei� �
BME, Budapest, 1975), ahol BSc ésMSc oklevéllel ren-
delkezõ (angolul értõ) mérnökök vettek részt, mintegy
25 afrikai, közel- és távol-keleti országból. Érdekes volt
az a tapasztalat is, amit késõbb,már az 1980-as években,
geomechanikai, geotechnikai, mérnökgeológiai és fel-
színmozgás stb. tárgykörökben (BME, Építõmérnöki
Kar) tartott elõadásaimmal összefüggésben, több-
ségében MSc végzettségû mérnökök körében, az
�egyéni igényû (deviza-finanszírozású) mérnöktovább-
képzés� keretei között szereztem.

Az elõbbieket összefoglalva úgy találtam, hogy az
éppen csak végzett (BSc), vagy néhány éves szakmai
gyakorlattal már rendelkezõ mérnököknek nem volt
matematikai, mechanikai, a geotechnika tárgykörébe
vágó, esetleg különleges mérnökgeológiai stb. vagy
egyéb �szakterületi� (ismereti) és értelmezési nehézsé-
ge, továbbá a problémamegoldó készségük is elegendõ
volt a felmerült mérnöki feladatokhoz. A tudásuk szint-
je kielégítõ volt. Az MSc végzettségû mérnökök geo-
technikai és/vagy mérnökgeológiai ismeretei pedig � vé-
leményem szerint � általában hasonló szintû volt mint a
BME Építõmérnöki Karán azonos idõszakban (öt év
alatt) végzett okleveles építõmérnököké, és talán vala-
mivel alacsonyabb volt, mint aMiskolci Egyetemen vég-
zett okleveles bányamérnököké.

A mindenki számára hozzáférhetõ dokumentumok
szerint a mérnöki alapképzés ideje a kredit követelmé-
nyek alapján 3-31/2-4 éves lesz, a mesterképzés pedig to-
vábbi 11/2-2-21/2 év ideig is eltarthat, a doktori disszertá-
ció elkészítéséhez szükséges idõnek pedig csak a mini-
mum idejét lehet megadni 2-3 évben. Meggyõzõdésem,
hogy az oktatási intézményektõl függ, hogy milyen színvo-
nalú tudásmennyiség tartozik egyik vagy másik képzési
szinthez. Mivel ismereteim szerint a Bologna-rendszer
szerint magyar egyetemeken ez évtõl adnak ki BSc ok-
leveleket, a frissen végzett és gyakorlat nélküli egyének
tudásszintjérõl és képességérõl tapasztalat híján most
még csak �mi lenne, ha...� színvonalon lehetne vitázni.
A friss diplomás, ha mély vízbe dobják, kapálózni fog és
küszködik, hogy a felszínenmaradjon. Lehet ezt a mód-
szert választani, de szerintem méltatlan cselekedet. Én
hajdanában inkább segítettem a fiatal munkatársaimat
mindenben, és megértettem velük, hogy a tudásuk még
nem tökéletes, és tovább kell tanulniuk. Sokat és folyama-
tosan.

Évek múlva lehet majd egyértelmûen eldönteni,
hogy amost vagy a közeli jövõbenBSc diplomát szerzett
mérnökök tudása piacképes-e? Reménykedjünk, hogy
amikor az egyetemek a tanulmányi idõt, a kötelezõ tár-
gyakat és a krediteket, továbbá a minimum tudásra
vonatkozó szinteket megszabták, elég bölcsek voltak, és
az egyebek mellett a piaci követelményeket is jól tekin-
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tetbe vették. Miért tételeznénk fel, hogy nem jártak el
helyesen?

Visszatekintve az eltelt több mint félévszázados idõ-
re, számomra egyetlen dolog volt mérvadó, hogy a széles-
körû és naprakész tudás megszerzése és megtartása érde-
kében folyamatosan kellett tanulni. Az én olvasatomban
ugyanis a mûszaki fejlõdéssel együtt járó tudás olyan
volt, mint egy végtelen hosszú pálya, amelyen külön-
bözõ sebességgel jártak a szerelvények. Ha az egyikre
vagy másikra felszállt valaki, a tudása megtartása érde-
kében többé nem szállhatott le. Mert ha nem szerzett
újabb és újabb ismereteket, az amortizáció elõbb vagy
utóbb bekövetkezett és a tudás értéke a zérushoz konver-
gált.Amérnököt tehát nem csak az up to date �alkotás�
és/vagy egy újdonság (pl. találmány) létrehozásának ké-
pessége teszi azzá ami, hanem a legújabb ismeretek

iránti állandó affinitás is jellemzi. A tanulás egy szint fö-
lött már nem kényszerû eszköz, hanem lételemmé vá-
lik, ami az öröm érzetét is kiváltja.

Az elõbbieket fõleg a középkorú mérnök generáció
azon tagjainak szántam figyelmeztetésként, akik elha-
markodottan ítélkeznek a fiatalok korlátozott képessé-
ge tekintetében. A fiatal, az oktatási intézmény bizton-
ságot nyújtó falai közül éppen kikerülõ mérnököket az
idõsebbeknek végtelen nagy türelemmel kell tanítani a
szakma fortélyaira. Fokozatosan kell rakni rájuk a ter-
heket. Elõfordulhat, hogy amikre ma még nem képe-
sek, azokért nem õk a felelõsek. Az észlelhetõ hiány
nem más mint a közeli múltra és a korábbi évtizedekre
visszanyúló okok természetes következménye. � Ne
ítéljünk tehát elhamarkodottan, mert bennünket is
megítélhetnek!?

DR. BODONYI JÓZSEF tanulmányait építõmérnökként kezdte, majd a metróépítésben végzett munka után 1958-ban
Sopronban szerzett bányamûvelõ mérnöki oklevelet. Dolgozott a Bányászati Tervezõ Intézetben, az Uránércbányák
Tervezõ Irodájában, a Bányászati Kutató Intézetben tervezõként, kutatóként, csoportvezetõként, osztályvezetõként és
mûszaki tanácsadóként � közben az angliai Sheffieldi Egyetemen is. Munkája során kiemelkedõ szerepet játszottak a
kõzetmechanikai feladatok, kutatások. 1976-ban e témakörben szerzett mûszaki doktori címet, és ezen a területen ren-
delkezik hazai és nemzetközi szakértõi jogosítványokkal. Szakírói tevékenységét a több mint 120 publikált írásmû fém-
jelzi.

Könyv- és folyóiratszemle
Két érdekes cikk a Mérnökújságban

Dr. Zarándy Pál: Megéri, avagy hogyan támogassunk és
ösztönözzünk a hazai energetikában?

A szerzõ a jelenlegi energetikai támogatási ill. ösztönzési
rendszerek átgondolását javasolja a �közjó� � azaz olyan
rendszer érdekében, amelyik energiafajtától független, és a
támogatásokat maga a rendszer termeli ki, ezáltal ösztönöz a
hatékonyságra, az innovációra, az olcsóbb mûködésre.

Bemutatja, hogy 2009-ben a KÁT (kötelezõ átvételi rend-
szer) keretében a villamosenergia-fogyasztók 90 Mrd Ft-tal
támogatták a �megújuló� energiahordozókkal termelt villa-
mos energiát.

Az alábbi hibákra mutatott rá:
�A rendszer támogatta a biomassza elégetését rossz

hatásfokú erõmûvekben, villamosenergia-termelésre. Ener-
getikailag csak a közvetlen hõtermelés érdekében vagy a
kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelés érdekében a hõki-
adásra optimalizált eltüzelés indokolható, amennyiben a bio-
massza �termelése� nem veszélyezteti a helyi ökológiai rend-
szert.

A földgázalapú kapcsolt energiatermelés ösztönzésén ke-
resztül a termelõ erõmûvek tulajdonosait (és közvetve a kül-
földi berendezésgyártókat) juttatjuk többletbevételhez anél-
kül (kevés kivétellel), hogy a hõfelhasználók részesedtek
volna a haszonból.

A szélenergia-hasznosítás ösztönzése nem veszi figyelem-
be a rendszerszintû hatásfok csökkenését. Az ösztönzésre for-
dított összegek lényegében kiáramlanak az országból.

Az ösztönzési rendszer nem a közjó szem elõtt tartásával,
hanem a termelõ-tulajdonosok és a befektetõi érdekek befo-
lyásának hatására alakult. (Többnyire az EU intézményeinek
közvetítésével.)Magyarországnakmérlegelnie kell, hogymire
költ többet: a �megújulókra� vagy az egyes régiók leszakadá-

sának megállítására. Ne felejtsük el, a szervezett energiaellá-
tásból (villany, gáz, tûzifa, hõszolgáltatás) kiesõ emberek és
közösségek esetében értelmezhetetlenné válnak az olyan fo-
galmak, mint környezettudatosság, hatásfok, ésszerû energia-
felhasználás.�

Dr. Juhász József: Védelem kontra fejlõdés

Az író �a Földet az unokáinktól kaptuk kölcsön� jelszó
helyességét hangsúlyozva kiemeli, hogy ez nem feltétlenül a
jelen állapot (amelyik talán nem is a legjobb � de semmi eset-
re sem az eredeti) változatlan, szolgai megõrzését, hanem az
azzal való gondos és szakszerû gazdálkodást, fejlesztést jelent.
Ugyanakkor elismeri a társadalmi ellenõrzés fontosságát is.

�Az egyszer bevált termelési módhoz való ragaszkodás-
nak legnagyobb problémája, hogy nem veszi figyelembe az
emberiség szaporodását és az igények változását. Ma már az
�õsi� vagy annak gondolt környezet mindenáron való
védelme nem elõreviszi, hanem akadályozza az ember és a
természet harmonikus együttélését. Amodern gondolkodás a
környezetvédelmet az ésszerû környezetgazdálkodás
részének tekinti. Az �unokáinktól kölcsönkapott� Földet még
élhetõbbé tenni a környezetgazdálkodás feladata. Ebben
benne van a jelenben értéket jelentõ környezet megõrzése is,
de ez nem ütközhet a korszerûbb, a célszerûbb környezet
kialakításával. Ha a környezetvédelem a fejlõdés gátjává válik,
akkor sem a jelent, sem unokáinkat nem szolgálja.�

�A társadalmi ellenõrzés feltétlenül szükséges. A mozgal-
mi tiltakozás ugyanakkor ne ellenséget lásson a mérnök mun-
kájában, hanem vizsgálja meg az elképzelés káros és hasznos
oldalát, és ne csak pillanatnyilag, hanem hosszú távra, és ne
csak az ellentmondó kis közösség, hanem a nagyobb kör, ne-
tán az ország szempontjából is.�
Mérnök Újság 2010. március PT



AzOrszágosMagyarBányászati ésKohászati Egyesü-
let a hazai bányász és kohász társadalom 1892-ben meg-
alakult szakmai-tudományos érdekképviseleti szervezete,
amelynek alapszabályában rögzített feladata, hogy szak-
értelmével hozzájáruljon a szakmák fejlõdéséhez.

Memorandumunk célja, hogy a hazai és az EU tör-
vényhozás képviselõinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy
a hazai bányászat és kohászat stabilitását és mûködését
mennyire alapvetõen befolyásolja a folyamatos változás-
ban lévõ gazdaságpolitikai és törvénykezési feltételrend-
szer, és segítsük szakmailag megalapozott döntések
meghozatalát. Felajánljuk egyúttal a magyar bányász és
kohász társadalom közremûködését a döntések megho-
zatalához szükséges szakmai vélemények kialakításában.

Javaslatok a hazai bányászat és kohászat
életképességének és stabilitásának javítására

Az Európai Bizottság és az EU szakmai szervezetei-
nek dokumentumait, valamint a bányászat és kohászat
hazai mûködésére vonatkozó információkat figyelembe
véve az alábbiak szerint határoztuk meg az ágazatok
stabilizálására és fejlesztésére vonatkozó javaslatainkat.

Bányászat
� növelni kell a hazai nyersanyag- és energiahordozó-
források kiaknázását és hasznosítását (ásványvagyo-
nunk állami tulajdonban van, a kihasználtsági mu-
tatók ugyanakkor gyengék),

� el kell hárítani a bányászati és kitermelési jogok meg-
szerzését súlyosan fékezõ akadályokat,

� az állam teremtse meg az ásványvagyon gazdálkodás
felelõs rendszerét,

� a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal legyen aktí-
vabb a potenciális bányaterületek azonosításában és
az ezzel kapcsolatos hosszú távú földhasználati tervek
kialakításában,

� a nemzeti földtani szolgálatok alakítsanak ki nemzet-
közi hálózatot az információk jobb terítése és egy in-
tegrált adatbank kiépítése céljából (�Európa beneath
our feet� knowledge network � �Európa a lábunk
alatt� ismerethálózat),

� a földgázzal kapcsolatos egyoldalú importfüggõség
mérséklése érdekében támogatni kell a reménybeli
hazai földgázvagyon (hagyományos és nem-hagyomá-
nyos) felkutatását és kitermelését,

� növelni kell a hazai szénvagyon használatát a villamos
energiatermelésben. Folytatni kell a bányászat és a tü-
zeléstechnika mûszaki fejlesztését, szükség szerint a
legújabb technikai megoldások figyelembevételével (a
keletkezõ CO2 leválasztása; a szén föld alatti elgázo-
sítása); ezekre jó geológiai adottságaink vannak,

� a hazai földalatti vízkészleteket és vízbázisokat meg
kell óvni, és olyan állapotban megtartani, hogy hasz-
nálatuk hosszú távon fenntartható legyen,

� az USA és Japánmintájára azonosítani kell az EU, ill.
hazánk szempontjából legfontosabb stratégiai nyers-
anyagokat, azok beszerzési lehetõségeit, és ezek alap-
ján gondoskodni kell beszerzésük megfelelõ biztonsá-
gáról, amihez a külpolitika és a nemzetközi kereske-
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Az OrszágosMagyar Bányászati és Kohászati Egyesület Memoranduma
az Európai Parlament és aMagyar Országgyûlés képviselõihez

Szakmáink, a bányászat és a kohászat versenyképességét,
életképességét a természeti és földrajzi adottságok mellett az
a gazdasági-társadalmi-politikai feltételrendszer is igen nagy
mértékben befolyásolja, amelyben mûködnek. Az Európai
Unióban az Európai Parlament, hazánkban a Magyar
Országgyûlés hozza meg azokat a döntéseket (törvények, ren-
deletek, direktívák formájában), amelyek alapvetõen
meghatározzák az említett feltételrendszert.

Érthetõ és szükségszerû ezért, hogy a mértékadó szakmai
szervezetek különbözõ módszerekkel megpróbálják szá-
mukra kedvezõ irányban befolyásolni a döntéshozókat. Több
európai szakmai szervezet memorandumban hívta fel az
Európai Parlament tavaly megválasztott tagjainak a figyelmét
azokra a problémákra, amelyek megoldására, enyhítésére
elsõsorban a törvényhozóknak van lehetõségük.

Az OMBKE 2009. novemberi választmányi ülésén dr.
Tardy Pál exelnök javasolta, hogy � különös tekintettel a
közelgõ parlamenti választásokra � egyesületünk dolgozzon
ki egy olyan dokumentumot, amely felhívja az Országgyûlés
és az Európai Parlament magyar tagjainak figyelmét a hazai
bányászat és kohászat életképességét, versenyképességét
befolyásoló, érvényben lévõ vagy elõkészítés alatt álló
törvényi-szabályozási elõírásokra. A cél az, hogy a

képviselõket objektív, szakszerû információk megadásával a
szakmák, az ország érdekeit szolgáló döntések irányába
befolyásoljuk.

A Választmány a javaslatot támogatva kérte a szakosz-
tályokat, hogy kijelölendõ delegáltjaik aktív közremû-
ködésével vegyenek részt a memorandum összeállításában. A
dr. Tardy Pál által vezetett csoport munkájában a Bányászati
Szakosztály részérõl Vojuczki Péter és Gál István, a
Vaskohászati Szakosztály részérõl Solt László, a Fémkohászati
Szakosztály részérõl Molnár István, az Öntödei Szakosztály
részérõl Dr. Sohajda József vett részt.

A Memorandum tervezetét a Választmány március 1-jei
ülésén megtárgyalta és kisebb módosításokkal elfogadta; a
dokumentumot alkalmasnak tartotta arra, hogy azOMBKE a
választásra készülõ pártok képviselõinek rendelkezésére bo-
csássa. A 13. Európai Bányász-Kohász Találkozót kihasználva
aMemorandummegfelelõ kivitelben, széles sajtónyilvánossá-
got kapva terjesztésre kerül. Õsztõl kezdve az új parlament
illetékes bizottságaival, tagjaival kezdeményezünk tárgyalá-
sokat aMemorandumban leírt javaslatok realizálásának felté-
teleirõl, lehetõségeirõl.

Dr. Tardy Pál
AMemorandum szövegét alább közöljük:

Mottó: ��az energia, a természeti erõforrások és a nyersanyagok megõrzése és hatékonyabb felhasználása,
valamint a termelékenység növelése jelenti iparunk és gazdaságaink jövõbeni versenyképességének hajtóerejét.�

(Konzultáció a jövõbeni �EU 2020� stratégiáról, Bizottsági Munkadokumentum, 2009. november)



delempolitika eszközeit is fel kell használni. Ez a
kohászat szempontjából is létfontosságú.

� Indokolt a geotermiai kutatások, beruházások és
áramátvétel támogatása.
Kohászat

� A klímapolitika célkitûzéseinél figyelembe kell venni,
hogy az európai kohászat technikailag egyike a legfej-
lettebbeknek, ahol a fajlagos anyag- és energiafel-
használás lényegesen kisebb az átlagosnál, és hagyo-
mányos eszközökkel már csak kismértékben csök-
kenthetõ.

� Az áttörést hozó megoldások kifejlesztése és beveze-
tése rendkívül költségigényes, ezért � amennyiben az
EU továbbra is a CO2 emisszió drasztikus csökkenté-
sét vállalja � az Uniónak jelentõs támogatást kell biz-
tosítani az ilyen projektekhez.

� A klímapolitika csak akkor lehet hatékony, ha a többi
nagy CO2-kibocsátó is az EU-hoz hasonló klímapoli-
tikát vállal. Ennek hiányában felül kell vizsgálni a
célkitûzéseket.

� A CO2-kereskedelem növeli a villamosenergia-árakat,
ami rontja az EU területén mûködõ vállalatok ver-
senyképességét. Ezt megfelelõ módon kompenzálni
kell.

� A környezetvédelmi szabályozást egyszerûbbé és át-
láthatóbbá kell tenni. El kell kerülni amódosítások, új
rendeletek számának rohamos növekedését, csökken-
teni kell a túldimenzionált jelentési kötelezettségeket,
a szabályozók kidolgozásába és a döntések meghoza-
talába jobban be kell vonni az ágazatok képviselõit.

� A fém- és acélhulladékok nemzetközi piacán tisztes-
ségtelen eszközök is alkalmazásra kerülnek.A fémhul-
ladékok exportját korlátozó eszközökkel szemben fel
kell lépni, ill. végsõ esetben hasonlókat kell bevezetni.

� A piacpolitikának biztosítani kell, hogy az EU-ba szál-
lító országok eleget tegyenek az EU követelményei-
nek. AzEUa világ legnyitottabb piaca, ugyanakkor az
EU-n kívüli országok gyakran kereskedelmi korláto-
zásokkal és támogatásokkal hozzák kedvezõ hely-
zetbe saját iparukat. Az EU piacvédelmi eszközeinek
teljes tárházát ki kell használni a támogatott, ill. döm-
pingtermékek beszállítása ellen.

� A hazai kohászat számára nemzetközileg versenyké-
pes energiaárakat kell biztosítani; a villamos energia
tényleges termelési költségeire ráterhelt további költ-
ségelemeket ennek figyelembevételével kell meghatá-
rozni.

� Az acélipar állami támogatásának ellenõrzésére és til-
tására vonatkozó, az 1990-es évek elején hozott EU
szabályok sokkal szigorúbbak, mint a többi ágazatra
vonatkozó elõírások. Ezek a szabályok betöltötték
szerepüket; ma azonban, amikor Közép-Európa or-
szágainak zöme évek óta EU-tag, indokolatlan a to-
vábbi fenntartásuk. Emiatt az acélipar számos pályá-
zati lehetõségbõl eleve ki van zárva, ami rontja fejlesz-
tési lehetõségeit.
A javaslatok jelentõs részének realizálásához a hazai

és EU-szintû szabályozás felülvizsgálatára, ill. módosítá-
sára van szükség; ehhez kérjük a képviselõk támogatását.

Javaslatainkat a következõ rövid háttéranyaggal tá-
masztjuk alá.

1. A bányászat és kohászat helye a magyar
gazdaságban

A hazai bányászat (szénbányászat, szilárdásvány-bá-
nyászat, kõolaj-, földgáz- és vízbányászat) és kohászat
(acélipar, fémipar, öntészet) jelenleg mintegy 30.000 fõt
foglalkoztat közvetlenül; a hozzá kapcsolódó tevékeny-
ségeket figyelembe véve 100.000-re tehetõ a két iparág
mûködésétõl függõ emberek száma. Az ágazatok ter-
melési értékemeghaladja a 3.000Mrd Ft-ot, ami az ipar
teljesítményének kb. 17%-a. Az ágazatoknak a termelé-
sük visszaesése ellenére meghatározó szerepük van a
hazai gazdaság megbízható nyersanyag- és alapanyag-
ellátásában, szállításaik nélkül az ország gazdasága és
lakossága kiszolgáltatottá válna a külpiacok esetenként
váratlan és irracionális változásainak, importot váltanak
ki, és � különösen a kohászatnak � jelentõs az exporttel-
jesítményük.

2. A nyersanyagok és alapanyagok stratégiai
szerepe a gazdaságban

A nyersanyagok, energiahordozók és alapanyagok a
társadalmak fenntartása és fejlõdése szempontjából
meghatározó fontosságúak. A társadalom léte a megfe-
lelõ minõségû és mennyiségû alapanyag és energia fo-
lyamatos, biztonságos rendelkezésre állása nélkül el-
képzelhetetlen. Évtizedek tapasztalata, hogy a világpoli-
tikában és világgazdaságban a nagy nyersanyag- és ener-
giahordozó-bázisokkal és alapanyaggyártó/feldolgozó
kapacitással rendelkezõ országok, régiók érdekei ural-
ják a nemzetközi politikát, amelyhez a szállításaiktól
függõ országok kénytelenek igazodni.

A nyersanyagok, energiahordozók és alapanyagok
kitermelésével és feldolgozásával foglalkozó bányászat
és kohászat mind az Európai Unióban, mindMagyaror-
szágon vesztese volt a nyersanyagpiac fejleményeinek
az elmúlt két évtizedben. Költségszintjüket, ezáltal ver-
senyképességüket több uniós kezdeményezés is rontot-
ta, ami hozzájárult korábbi stratégiai szerepük elveszté-
séhez, társadalmi és gazdasági megítélésük lényeges
romlásához. Nem tekinthetõ véletlennek, hogy az
Európai Unió egész iparában � kisebb vagy nagyobb
mértékben ugyan � hasonló folyamat zajlott le.
A Lisszaboni Szerzõdés célkitûzéseitõl való lemaradás,
majd a Koppenhágai Klímakonferenciának a kudarca, a
kialakult globális válság pedig különösen bizonyítja, hogy
az eddigi és a tervezett út nem vezethet eredményre.

Számos jel utal arra, hogy az Európai Unió a nyers-
anyagokkal és alapanyagokkal kapcsolatos politikáját
felül kívánja vizsgálni. Az Európai Bizottság �EU 2020�
stratégiáról készített munkadokumentuma erre külön
felhívja a figyelmet (l. fent). Hasonló szemléletre van
szükség a hazai kormányzat és iparpolitika esetében is.

3. A hazai bányászat és kohászat mûködését
befolyásoló gazdaságpolitikai tényezõk

A hazánkbanmûködõ bánya- és kohóvállalatok, ön-
tödékmûködését és versenyképességét jelentõsen befo-
lyásolja az EU közösségi jogi feltételrendszer. A hazai
szabályozók egy része az uniós rendeletek változatlan
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formában való átvételeként alakul ki, a gazdaságföldraj-
zi és geopolitikai sajátosságainak kellõ mérlegelése nél-
kül. A magyar kormányzatnak és törvényhozásnak a
jogrendszer nem elhanyagolható mozgásterében több
figyelmet célszerû fordítani a szabályozás nyersanyag-
energetikai blokkot érintõ részeinek, részleteinek ha-
zánk sajátosságait tekintetbe vevõ alakítására. Ezt a le-
hetõséget számos tagország eredményesen használja ki
gazdasága mûködési feltételeinek javítása érdekében.

A két ágazatnak több olyan közös jellemzõje van,
amely az alapvetõen szolgáltatási rendszerekre szabott
szabályozás viszonyai között veszélyezteti stabilitásukat,
ill. külsõ megítélésüket. Ilyenek például a következõk:
� Mindkét ágazat beruházás- és tõkeintenzív; így a tõke
megtérülése csak hosszabb távon lehetséges, ezért
helytelen gazdaságpolitikai, ill. stratégiai megítélésü-
ket a konjunktúra rövid távú változásaira alapozni.

� Az EU bánya- és kohóipara az elmúlt évtizedekben
erõsen sorvadt; a nyersanyagok és kohászati termékek
nagy része importból származik. A szénhidrogén
energiahordozók, a kokszolható szén és a kohászat
egyéb nyersanyagainak forrásai jelentõs részben poli-
tikailag és/vagy gazdaságilag instabil régiókban van-
nak. A szállítások biztonsága ezért még rövidebb tá-
von is veszélybe kerülhet.

� Európa és hazánk egyaránt jelentõs kiaknázatlan
készletekkel rendelkezik mind szilárd energiahordo-
zókból, mind ásványkincsekbõl; kohászatának teljesí-
tõképessége pedig a nemzetgazdasági szempontból
indokolatlan, kényszerû leépítések ellenére sincs ki-
használva.

� Ha az EU, ill. hazánk importfüggése az energetikában
és az iparban a jelenlegi szinten marad, vagy tovább
nõ, akkor elkerülhetetlen a szállítóktól való politikai
és gazdasági függõség növekedése.

� A környezetvédelem, különösen pedig a klímavéde-
lem vulgáris, gyakran irracionális, egyoldalú túlhang-
súlyozása veszélyezteti a nemzetközi versenyképessé-
get, és nagymértékben hozzájárul mindkét ágazat tár-
sadalmi megítélésének romlásához.

� Ezzel is összefügg, hogy sem EU szinten, sem hazai
szinten nincs deklarált stratégia ennek a két ágazatnak
a jövõbeni szerepérõl a gazdaságban, a szénbányászat
tekintetében pedig a világon egyedül Európában el-
uralkodott a politikában a káros vízió a szénmentes
gazdaságos energetika kialakításáról.

� Az ezeréves múlttal rendelkezõ magyar bányászat és
kohászat sok értékes történelmi emlékkel, emlék-
hellyel rendelkezik. Fenntartásuk egyre nehezebb, és
félõ, hogy jelentõs részük elõbb-utóbb veszendõbe
megy.
A következõkben javaslataink alátámasztására, tel-

jességre való törekvés nélkül felsorolunk néhány, a ha-
zai bányászat- és kohászatmûködése szempontjából kü-
lönösen kritikus gazdaságpolitikai tényezõt.

3.1. Bányászat

Hazai helyzet
Magyarország az elmúlt évtizedekben kialakult köz-

felfogással ellentétben a szénnel és ásványi nyersanya-
gokkal közepesen ellátott országok közé tartozik. Gaz-

daságosan kiaknázható szénvagyonunk a jelenleginek
többszörösét kitevõ kitermelést figyelembe véve is több
mint 100 évre elegendõ; a Mecsekben megkutatott
uránérc-vagyonból a Paksi Atomerõmû részére még 40
évnyi üzemanyagot lehetne elõállítani; világviszonylat-
ban is jelentõsnek mondható a réz-, cink- és ólomtartal-
mú polimetallikus ércvagyonunk; az ismert bauxitkész-
leteket kiaknázva mind a speciális timföldgyártás, mind
egy ésszerûen, versenyképes árú villamos energiával
mûködtetett alumíniumipar igényei kielégíthetõk len-
nének. Az elmúlt 40 év elhibázott döntései miatt azon-
ban ezek a lehetõségek kihasználatlanok. Miközben
nyersanyagkészleteink a földben maradnak, a kincstár
nem kap bányajáradékot, az önkormányzatok adókat, a
bányavidékeken nincsenek munkalehetõségek. Szénva-
gyonunkból egyedül a lignitkitermelés folyik elfogadha-
tó, de a gazdaságilag indokoltat messze el nem érõ szin-
ten, és sok, jelentõs részben gerjesztett ellenérzés kísé-
retében.

Az elhibázott nyersanyagpolitikát alapvetõen csak a
kõ, kavics, homok és egyéb építõanyagok bányászata
tudta sikeresen átvészelni az építõipar és útépítés fel-
használásának köszönhetõen.

A felszín alatti vizek tekintetében hazánk jó helyzet-
ben van. Az ivóvízellátás több mint 90%-a föld alatti
készletekbõl származik; gondot okoz azonban, hogy
nagy részük a szennyezés szempontjából sérülékeny
környezetben található. Jelentõs ásványvíz- és termál-
víz-készleteink kitermelése az elmúlt évtizedben roha-
mosan nõtt, ami esetenként a készletek nagymértékû
csökkenését eredményezte. A kitermelés jogi feltétel-
rendszerét ennek tükrében célszerû felülvizsgálni.

Geotermikus adottságaink jobb kihasználására fej-
lesztendõ a hõ- és villamos energia termelése.

EU-fejlemények
Az EU villamosenergia-termelésének kb. 30%-a

szénbázisú. A földrajzilag hozzánk közeli országok
egész sorában ez az arány meghaladja az 50%-ot, Len-
gyelországban pedig a 90%-ot. Az erõmûvekben fel-
használt szén döntõ többségét az unió területén bányász-
szák ki, ami igen nagy ellátási biztonságot jelent. Az el-
múlt évtized erõltetett és egyoldalú klíma- és környezet-
védelmi intézkedései azonban mind a közvélemény,
mind a politika szemében gyanússá tették a szénbányá-
szatot és a szénfûtésû erõmûveket, ami a szénalapú vil-
lamos energia termelését drágító költséges válaszlépé-
seket igényelt az ágazat részérõl. Ezek között vannak
biztató technikai-technológiai válaszok. Kialakult a
�clean coal concept� (tiszta szén koncepció), technikai-
lag bizonyítást nyert, hogy a szénbázisú villamosáram-
termelés CO2 emissziója megfelelõ módszerekkel mini-
málisra csökkenthetõ, akár meg is szüntethetõ. A mód-
szerek széleskörû ipari bevezetése azonban a tudomány
mai állása, a gazdaság teljesítõképessége következtében
még várat magára.

Az új eljárások alkalmazása ugyanis hatalmas költ-
ségnövekedéssel jár. A klímaváltozás és az emberi tevé-
kenységek által kibocsátott CO2 mennyisége közötti
összefüggés tudományos bizonyítása ugyanakkor még
távolról sem teljes; ma legfeljebb egy erõsen valószínû-
síthetõ hipotézisként fogható fel. A tudomány és a tech-
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nika állása szerint a belátható jövõben az emberiség
nemmondhat le a fosszilis energiahordozók használatá-
ról; villamos energiát legolcsóbban a helyben kitermelt
szénbõl lehet elõállítani, a kohászatban a koksz nélkü-
lözhetetlen. A lemondás ezen létfontosságú anyagok
termelésérõl ott, ahol adottak a természeti adottságok,
több mint könnyelmûség. A helyes választ a kérdésre
ésszerûbb a politika helyett a tudománytól várni.

Az ásványbányászat területén az unió országaiban a
20. század utolsó évtizedeiben hasonló folyamatok zaj-
lottak le, mint hazánkban. Európában erõsen elsorvadt
a bányászat; a kohászat és a feldolgozóipar elsõsorban
importból szerzi be a nyersanyagokat. A gazdaság azon-
ban az elmúlt évtizedekben több alkalommal is megta-
pasztalta az importfüggõség súlyos veszélyeit. Ennek is-
meretében üdvözöljük a �Raw Materials Initiative�
(Nyersanyag iniciatíva) és az olyan egyéb programok,
dokumentumok kidolgozását, amelyek hozzájárulhat-
nak a nyersanyag- és energetikai blokk valós helyzeté-
nek és értékének megvitatásához.

3.2. Kohászat

Hazai helyzet
A hazai vas- és fémkohászat, öntészet súlya a gazda-

ságban a közhiedelmekkel ellentétben mindig kisebb
volt a környezõ országokénál. A rendszerváltást meg-
elõzõen azonban az ország méretéhez képest átlagos-
nak volt mondható a vaskohászatunk és az öntészetünk,
erõs volt a hazai nyersanyagra alapozott alumíniumipa-
runk, és specializálódott, korszerûnekmondható rézfel-
dolgozásunk. 1990 után vaskohászatunk a felére zsugo-
rodott, a primer alumíniumtermelés és a rézkohászat
megszûnt. Az általában kisebb méretû, rugalmasabb
vállalatokból álló alumínium- és vasöntészet megfelelõ-
en tudott igazodni az új piaci követelményekhez, töb-
bek között jól kihasználva a jármûipar látványos fejlõ-
dését. A vas- és fémipari feldolgozóüzemek nagy része
� többnyire külföldi kezekben � életképes maradt és
mûködik.

A vasipar és a primer alumíniumtermelés leépülését
az örökölt szerkezeti problémák mellett az iparpolitika
hibái idézték elõ: nem vették figyelembe, hogy a feldol-
gozó vertikumtól elszakított, anyag- és energia-intenzív
primer kohászat önmagában hazánkban nem lehet ver-
senyképes, különösen az egyéb tevékenységek számára
esetleg még elfogadható, dráguló import energiahordo-
zókra alapozott magas energiaárak mellett. A meglévõ
bauxitvagyon kitermelését politikai indíttatású jogi lé-
pések akadályozták meg, kizárva az alumíniumipar ha-
zai nyersanyaggal való ellátásának lehetõségét. A vasko-
hászati vállalatok egy részének rövid távú érdekek men-
tén történt privatizációja esetenként többszöri külföldi
tulajdonosváltáshoz vezetett, ami a piacok elvesztését, a
dolgozóimorál, szakértelem csökkenését eredményezte.

Az uniós tagság további nehézségeket hozott: a régi
tagországok féltették saját kohászatukat az új belépõké-
tõl, és az állami támogatások tiltásával (amit korábban
a régi tagok messzemenõen kihasználtak saját kohásza-
tuk stabilizálására), továbbá a környezet- és klímavédel-
mi szabályozók folyamatos szigorításával, a belsõ piac-
ról származó (de esetenként máshonnan importált) ter-

mékek elleni piacvédelem kizárásával súlyos problémák
elé állították a hazai vállalatokat. A 2008 végén kiala-
kult globális válság az átlagnál jobban sújtotta az ágaza-
tot: legnagyobb felhasználói, a jármûipar és az építõipar
termelése esett vissza legjobban.

EU-fejlemények
AzEUkohászata a termékek és a technológiák szín-

vonalát illetõen a nemzetközi élvonalba tartozik. Az ez-
redfordulóig ez általában elegendõ is volt stabilitásának
biztosításához: az idõszakos válsághelyzeteket kezelni
tudta, és folyamatos innovációs tevékenységének ered-
ményei versenyképessé tették a világpiacon. Az ezred-
fordulót követõen Kína hirtelen és rendkívül gyorsan
növekvõ termelése és felhasználása felborította a látszó-
lagos piaci egyensúlyt: az alapanyagok ára néhány év
alatt többszörösére nõtt, majd Kína � amely hosszú ide-
ig a legnagyobb importõr volt � 2008-ra acélból a legna-
gyobb nettó exportõrré vált.

A globális piaci nehézségek mellett az Európai Bi-
zottság további terheket rakott az energia-intenzív ter-
melõ ágazatok vállalataira: élenjáró szerepet vállalt a
környezetvédelemben és a klímavédelemben. Ennek
eredményeként a környezetvédelmi szabályozás folya-
matos szigorítása van folyamatban (az új rendeletek, ill.
a régiek revíziójának a száma évente meghaladja a100-
at), ami nemcsak mûszaki, hanem adminisztrációs fela-
datokkal és költségekkel is túlterheli a vállalatokat. Az
emisszió kereskedelem bevezetése jelentõsen növelte a
villamos energia árát, és egyelõre nem világos, hogy a
kohászat mennyi kvótavásárlásra fog kényszerülni 2012
után.

A növekvõ nyersanyagárak, valamint a klíma- és
környezetvédelem többletköltségei súlyosan veszélyez-
tetik az EU-ban mûködõ kohászati vállalatok nemzet-
közi versenyképességét. Az Európai Bizottság ebben a
helyzetben sem tesz sokat az ágazat érdekében: az EU
piacvédelme gyenge, és közismert tény, hogy az EU
piaca ma a legnyitottabb a világon.

Források

Konzultáció a jövõbeni �EU 2020� stratégiáról (angol ésmagyar
nyelven, Bizottsági Dokumentum, 2009. 11. 24)

European Industry in a changing world, updated sectoral
overview 2009. (commission staff working document,
2009. júl. 30.)

The raw materials initiative � meeting our critical needs for
growth and jobs in Europe (Communication from the
Commission to the European Parliament and Council,
2008)

The Lulea Declaration � a response to the raw materials ini-
tiative (October 2009)

A European Eco-Efficient Economy � governing climate, ener-
gy and competitiveness (Report for the 2009. Swedish
Presidency of the EU)

Számos EU és hazai dokumentum a környezetvédelemrõl,
klímavédelemrõl és a tárgyalt iparágakról

Összeállította az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület



Az OMBKE Választmányának ülése

A Választmány 2010. március 1-jén ülést tartott Buda-
pesten az OMBKE központban az elõre meghirdetett napi-
rend szerint.

Az 1. napirendi pontban dr. Tolnay Lajos elnök adott tájé-
koztatót az aktuális eseményekrõl, teendõkrõl.
� A tisztújítással kapcsolatos teendõk a meghatározott ütem-
terv szerint folynak. A helyi szervezetekmegkezdték vezetõ-
ségeik megválasztását, amit szakmai napok szervezésével
kötnek össze.

� Az elmúlt idõszak legjelentõsebb rendezvénye a már hagyo-
mányossá vált egyesületi bál volt Lillafüreden február 20-án.
Örvendetes volt, hogy egyre több fiatal tagtársat lehetett
látni.

� Február 20-án ünnepelte az ErdélyiMagyar Természettudo-
mányos Társaság az alapításának 20. évfordulóját Kolozsvá-
rott, ahol számos magyarországi szakmai egyesület és egye-
tem képviseltette magát. Egyesületünket az ünnepségen
dr. Gagyi Pálffy András képviselte, aki köszöntõjében ki-
emelte a sikeres együttmûködést.

� Az április 8-11. között Nagyenyeden tartandó hagyományos
EMT Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia szerve-
zésében az OMBKE is részt vesz. Egyesületünkbõl kb. 90 fõ
részvételére lehet számítani.

� Nagy erõvel folynak az idei év legnagyobb rendezvénye, a
13. Európai Bányász-Kohász Találkozó elõkészületi munkái.
A 2. napirendi pontban dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ

igazgató számolt be az OMBKE 2009. évi gazdálkodásáról,
melyben az egyesület az elõzõ évekhez hasonlóan azt irányoz-
ta elõ, hogy az éves költségek ne haladják meg a bevételeket.
� Az óvatos költséggazdálkodás, valamint az egyesület és a
szakosztályok vezetõinek a pártoló jogi tagokkal való tár-
gyalásai eredményeképpen az éves tervben elõirányzott cél-
kitûzés teljesült, és az egyesület 2009-ben 792 ezer forintos
eredményt ért el.

� A taglétszám 206 fõvel (6,27%-kal) csökkent 3286-ról 3080
fõre. Az egyéni tagdíjbevételek csak 90,33%-ban teljesültek.

� Az SZJA 1%-ának felajánlásából származó bevétel az elõzõ
évek szintjét érte el.

� A pályázatokkal elnyert bevétel (3 050 e Ft) a nehezebb pá-
lyázati körülmények mellett is az elõzõ évek szintjén
maradt.

� A Bányászati és Kohászati Lapok 4-4 önálló és 2 közös szá-
ma jelent meg 14 586 e Ft költséggel.

� A 2009. évi gazdálkodás is mutatja, hogy az egyesület csak a
szakosztályok együttmûködésével, a szolidaritás elvének ér-
vényesítésével tud hosszú távon eredményesen mûködni és
fennmaradni. A könyvvizsgáló által is ellenõrzött, auditált
mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést a választ-
mány következõ ülésén tárgyalja.
A részletekre vonatkozó kérdések után a napirendhez

hozzászóltak:
� Petrusz Béla a kincsesbányai csoport átsorolását kérte a szé-
kesfehérvári csoporthoz.

� Katkó Károly, a kétévente megrendezésre kerülõ öntõnapi
rendezvény eredményének elhatárolását kérte.

� Dr. Dúl Jenõ a hallgatói struktúra megváltozásával indokol-
ta az Egyetemi Osztály létszámcsökkenését.
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogad-

ta a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.
Az OMBKE 2010. évi gazdálkodási tervét a 3. napirendi

pontban szintén dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató ter-
jesztette elõ:

� 2009-hez hasonlóan az ország gazdasági helyzete nehezen
megbecsülhetõ mértékben befolyásolhatja az egyesület be-
vételi forrásait. Az egyesületi élet folyamatosságának meg-
õrzése érdekében továbbra is szükséges a takarékos és elõre
kiszámítható költséggazdálkodás; csak olyan rendezvények
szervezhetõk,melyek forrásai elõre tisztázottak és rendelke-
zésre állnak.

� A korábbi évekhez hasonlóan a 2010. évi tervünkben is azt
irányozzuk elõ, hogy az éves költségek ne haladják meg az
árbevételt.

� A tagsági díjak befizetését szolgáló csekket és tájékoztató le-
velet minden egyesületi tag a lakáscímére megkapta.

� A tervben azt tételeztük fel, hogy az egyesületet 2009-ben
támogató pártoló tagok támogatására 2010-ben is többnyire
számíthatunk, de óvatosságból számolni kell néhány gazdál-
kodó szervezet pénzügyi nehézségeivel. Az OMBKE veze-
tõi a legnagyobb pártoló tagokat személyesen is megkeresik.

� A Bányászati és Kohászati Lapokat az elõzõ évhez hasonló-
an tervezzük megjelentetni 4-4 önálló és 2 közös számmal.
A lapok példányszámát folyamatosan igazítjuk a tagság lét-
számához.

� A terv tartalmazza a 2010. május 27-30-án Pécsett megren-
dezendõ 13. Európai Bányász-Kohász Találkozó bevételeit
és költségeit. A rendezvényre a Kulturális Minisztérium
bruttó 20 millió Ft-os támogatást hagyott jóvá, melyre az
OMBKE-vel szerzõdést kötött. A Találkozó részvételi díját
a tagság minél nagyobb arányú részvétele érdekében mini-
málisra csökkentettük. A cél a veszteségmentes megren-
dezés.

� A szakosztályok közvetlen mûködési költségeit a korábbi
évekhez hasonlóan az egyéni tagdíjak 30%-ában határoztuk
meg.

� A szakosztályoknak a közös költségekhez való hozzájárulási
képességük különbözõ mértékû. Ezért közel nullszaldós
egyesületi pénzügyi eredmény a korábbi évekhez hasonlóan
csak a szakosztályok együttmûködésével, az egységes egye-
sületi szellem megtartásával, szigorú költséggazdálkodással,
az óvatosság elvét betartva érhetõ el.
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogad-

ta a 2010. évi gazdálkodási tervet.
A 4. napirendi pontban a 2010. évi küldöttgyûlések elõké-

születi munkáiról szóló elõterjesztést tette meg Kovacsics
Árpád fõtitkár, ismertetve aVálasztmány elõtt álló feladatokat,
a pécsi 99. és a selmecbányai 100. küldöttgyûlésig:

A következõ választmányi ülések idõpontjai: 2010. április
26-ával kezdõdõ hét elsõ felében, és 2010. augusztus 23-ával
kezdõdõ hét második felében.

A fõtitkár ismertette a szakosztályoktól beérkezett javas-
latokat a Jelölõ Bizottság tagjaira, akik a szakosztályi Jelölõ
Bizottságok elnökei � dr. Esztó Péter, Müllek János, Józsa
Róbert, Molnár István, Pordán Zsigmond, dr. Bõhm József és
Vajda István �, továbbá ismertette, hogy a Bányászati
Szakosztály Törõ György okl. bányamérnököt javasolta az
OMBKE Jelölõ Bizottság elnökéül. A bizottság 8 fõs, egyenlõ
szavazatszám esetén az elnök szavazata dönt.

A választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a Jelölõ Bizottság tagjaira és elnökére elõter-
jesztett javaslatot.

5. napirendi pont: A Memorandum Készítõ Bizottság
tájékoztatója

Dr. Tardy Pál, a bizottság elnöke tájékoztatta a választ-
mány tagjait, hogy aMemorandumKészítõ Bizottság az Egye-
temi Osztálytól és a Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak-
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osztály bizottságba delegált tagjától nem kapott anyagot.
A többiek által összeállított memorandumot a választmány
tagjai megkapták. Dr. Gagyi Pálffy András javaslata szerint a
Memorandum képezhetné a pécsi találkozó keretében meg-
tartandó tudományos konferencia záró dokumentumát is,
amit közzétehetnénk a sajtótájékoztatón és eljuttatnak a par-
lamenti és az uniós képviselõkhöz is.

A témához hozzászólt Õsz Árpád, aki hatósági megneve-
zési pontosításokat kért.Hajnal János kérte, hogy a bizottság-
ba delegált személy ne önállóan alkosson véleményt, hanem a
szakosztály vezetõségével egyeztetve. Kérte, hogy a kohászat
fejlõdésével illetve visszafejlõdésével kapcsolatos megállapítá-
sok differenciáltan kerüljenek megemlítésre. Dr. Gál István a
magyar állam tulajdonában lévõ ásványvagyon nagyobb ki-
használását, az importcsökkentés lehetõségét és szükségessé-
gét hangsúlyozta. Dr. Tolnay Lajos az import versenyszabályo-
zó szerepére hívta fel a figyelmet.

Dr. Tardy Pál az elhangzottak alapján a Memorandum át-
dolgozását vállalta és kérte, hogy a szénhidrogén-bányászat
szakemberei is küldjék el véleményüket.

A Választmány a kiegészítésekkel jóváhagyta a Memoran-
dumkészítõ Bizottság elõterjesztését.

(A véglegesített Memorandumot jelen lapszámunk 18-21.
oldalain közöljük. � Szerkesztõség)

A 6. napirendi pontban dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ
igazgató adott tájékoztatást a 13. Európai Bányász-Kohász
Találkozó (Knappentag) szervezésérõl.

A jelentkezési határidõ lezárult, majdnem minden helyi
szervezet jelentkezett. A magyar bányász-kohász jelentkezõk
száma 550 fõ, a külföldieké 480 fõ (Németország, Hollandia,
Ausztria, Olaszország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia
és Erdély). Kb. 50 erdész résztvevõvel is számolunk. A szerve-
zésbe kb. 70 fõ egyetemistát, fõiskolást vonunk be. Elõzetesen
10 hazai és 4 külföldi zenekar jelezte részvételi szándékát.
Összesen kb. 1500 fõre lehet számítani. Meghívást kapnak a
találkozóra azon városok polgármesterei, akik aláírták a bá-
nyász-kohász hagyományok ápolásával kapcsolatos együttmû-
ködési megállapodást Székesfehérváron, illetve ahol koráb-
ban BKE találkozót tartottunk. Meghívást kapnak továbbá a
szakmáinkkal kapcsolatos egyetemeink, állami, társadalmi
szervezetek vezetõi és országgyûlési képviselõk.

Tóth János, a Történeti Bizottság elnöke a Magyar Olaj-
ipari Múzeum igazgatója fogja össze a szakmáinkat bemutató
kiállítás elkészítését.

A találkozóhoz csatlakozó program az ásványkiállítás és
-börze, valamint a Tudományos Technikatörténeti Konferen-
cia is, ahol a nyitó elõadást dr. Kovács Ferenc akadémikus tart-
ja a 375 éves selmeci oktatásról.

A találkozó idejére elkészülnek a megrendelt új zöld, bor-
dó és fekete színû nyakkendõk, amit ott át is lehet venni azok-
nak akik megrendelték.

A magyar ill. német nyelvû programfüzetet a helyszínen
kapják kézhez a résztvevõk. A jelentkezõk visszaigazolást kap-
nak a számlájuk mellé, a szállásuk pontos adataival.

7. napirendi pont: Egyebek
Õsz Árpád tájékoztatást adott, hogy a Montan-Press Kft.-

nél 2010. évi naptár �A bányászat iparmûvészeti alkotásaival�,
a �Bányászat miniatûr-könyvekben� és a �Selmecbánya város
középkori jogkönyve� c. kiadványok megrendelhetõk és meg-
vásárolhatók.

A 2010. évre szóló, valamennyi kitüntetésre a javaslatok
végsõ beküldési határideje 2010. március 31.

A Válaszmányi ülés határozatai:
V. 29./2010. határozat: A választmány elfogadta az

OMBKE 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

V. 30./2010. határozat: A választmány elfogadta az
OMBKE 2010. évi gazdálkodási tervét.

V. 31./2010. határozat: A választmány elfogadta az
OMBKE Jelölõ Bizottságba a szakosztályok által delegált ta-
gokat, és megbízta Törõ Györgyöt a Jelölõ Bizottság elnöki
tisztének ellátásával.

V. 31./2010. határozat: A választmány a vitában elhangzott
módosításokkal, kiegészítésekkel jóváhagyta a Memorandum
Készítõ Bizottság elõterjesztését. Egyúttal megbízta a bizott-
ságot, hogy az elhangzottak alapján dolgozza át a Memoran-
dumot és készítsen egy nyilatkozat tervezetet, amelyet a 13.
Európai Bányász-Kohász Találkozó alkalmával tartandó szak-
mai konferencia állásfoglalásaként is kiadunk.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

Itthon � otthon vagyunk Borsodban

Az elmúlt években a rendszeres összejöveteleink mellett
igyekeztünk kirándulásokat szervezni az ország �ismeretlen�
vidékeire, és többször megfordultunk külföldön is.
A vezetõség ez évben úgy döntött, hogy ismerjükmeg szûkebb
hazánkat, mert van mit nézni környezetünkben is. Ezért hát
Borsodban maradtunk hogy megismerjük annak szépségét és
bemutassuk tagságunknak a bányász településeket.

Szeptember 3-án Miskolcról indultunk. Elsõ megállónk
Berente község volt. E környék a honfoglalás után a Bors nem-
zetség szálláshelye volt. A legrégebbi írásos emlékek a dédesi
vár tartozékaként 1322-ben említik elõször: az Ákos nemzet-
ség birtokaként Károly Róbert elkobozta és Penthek fia
Ugrinusnak adományozta. A környék a török idõben sokat
szenvedett, így Berente is. Így volt ez aXIX-XX. század fordu-
lóján, amikor megindult a környék szénvagyonának nagyará-
nyú bányászata. Kandó Kálmán 1921-ben létrehozta a petrol-
kémiai alapon mûködõ szénlepárlót. Ezzel indult meg a kör-
nyéken a vegyipar fejlõdése. Ma is mûködik a BorsodChem
Rt., amely Közép-Európa egyik legnagyobb vegyipari üzeme.
A II. világháború után fellendült a széntermelés, és a további
fejlesztések miatt 1947-ben Berente, Sajókazinc és Barcika te-
rületén létrehozták Kazincbarcikát. Berente � hosszas viták
után � 2000-ben vált ismét önálló településsé, amiben komoly
szerepe volt annak, hogy valójában a község területén van a
BorsodChem.Ma a több mint 1000 lakosú település az ország
egyik leggazdagabbja. A településen van a Szent Borbála Idõ-
sekOtthona, melynek udvarán áll a szent szobra.Furák Róbert
intézményvezetõ fogadta csoportunkat és mutatta be a tavaly
átadott, felavatott szobrot, mely Borsodi Ferenc öntõmester
munkája. Mindnyájunk csodálatát nyerte el a gyönyörû al-
kotás.

Utunk következõ állomása Izsófalva volt. A vidék õsidõk
óta lakott, legkorábbi okleveles említése 1283-ból való Hurva
alakban. Elsõ lakói feltehetõen horvát telepesek voltak. A
XVII. század elejétõl eredeti neve mellé a Disznós elõtag ke-
rült, megkülönböztetésül a közelben lévõ másik Horvát nevû
településtõl (ma Bánhorvát), majd 1950-ben a híres Izsó
Miklós tiszteletére felvette az Izsófalva nevet. AXVIII. század
elejétõl lassú fejlõdésnek indult, az elsõ magyar népszámlálás
908 fõt talált Disznóshorváton. Két bányatelep alakult ki:
Ormospuszta és Rudolftelep. A bányászat az 1960-as, 70-es
években élte fénykorát, ami az 1971-ben nagyközséggé vált
település lakói számára jólétet biztosított. A nagyüzemi
bányászat 1977-ben megszûnt.

Hadobás Sándor fogadta csoportunkat és mutatta be a te-
lepülést, valamint Izsó Miklós életútját, tevékenységét. Ezután
megtekintettük a �legmagyarabb szobrász� életérõl és mun-
kásságáról készült állandó kiállítást. A mûvész alkotó korsza-



ka az 1848-49-es szabadságharc leverését követõ ínséges idõk-
re esik. Tulajdonképpen csak másfél évtized adatott számára,
hogy életmûvét megalkossa. Szobrászati ötletei javarészt váz-
latokbanmaradtak ránk. Jelentõs alkotása aDebrecenben fel-
állított Csokonai Vitéz Mihály emlékmû.

Ezután Ormosbánya következett. Itt a bányászat kezdetén,
a XVIII. században a bányászott szenet a Radvánszky család
kovácsmûhelyeiben használták fel. A terület szénjogai késõbb
az államkincstárhoz kerültek. A kormány célja a diósgyõri vas-
gyár ellátása volt az itt bányászott szenekkel. A termelés 1912-
ben kezdõdött el. A bányászat a 60-as években élte fénykorát,
aztán kimerültek az aknák és 1987-ben megszûnt az ormosi
bányászat. Megtekintettük a téren álló bányászati emlékmû-
vet, mely emléket állít a bányaszerencsétlenségben elhunytak-
nak és a világháborúban hõsi halált halt bányászoknak. Ez-
után az iskolában található �Cserkész és úttörõmozgalmi kiál-
lítás�-t néztük meg, mely Toriszky József volt munkatársunk
gyûjteménye. Örömmel emlékeztünk fiatalságunkra � kár
hogy elmúlt, jaj de kár.

Rudabányán keresztül Felsõtelekesre vezetett utunk, ahol
megtekintettük az emlékoszlopot, melyet a bányászat
emlékére állítottak.Kirándulásunkat Alsótelekesen zártuk, ahol
Veres Imre lovastanyáján hallgattuk meg a vezetõség beszá-
molóját, és a kiváló birkapörkölt és némi nedû elfogyasztása
után nótaszóval zártuk elsõ borsodi túránkat.

Október 1-jén Szalai József meghívásának eleget téve a
Miskolc-Alsózsolca Ipari Park Kft. telephelyére indultunk a
Csavar- és Húzottáru Zrt. meglátogatására. A 2000 ótamûkö-
dõ ipari park területén 12 cég mûködik az acél-, az építõ-, va-
lamint az elektronikai ipar területérõl közel 76 hektáron. A
Csavar- és Húzottáru Zrt. tevékenységének alaptermékeit
1883-tól Diósgyõrben gyártották. A társaság önálló jogi sze-
mélyként 1989-tõl mûködik. Húzott acéltermékek, hántolt
köracélok, csiszolt köracélok, melegen sajtolt acéltermékek,
forgácsolt alkatrészek, hajlított huzaltermékek, hidegen saj-
tolt acéltermékek és hegesztett huzaltermékek gyártásával és
forgalmazásával foglalkozik. A szóbeli ismertetés és filmvetí-
tés után megtekintettük az üzemet, ahol a nagy rend és tiszta-
ságmellett a rendkívül kevés dolgozó jelenléte tûnt fel. Termé-
szetes ez: mindent a technika végez el. Megköszöntük a szíves
fogadtatást és a látottakat, majd sok sikert kívánva búcsúztunk
el vendéglátónktól.

Utunk következõ állomása Tállya volt.Aköztudatban borá-
ról híres területen azonban a kõbányászat és annak eredmé-
nyei érdekeltek bennünket. A COLAS mészkõüzemében
Hollókõi Sándor és Erdélyi József fogadta csoportunkat és mu-
tatta be tevékenységüket. Érdeklõdéssel hallgattuk a színvo-
nalas ismertetõt, majd kimentünk a külszínre és megtekintet-
tük a termelés helyszínét, a jövõ kõtermelési lehetõségeit. Ér-
dekfeszítõ volt a hatalmas terület szemlélése, a biztos terme-
lési lehetõségek áttekintése. Örömünket fejeztük ki, hogy leg-
alább egy hosszú távon mûködõ, kiválóan szervezett bánya-
üzemet láthattunk. Mert a bányászat kifejezés nemcsak a
mélymûvelésû szénbányászatot jelenti � mint ahogy sokan ezt
tartják �, hanem a föld valamennyi ásványkincsének kiterme-
lését, feldolgozását, azaz hasznosítását is. További jó munkát
kívántunk és Jó szerencsét!

Természetesen ezzel nem ért véget tállyai látogatásunk,
mert Séber László kollégánk meghívásának eleget téve, tanyá-
ján kiváló bográcsgulyást ehettünk, természetesen megkóstol-
va a hegy levét is. Véleményünket a késõ délutánba felcsen-
dülõ dalok fejezték ki, és többek között elhangzott: Mind-
nyájan voltunk egyszer az Akadémián! Ugye ismerõs?

Lóránt Miklós

Szakestély Dorogon

A 2009 novemberében megtartott dorogi hagyományos
�Péntek 13� szakestély az idén is a hagyományosnál többre si-
keredett, de ezen már nem csodálkozunk. Már nem volt új-
donság, hogy a szakestélyen részt vett egy polgármester, most
Csolnok községbõl Bérces József, és hogy hét bányász ven-
dégünk is volt Romániából, Petrozsénybõl, a külszíni üzemek
vezérigazgatói, igazgatói.

Immár második éve nõi elnököt választottunk, Vöröskõi
Zsófia alias Pálinkakisasszony személyében, akinek munkáját
rutinosan segítette a nagy tapasztalatúMajorDomus Salzinger
György alias Százhátgát, a hangszálait nem kímélõ Cantus
Praeses Vöröskõi István alias Piros kavics. Az újdonsült Kon-
zekvencia Fehér Ernõ alias Mélyenszántó denevér feladatait
becsülettel végrehajtotta, még egy sörpárbajban is diadalmas-
kodott, melynek értékét csak az csökkenti, hogy a felesége
alias Sárarany ellen. A megszokott Kontrapunkt, Stefán
Kamburov alias Csefi a folyamatos humorizálásról gondos-
kodott. A Fuchsmajor Raduka Ferenc feladata balekok
hiányában a folyamatos sörellátás volt.

A szakestélyt színesítette, hogy a petrozsényi vendégek,
Schmidt Sándor-emlékplaketteket és oklevelet kaptak. A ven-
dégek részérõl dr. Constantin Lupu vezérigazgató és Ioan
Velica bányamérnök a hazai szervezõket jutalmazta a Bánya-
biztonsági és Robbanásveszély Elhárítási Kutató Intézet, az
INSEMEX 60 éves fennállása alkalmából kiadott oklevéllel,
természetesen az elkerülhetetlen tréfálkozások keretében.
Erõteljesen megfogalmazódott az a kérés, hogy tartsunk szak-
estélyt a Petrozsényi Bányáknál. A feladat nem egyszerû, de
állunk elébe!

Amásodik alkalom tapasztalatával bíró Pálinkakisasszony
jól irányította az eseményeket, teret engedve a jókedvû tata-
bányai, oroszlányi vendégeinknek. Nem kímélte a nevetõ re-
keszizmokat Esztó Péter alias Mephistó, aki a feladat nagysá-
gára való tekintettel még az élete párját is aktivizálta.
A Cantus Praeses eredményes és fáradhatatlan munkálkodá-
sa után szakestély a hagyományoknak megfelelõen a himnu-
szok eléneklésével zárult és baráti beszélgetéssel folytatódott.

Dr. Korompay Péter alias Petya

Mûszakiak találkozója

A Dorogi Helyi Szervezet minden évben megrendezi a
nyugdíjasok találkozóját.

A nyugdíjas találkozó nevet viselõ összejövetel lényegében
a tagságot jelenti, hiszen szervezetünknél az aktív dolgozók
aránya csupán 18%.

Az idei évben � 2009-ben � Sziklai Ede tagtársunk ötlete
alapján kibõvítettük a meghívottak körét a Dorogi Szénbá-
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nyáknál korábban dolgozó mûszakiakkal. Az volt a cél, hogy
teremtsünk lehetõséget arra, hogy a sok évet együtt dolgozó
kollégák újra találkozzanak és a közös múltról egy jót beszél-
gessenek. Az sem okozott problémát, hogy a helyi szervezet
beszámolóját a nem tagok is hallhatták, sõt reméljük felkeltet-
tük érdeklõdésüket az egyesületi munka iránt. Az összejövete-
len örömmel jelenthettük be, hogy a rendezvény lebonyolítá-
sát Dorog Város Önkormányzata is támogatta.

Az elsõ alkalom után bízvást mondhatjuk, hogy igény van
az ilyen összejövetelekre. A tagság és a meghívottak úgy gon-
dolták, hogy hagyományt teremtettünk, de többen � akik nem
voltak jelen � is jelezték, hogy jövõre ott szeretnének lenni, így
a következõ találkozóra is hívni fogjuk a volt kollégáinkat.

Dr. Korompay Péter

Munkavédelmi tapasztalatok a Mátrai Erõmû Zrt.
bányászati területén

Az OMBKEMátraaljai Helyi Szervezet Lignit Baráti Kö-
rének szervezésében 2010. február 9-én Gyöngyösön a
Honvéd Kaszinóban dr. Dovrtel Gusztáv okl. bányamérnök, a
Mátrai Erõmû Zrt. bányászati biztonságtechnikai osztály ve-
zetõje Munkavédelmi tapasztalatok a Mátrai Erõmû Zrt.
bányászati területén címmel tartott népes hallgatóság elõtt han-
gulatos elõadást.

Az elõadó ismertette a munkavédelemmel foglalkozó bá-
nyászati biztonságtechnikai osztály szervezeti helyét a társasá-
gon belül, felelõsségét a bükkábrányi és a visontai bá-
nyaüzemért, együttmûködési kötelezettségét az erõmûves biz-
tonságtechnikai osztállyal. Részletesen szólt az osztály belsõ
szakterületeinek (munkavédelem, tûzvédelem, mentõszolgá-
lat, vagyonvédelem) személyi és tárgyi ellátottságáról.

Az osztály társaságon belüli kapcsolatai a bányászati igaz-
gatóságokkal, a szakterületek osztályaival, az erõmûves biz-
tonságtechnikai osztállyal, a foglalkozás-egészségügyi szolgá-
lattal, a bányászatimunkavédelmi bizottsággal szabályozottak.
Az osztály kapcsolatai társaságon kívül is szabályozott: a Ma-
gyar Bányászati és Földtani Hivatallal, a társadalombiztosítás-
sal, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõ-
séggel, a biztosítótársaságokkal, a bányászati területen szerzõ-
déssel munkát végzõ szakirányú vállalkozókkal.

Az elõadó szólt azokról a tevékenységekrõl, ösztönzések-
rõl, amelyektõl az eredmények további javulását várják:
� A védõeszközök folyamatos fejlesztése, ezért folyamatos
kapcsolattartás a gyártókkal, a kereskedõkkel, a munkavál-
lalók részvétele a teszteléseken, a foglalkozás-egészségügy
bevonása a kiválasztásba.

� Oktatások elõírt rendszerességû színvonalas megtartása
mellett bevezették a közvetlen munkahelyi vezetõk munka-
védelmi tréningjét.

� Munkaterületek szemlézése, bejárása a felelõs mûszaki ve-
zetõi szemléken, munkavédelmi bizottsági szemléken, mun-
kavédelmi szempontú bejárásokon.

� A szakterületek bevonásával veszélyestevékenység-analízist
végeznek a leginkább balesetveszélyes folyamatok, szabályo-
zások átvizsgálásával.

� Munkavédelmi ösztönzõ rendszert mûködtetnek, a nem ve-
zetõ beosztásúmunkavállalók balesetmentessége, �táppénz-
mentessége� és az ellenõrzések során szabályszerûnek talált
munkavégzése esetén. Évente jutalomsorsoláson vesznek
részt, ahol a jutalom nagysága személyenként százezer Ft
juttatás. Ötévenként a bennmaradók közül mindenki anyagi
jutalmazásban részesül.

� A vezetõi prémium 5%-os megvonásra kerül, ha az igazga-
tóság által meghatározott célértéket nem érik el.

Az elõadó táblázatok
bemutatásával bizonyí-
totta, hogy az éves gyako-
risági szám az 1993-as 28
baleset/1 millió munka-
óra mértékrõl 2009-ben
4 alá csökkent. Ezek a
gyakorisági mutatók ki-
sebbek, mint a német tu-
lajdonosi körbe tartozó
barnaszenes bányák és
erõmûvek adatai.

Az elõadás végén
hozzászóltak és kérdése-
ket tettek fel: Hamza
Jenõ, dr. Urbán Gábor, Pribula Nándor, Oláh Sándor, Sankovics
László, Tõsér Balázs, Horváth Gusztáv, dr. Goóts László.

Hamza Jenõ

Dr. Fodor Béla elõadása Tatabányán

Dr. Fodor Béla bányamérnök �Magyarország ásványi
nyersanyagai, a bányászat helyzete és fejlesztési lehetõségei� cím-
mel tartott elõadást 2010. január 27-én Tatabányán az
OMBKE tatabányai csoportjának szervezésében. Az elõadás-
sorozat nyitó rendezvényére 35-en jöttek el.

Az érdekes elõadásból a hallgatóság megtudhatta, hogy
Magyarország ásványi nyersanyagok tekintetében közepesen
ellátott, ellentétben a közbeszédben szereplõ �szegény or-
szág� kifejezéssel. Ezt igazolják a következõ 2007. évi adatok:
� Összesen nyilvántartott ismert ásványi nyersanyag mennyi-
sége: 37,7 Mrd t

� Ebbõl technikailag kitermelhetõ: 23,8 Mrd t
� Ebbõl gazdaságosan kitermelhetõ: 14,0 Mrd t
� A gazdaságosan kitermelhetõ készlet értéke, potenciális
gazdasági eredménye: ~10 000 Mrd Ft

� Az említett ásványi nyersanyag 3650 lelõhelyen (ebbõl 1280
mûködõ bányában) fordul elõ.
A fentiek ellenére Magyarországon a lehetõségeket nem

használjuk ki, és ráadásul a közéletben bányászat-ellenesség
uralkodik. Hiába van gazdaságosan kitermelhetõ ásványva-
gyonunk, azt nem tudjuk hasznosítani a bányászatellenes tör-
vények, rendeletek (pl. Natúra 2000, ökológiai hálózat és -fo-
lyosók, önkormányzatok, lakossági tiltakozás, szakhatósági
tortúrák, üvegházhatás problémái stb.) miatt.

Magyarországon rendkívül nehéz új bányát nyitni. A bá-
nyavállalkozóknak sok pénzt és nagy kockázatot kell vállal-
niuk, ha végül ásványi nyersanyagot akarnak termelni. Az en-
gedélyeztetés rengeteg idõt és energiát visz el. SajnosMagyar-
országon nincs ásványvagyon-politika, -stratégia annak ellené-
re, hogy az Európai Unió erre ösztönzi országunkat. Sokkal
jobb lenne hazai nyersanyagokból, hazai munkaerõvel minél
nagyobb hozzáadott értéket termelni, mint a nyersanyagokat,
késztermékeket külföldrõl behozni. Sokkal jobb lenne az im-
portfüggõség csökkentése, az ellátásbiztonság, gazdaságosság,
háttéripar (pld. gépgyártás) fejlesztése és a szakképzés növe-
lése minden szinten. Az elõadó az elmondottakat az alábbiak-
kal indokolta:

Amibõl sok vanMagyarországon: az a szén. A kitermelhe-
tõ készlet 8,6Mrd t (amelybõl jelenleg gazdaságosan kitermel-
hetõ 3,3 Mrd t). Ebbõl a nagy mennyiségû vagyonból évente
csupán 9,7M t-át (amelybõl 8,3M t lignit) termelünk. Látszik,
hogy a szénben rejlõ értéket nemhasználjuk ki. Az volna a cél-
szerû, ha új bányák nyitásával, a szén �szalonképessé� tételé-
vel kiváltanánk a földgázimport egy részét.
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Amibõl kevés van:
kõolajból és gázból. A
gazdaságosan kitermel-
hetõ készlet olajból: 17
M t; gázból: 58 M t.
(Megjegyzendõ, hogy a
Makói árok gázvagyona
ebben az adatban nem
szerepel.) 2007 évben a
termelés évente olajból:
0,84M t; gázból: 2,65M t
volt. (1000 m3 földgáz =
1 t). Ezekbõl a nyers-
anyagokból országunk
több mint 80%-ban
behozatalra szorul.

Amibõl sok van: bauxitból, mangánércbõl és uránércbõl.
A kitermelhetõ ipari vagyon bauxitból: 38 M t (éves termelés
0,5M t); mangánércbõl: 3M t; (éves termelés 0,05M t); urán-
ércbõl 27 M t + 62 M t reménybeli (termelés nincs). A lehe-
tõségeinket messzemenõen nem használjuk ki.

Közepesen ellátottak vagyunk: rézércbõl 36 M t; cinkérc-
bõl 12 M t kitermelhetõ ipari készlettel. Egyikbõl sincs ter-
melés.

Amibõl szintén sok van: nemfémes ásványi nyersanyagok-
ból (kavicsból, homokból, kõbõl, agyagásványokból stb.) 10,7
Mrd t kitermelhetõ vagyonnal. 2007-ben a termelés 61,3 M t
volt. Ezen a területen a lehetõségeinket csak részben használ-
juk ki.

Az elõadó az ásványi nyersanyag elõfordulások és azok ki-
használtsága után rávilágított a villamos iparban tapasztalható
anomáliákra is. A hazai villamosenergia-termelés (2007. évi
adat szerint) 38%-ban földgázra; 37%-ban atomenergiára;
18%-ban szénre; 5%-ban hulladék- és megújuló energiaforrá-
sokra; 1-1%-ban olajra és vízi energiára alapozódik. Tehát a
villamosenergia-termelésünk alapanyagainak többségét impor-
táljuk, amely bizonytalanságot és kiszolgáltatottságot hordoz.

Mi lenne a jó? � tette fel a kérdést az elõadó. Mindenek-
elõtt lignit- és kõszénerõmûveket kellene építeni. (Megjegyez-
te, hogy globálisan a földgáz felhasználása során a légkörbe ju-
tó CO2 mennyisége � hõmennyiségre vetítve � nagyobb, mint
a széntüzelésû erõmûveké!) A paksi erõmû élettartamát meg
kellene hosszabbítani. Hozzá kellene fogni a metanolgyártás-
hoz. Jobban ki kellene használni a megújuló energiahordozó-
kat. Nagyobb hangsúlyt kellene adni az energiatakarékosság-
nak, a hatásfok növelésének.

A nagy érdeklõdéssel hallgatott elõadásra Szeremley Géza,
Szabó Csaba és Juhász András reagáltak hozzászólásaikkal,
kérdéseikkel.

Sóki Imre

Évrõl évre bõvülõ magyar-román bányászkapcsolatok

Az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete 2001-tõl tart fenn
szoros kapcsolatot a Zsil-völgyi bányászat különbözõ szeg-
menseivel (szénbánya és tröszt vezetõségeivel, bányászváro-
sok polgármestereivel, sportegyesületekkel, bányászcsaládok-
kal stb.). A hosszú kapcsolat alatt rájöttünk, hogy habár gyö-
kereink azonosak, a selmeci hagyományokon alapuló szoká-
sok nincsenek jelen a Zsil-völgyi bányásztársadalomban. Ezek
a hagyományok kihaltak a múlt század húszas évei alatt, ami-
kor a Salgó-Tarjáni Kõszénbánya Rt.-nek ki kellett vonulni a
Zsil-völgyi bányákból.

Morus (Szent) Tamás azt vallotta a hagyományõrzésrõl,
hogy �nem a tûzhely hamuját kell õrizni, hanem a hamu alatt le-

võ parázs apró lángocskáit kell életben tartani�. Éppen �a lán-
gocskák� számának növeléséért szervezetünk sokoldalúbbá
kívánja tenni a magyar-román bányásztársadalomban létezõ
kapcsolatait, célul tûzve ki a következõket:

Tagságunk négy tagja, akik a Petrozsényi Bányász Egyete-
men végeztek, kapcsolataik révén tagtoborzó feladatokat tel-
jesítenek, melyeknek következményeként idénmár amásodik
Zsil-völgyi szakember kérte felvételét szervezetünk tagjainak
sorába.

2011-ben, a dorogi szervezet megalakulásának 90. évfor-
dulója alkalmából, egy Petrozsénybe kihelyezett szakestély
megtartását tervezzük, szerény körülmények között folytatva
az OMBKE hagyományait, amely az 1903-as éves gyûlését � a
budapesti székház építésének elhúzódása miatt � Petrozsény-
ben tartotta (BKL 1903. októberi 19. száma).

Ugyancsak a dorogi szervezet megalakulásának emlékére
egy közös, kétnyelvû kiadvány elkészítését tervezzük, amely-
ben bemutatásra kerülnének a Zsil-völgyi szénmedence és a
dorogi szénmedence bányászati emlékhelyei és objektumai.

Folytatjuk a már eddig is kölcsönösségi alapon tett látoga-
tásokat, bõvítve a meghívottak és a Zsil-völgybe látogatók
körét.

2009. november 11-15. között, meghívásunknak eleget
téve, a Zsil-völgyi bányászatot és bányászokat képviselve, a
következõ meghívottak látogattak Dorogra: Dr. ing.
Constantin Lupu, a petrozsényi �INSEMEX� Kutatóintézet
vezérigazgatója; Ing. Ileana Bodea, a petrozsényi Munkavé-
delmi Felügyelõség vezetõje; dr. ing. Adrian S, ink, a petrozsényi
Központi Bányamentõ Állomás vezérigazgatója; Ing. Cristian
Ba~dulescu, a Vulkáni Szénosztályozó igazgatója; Ing. Sorin
Laurent, iu Sicoi, a petrozsényi Bányabiztonsági Kutatóintézet
kutatója; Ing. Petre Nica, a Zsil-völgyi Bányász Szakszerveze-
tek Ligájának ügyvezetõ elnöke; Ing. Ioan Velica, OMBKE
tagtársunk, petrozsényi bányamérnök, helytörténeti kutató.

Az itt töltött négy napra a vendégeinknek igyekeztünk egy
gazdag és érdekes programot szervezni, melybõl kiemelnénk
a következõket:

Egésznapos, ebéddel összekötött dorogi program, mely
keretén belülWágner Ferenc, a Bányász Szakszervezetek Szö-
vetsége (Dorog) elnöke ismertette a helyi szakszervezetek te-
vékenységét, bemutatta a József Attila Mûvelõdési Házat és a
Bányász Emlékházat.

Az oroszlányi szervezet titkárának, Bariczáné Szabó
Szilviának szervezésével a vendégek meglátogatták a Márkus-
hegyi bányát, ahol fogadta õket Havelda Tamás, bányászati
igazgató. A csoport egy része meglátogatta a föld alatti osztá-
lyozót. A fáradalmakat egy jó hangulatban elfogyasztott ebéd
felejttette el.

Amíg a vendégek egyik része a bányát járta, a többiek az
OMBKE budapesti székházába látogattak (lásd híradásunkat
a BKL Bányászat 2009/6. szám 40. oldalán).

A romániai vendégek részt vettek a szakestélyen, ahol öt
vendégünknek Matyók László elnökünk átnyújtotta a szerve-
zetünk által adományozott dr. Schmidt Sándor-emlékplakettet
�a bányabiztonsági kutatások terén végzett magas színvonalú,
áldozatos munkáért, a nemzetközi bányászkapcsolatok bõví-
téséért folytatott eredményes tevékenységért�. A szakestély
meghitt, baráti légkörben zajlott, és fénypontját a magyar és a
román bányászhimnusz eléneklése jelentette.

Rövidre szabott autós körút alatt a vendégekmegtekintet-
ték a Dorog és vonzáskörzetében levõ 4 község (Mogyorósbá-
nya, Annavölgy, Sárisáp, Csolnok) bányászati emlékhelyeit,
megismerkedtek a községek polgármestereivel, Korompay
Péter, Glevitzky István, Liszka János meghívására családias
hangulatban ismerkedtek az egyesületünkben folytatott
hagyományõrzõ tevékenységgel.
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A négynapos látogatás eredményeinek kiértékelése a
kesztölci Szivek Ferenc családi pincéjében, a helyi szokásokat
híven betartva, disznótoros borkóstoló kíséretében történt.
Ezen a �bányajáráson� csak a búcsúzás pillanatai okoztak szo-
morúságot a vendégeknek és a vendéglátóknak egyaránt.

Liszka János

Dr. Stróbl Alajos elõadása

Szinte zsúfolásig megtelt az OMBKE Mikoviny terme
2010. január 5-én, amikor is a budapesti helyi szervezet meg-
tartotta elsõ 2010. évi szakmai programját. Az elõadás elõtt a
helyi szervezet elnöke meleg szavakkal emlékezett meg el-
hunyt tagtársukról, dr. Faller Gusztávnéról.

Dr. Stróbl Alajos a �Hazai erõmûépítés távlatai� címû elõ-
adásában látványos, világos és egyértelmû ábrákonmutatta be
a jelenlegi és a várható helyzetet. Az elõadásból kiderült, hogy
a gazdasági és pénzügyi válság hatására 2009-ben csökkent az
összes villamosenergia-felhasználás. Az 5,3%-os visszaesés-
nek elsõsorban az ipari energiafelhasználás (és -termelés)
mérséklõdése a fõ oka, nem a lakossági takarékoskodás. A
hazai erõmûvek bruttó villamosenergia-termelése több mint
10%-kal kisebb lett egy év alatt, amiben fõleg a piaci hatások
játszottak fõszerepet. A térségünkben az általános recesszió
következtében nagyobb lett a kínálat, kisebb a kereslet. Ezért
az importból beszerezhetõ villamos energia jóval olcsóbb lett,
amit a kereskedõink azonnal ki is használtak. Az importszaldó
nagysága egy év alatt több mint 40%-kal megnõtt, tehát ter-
mészetes volt a hazai termelés visszaesése, kivéve a Paksi
Atomerõmûvet, amely egyedül tudta növelni a termelését.

A 2010-ben meglévõ magyarországi erõmûpark teljesítõ-
képességét azonban 9000 MW-ról 11000 MW-ra kell növelni
másfél évtized alatt, mert várhatóan évi 1,5%-kal fog a jövõ-
ben növekedni a hazai villamosenergia-igény. Azonban nem
csak emiatt kell erõmûvet építeni, hanem azért, mert nagyon
sok kiöregedett erõmûvet is pótolni kell. Összesen tehát mint-
egy 6000MWteljesítõképességet kell létrehozni. Ebben az év-
tizedben elsõsorban földgázra, lignitre és megújuló forrásra
épülnek erõmûvek, és a húszas években feltehetõen már új
atomerõmû is üzembe kerül. A magyarországi villamosener-
gia-ellátás ezzel hosszú távon is biztosítottnak látszik.

A program végén aHelyi Szervezet tiszteletbeli tagjának vá-
lasztotta meg az elõadót, aki már korábban, mind Budapes-
ten, mind Sopronban több magas színvonalú elõadást tartott.

Dr. Horn János

Évadzáró és vezetõségválasztás a Lignit Baráti Körben
Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2009. december 15-én a Honvéd Kaszinóban
évadzáró és vezetõségválasztás volt. A megjelenteket dr.
Szabó Imre elnök üdvözölte, külön köszöntötte dr. Dovrtel
Gusztávot, a Mátrai Erõmû Rt. osztályvezetõjét, a helyi
szervezet titkárát.

Elöljáróban elmondta, hogy az OMBKE Mátraaljai
Szervezet Lignit Baráti Köre 1994. március 17-én � tehát 15
évvel ezelõtt � alakult meg 10 fõvel. A baráti kör megalakulá-
sának kezdeményezõje Varga József volt, csatlakozott a szerve-
zéshez Karacs Imre, dr. Dakó György, dr. Szabó Imre és
id. Lovász András is. Elhatározták, hogy mûködésük az
OMBKE Mátraaljai Szervezet keretén belül történik. Célul
tûzték ki, hogy szakmai tapasztalataikkal, tudásukkal segítik a
lignitbánya és erõmû szakembereit, részt vesznek a hagyo-
mányápolásban, elõadásokat, üzemlátogatásokat szerveznek.
Szakmai és a társaságot érdeklõ egyéb területekrõl is meghív-
nak elõadókat, hogy bõvítsék ismereteiket, családi és társas
összejöveteleket tartanak. A baráti körben a tagdíj megfizeté-
se mellett részt vehetnek az erõmû és bánya szakemberein kí-
vül mások is.

1999-ig az �ügyvezetõség� (Varga József, dr. Szabó Imre,
dr. Dakó György, Karacs Imre) évenként 3-4 összejövetelt,
üzemlátogatást szervezett, majd 1999-tõl éves program szerint
mûködtek.

2001. november 27-én volt az elsõ vezetõségválasztás, ahol
elnöknek Dr. Szabó Imrét, titkárnak Varga Józsefet, vezetõségi
tagoknakKaracs Imrét, dr. DakóGyörgyöt, Paál Sándort válasz-
tották. Ez idõtõl kezdve minden évben munkaprogramot ál-
lított össze a vezetõség, amelyet december hónapban minden
tag írásban kézhez kapott. A Lignit Baráti Kör Gyöngyösön a
Honvéd Kaszinóban kapott helyet a várostól, 12 éve itt tartjuk
az elõadásokat, összejöveteleket. Az elmúlt években Paál
Sándor betegségére, dr. Dakó György egyéb elfoglaltságára
hivatkozva lemondott a vezetésben való részvételrõl, Varga
József pedig 2007. december 11-én a titkári funkcióját mondta
vissza. A vezetõségbe kooptáltuk: Bagi Józsefet, Oláh Sándor,
Gubis Jánost.

A vezetõség gondoskodott arról, hogy az összejöveteleken
meglegyen a �lilahagymás� libazsíros kenyér, az 1-2 doboz sör,
és a rendezvény után rend legyen a teremben. A végzett �ma-
nuális� munkák alatt megbeszélik az aktuális feladatokat,
problémákat, a rendezvények témáit, a következõ év munka-
programját. Az évben történteket elemzik, javaslatokat mon-
danak, beszélgetnek a családi dolgokról, üzemi eseményeket
értékelnek.
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A jelenlegi létszám 30 fõ, a jó gazdálkodás eredményekép-
pen 44.650 Ft-tal gazdálkodhatunk. Az alakulásunkkor a
Lignit Baráti Kört a Bükki Energetikai Kombinát Alapítvány
támogatta, majd 2004-tõl az OMBKE Mátraaljai Helyi Szer-
vezete.Dr. Szabó Imremegköszönte a támogatást, ugyanakkor
elismerését fejezte ki Fükeki Menyhértnek, az Ecoplan
ügyvezetõ igazgatójának és Bóna Róbertnek, a visontai bánya
igazgatójának azért, hogy az adminisztrációs munkában
(gépelés, postázás stb.) besegítenek. Elmondta, hogy 2009.
évben a munkaprogramban elõírtakat maradéktalanul tel-
jesítettük. Egyperces néma felállással adóztunk a 15 év alatt
elhunyt tagtársak emlékének.

Az elmondottakhoz hozzászóltak: Varga József, Morvai
László, Horváth Gusztáv, Beke Imre, Hamza Jenõ, Pribula
Nándor, dr. Dovrtel Gusztáv, Karacs Imre, Fazekas Miklós,
Lovász András, Sankovics László, Csizmadia Lajos. A hozzá-
szólók elismeréssel nyilatkoztak arról, hogy a 15 év alatt pél-
damutató, eredményes munkát végzett a Lignit Baráti Kör és
annak vezetõsége. Többen az elnök elismerését hangsúlyoz-
ták azért, hogyminden évben színvonalas tudományos elõadá-
sok hangzanak el megbecsült, elismert elõadóktól.

Varga József kifogásolta, hogy társaságunk a �civil� szerve-
zetek között nem önálló egységként tevékenykedik, ezért nem
jelentkezhet pályázati kiírásokra, így több százezer forintos le-
hetõségektõl esik el. Kifogásolta az �egyszemélyi� vezetést is a
kollektív vezetés helyett!

Dr. Dovrtel Gusztáv elmondta, hogy a Bánya és Energia
Dolgozók Szakszervezete és az OMBKEMátraaljai Szerveze-
te között együttmûködési szerzõdés jött létre, mely biztosítja,
hogy a BDSZ gyöngyösi székházát (Szent István utca 6.) a he-
lyi szervezet és a Lignit Baráti Kör térítés nélkül használhatja.
Célszerûnek tartotta, hogy az elkövetkezendõ idõben éljünk a
lehetõséggel, tartsuk ott a rendezvényeinket.

Dr. Szabó Imremegköszönte a hozzászólásokat, és Pribula
Nándornak, a Jelölõ Bizottság és Horváth Gusztávnak a
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökeinek közremûködését
kérte a vezetõségválasztáshoz. Vezényletükkel a választás
megtörtént, ésHorváthGusztáv bejelentette, hogy amegjelent
21 fõ egyhangúlag megszavazta a javasolt személyeket a
vezetõségbe. Az öt évre megválasztottak a következõk: elnök:
Dr. Szabó Imre, elnökhelyettes:Hamza Jenõ, vezetõségi tagok:
Karacs Imre, Oláh Sándor, Bagi József, Gubis János, Varga
József.

A vezetõség nevében Hamza Jenõ elnökhelyettes köszön-
te meg a bizalmat, és mindenkinek jó egészséget, kellemes ka-
rácsonyt és boldog új évet kívánt.

Csizmadia Lajos

Óévbúcsúztató Gyöngyössolymoson

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körnek
tagjai 2009. december 28-án Lovász András ügyvezetõ igazga-
tó gyöngyössolymosi pincéjébe hívta meg óévbúcsúztatóra.
A késõ délután érkezõket felesége, Ani fogadta nagy szeretet-
tel, és �ágyas� pálinkával kínálta a vendégeket.

A pincében a házigazda és Katona Zsigmond ny. fõgeoló-
gus, pincemester köszöntött bennünket. A Lignit Baráti Kör
tagjai pezsgõvel, pálinkával �Morvai László ny. igazgató bará-
tunk a felesége által készített különleges húsos pogácsával �
kedveskedtek a házigazdának.

Katona Zsiga ésLovász Bandi felváltvamutatták be a sasz-
la, kétféle olaszrizling, muskát-ottonell, irsai olivér és a legvé-
gén a féltve õrzött �soproni kékfrankos� borokat. A kóstolás
után mindenki az általa legjobbnak ítélt borokból fogyasztha-
tott a finom falatok mellé.

A jó hangulatban megtartott óévbúcsúztatón Bagi József
ny. üzemvezetõ humoros versét mondta el, amelyen jót derült
a társaság, majd következtek a jobbnál jobb viccek, és termé-
szetesen nem maradtak el a humoros visszaemlékezések sem
a mizserfai, ecsédi külfejtésekrõl, a visontai, bükkábrányi
bányanyitásról stb. Megemlékeztünk a mélybányászat-külfej-
tés közötti �gazdaságossági� vitákról is, felemlítve dr. Halász
Tibor, a már elhunyt igazgató és a ma is élõ, 99 éves Ursitz
József trösztfõmérnök között lezajlott párbeszédeket is.

Jó volt hallani a régmúlt humoros történeteit, az összefo-
gást, baráti kapcsolatokat, amelyek a mai napig megmaradtak
a lignitbányászok között.

A szívélyes vendéglátást Hamza Jenõ ny. fõosztályvezetõ,
a Lignit Baráti kör elnökhelyettese köszönte meg Lovász
Andrásnak, majd Szûcs János elektromérnöknek azt, hogy
Gyöngyössolymosról kocsival hazaszállította a megjelenteket
Gyöngyösre. Mindenki egészségben gazdag boldog új eszten-
dõt kívánt egymásnak!

Dr. Szabó Imre

Dr. Izsó István elõadása Tatabányán

2010. február 25-én szakmai napot tartottak az OMBKE
Tatabányai Szervezeténél. Dr. Izsó István miskolci bányakapi-
tány �A bányászat a társadalombiztosítás és munkaegészség-
ügy bölcsõje� címû elõadásával kötötte le a tatabányai Óváro-
si Közösségi Házban megjelent érdeklõdõk figyelmét.

A program kezdeteként Bársony László, a helyi szervezet
elnöke köszöntötte az elõadót és a megjelenteket, majd átad-
ta a szót Izsó Istvánnak, aki történetét a XIV-XV. századi érc-
bányászat virágkorának bemutatásával és a magyarországi bá-
nyakerületek áttekintésével kezdte. Kiemelte többek között,
hogy a Magyar Királyság már 1300-ban mintegy 1100 kg ara-
nyat tudott kitermelni és Firenzében értékesíteni. Érdekes-
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ségként említette meg továbbá, hogy XI. Lajos francia király
1471-ben kiadott rendeleteiben utasításba adta, hogy a francia
bányászat újjászervezésében Magyarország bányászatát köve-
tendõ például kell venni. Történeti áttekintésében beszélt a
bányatársládák kialakulásáról és a bányaegészségügy fejlõdé-
sérõl. Megtudhattuk, hogy már 1786-ban elrendelték a bánya-
társládák kötelezõ létrehozását és fenntartását, és hogy csak
1950-ben, az új rendszerû társadalombiztosítás bevezetésével
szûnt meg a bánya-társpénztári rendszer.

Izsó István elõadásának végén megköszönte a meghívást,
a jelenlévõk figyelmét, és hangsúlyozta hagyományaink õrzé-
sének és tiszteletének fontosságát, valamint a bányász összefo-
gás szükségességét.

Az elõadást követõen dr. Iffiú András a tatabányai szénbá-
nyászat és az üzemegészségügy több évtizedre visszanyúló
kapcsolatát méltatta.

A szakmai nap kötetlen, baráti beszélgetéssel zárult.
Izing Ferenc

Tisztújító taggyûlés Oroszlányban

Az Oroszlányi Szervezet vezetõsége március 23-ára kül-
dött- és vezetõségválasztó taggyûlésre hívta össze a tagságot a
helyi Bányász Klubba. Az elmúlt ciklus elnöke, Dr. Havelda
Tamás azzal kezdte a beszámolóját, hogy megköszönte a tag-
ság érdeklõdését és aktivitását, majd az elmúlt idõszak esemé-
nyeit és eredményeit foglalta össze röviden, kiemelve, hogy a
tervezett programok rendre megvalósultak, s megemlítve azt
is, hogy a taglétszám � a kényszerû leépítések nyomán és új
tagfelvételek mellett � mértékében kicsit, de összetételében
jelentõsen megváltozott. A helyi szervezet mára 45 aktív tagja
mellett 120 nyugdíjas tagot számlál. Mivel az elnökség megbí-
zatása a jelen választási ciklus végeztével lejárt, a rövid beve-
zetõt követõen Dr. Havelda Tamásmaga és az elnökség nevé-
ben lemondott, majd átadta a szót a rendezvény levezetõ elnö-
kének, Bariczáné Szabó Szilviának.

A küldött- és vezetõségválasztást megelõzõen a jelölõbi-
zottság tagjai (Gyõrfi Géza, Ács József, ifj. Csermák Hugó,
ZámbóBéla) lelkiismeretesmunkával a tagság többmint 90%-
átmegkeresték � többségüket személyesen is � hogy ki-ki meg-
nevezhesse az általa javasolt jelölteket. A bizottság ezek
figyelembevételével és a korosztályi és földrajzi helyzetnek
megfelelõ képviselet biztosítása mellett állította össze a jelölt-
listát. A taggyûlésenGyõrfi Géza, a bizottság elnöke ismertette
a tagság által javasolt, s így a szavazólistára felkerülõk nevét,
majd tájékoztatta a jelenlévõket a szavazás módjáról.

A szavazólapok kitöltése és a szavazatszámlálás idejére a
levezetõ elnök szünetet rendelt el. Elõkerültek a tollak, és a
voksolást követõen a kitöltött szavazólapok a tagság vélemé-
nyének közvetítõjeként az urnába kerültek. Míg a szavazat-
számláló bizottság (Toloczkó Ferenc, Szõllõsi Béla és Sztojkov
István) számlált, dr. Katics Ferenc nyugdíjas bányaigazgató kért
szót és a Vért helyzetérõl beszélt, ill. a médiában megjelenõ
hírek hátterérõl mondta el személyes véleményét.

A szünet után a levezetõ elnök felkérte a szavazatszámláló
bizottság elnökét, Toloczkó Ferencet, hogy ismertesse a szava-
zás végeredményét, aki elmondta, hogy a szavazólapok kiérté-
kelése során 1 db érvénytelen lapot találtak. Az elnök, a titkár
és a küldöttekmegválasztása 100%-os egyetértésmellett, a vá-
lasztmányi tag jelölése 97%-os többséggel történt.

Az elkövetkezendõ idõszakra a jelenlévõk az alábbiakat
választották a helyi szervezet vezetõségébe: elnök: dr. Havelda
Tamás, titkár: Bariczáné Szabó Szilvia, vezetõség: Bencze
György, Búzás Márton, ifj. Csermák Hugó, Gyõrfi Géza, Tóth
Zsolt, Vicsai János, Zámbó Béla.

A fentieken kívül az OMBKE választmány tagjának dele-
gálta a tagságGyõrfi Gézát, valamint megválasztotta a szakosz-
tályi és az országos küldöttgyûléseken résztvevõ küldötteket is.

A régi-új elnök, dr. Havelda Tamás a megválasztott veze-
tõség nevében is megköszönte a bizalmat, majd zárszóként
mindenkinek jó munkát, jó egészséget és Jó szerencsét!
kívánt.

Bariczáné Szabó Szilvia

�Civileké a Ház� Oroszlányban
OMBKE kiállítás

Az Oroszlányi Mûvelõdési Központ minden év tavaszán
megrendezi a �Civileké a Ház� rendezvénysorozatot, melynek
keretében a város civil szervezetei és egyesületei kapnak lehe-
tõséget a bemutatkozásra.

Az idei, közel egy hétig tartó rendezvénysorozatot számos
kulturális és szórakoztató program kísérte. A rendezvény ide-
je alatt az érdeklõdõk számára a civil szervezetek egymással
karöltve kiállítást rendeztek, ahol jól megfértek egymás mel-
lett a kertbarátok, kézmûves- és kirándulókörök fényképes
tablói, valamint az emléktárgyaikat bemutató vitrinek. A helyi
OMBKE-csoport kiállítását, melyet a Bányászati Múzeummal
együtt rendezett, minden évben nagy várakozás elõzi meg.

A város lakói és a bányászat között korábban a szakmát
övezõ érzelmi kötõdés mellett erõs gazdasági kötõdés is volt.
Szinte minden családból egy, de volt ahol több munkavállaló
is a bányánál kereste a kenyerét. A környéken az elmúlt évti-
zedekben számos mélymûvelésû szénbánya ontotta a jó minõ-
ségû barnaszenet, melyek mára bezártak, s lassan már csak az
idõsebbek emlékeznek rá, hogy hol is magasodott a XVI-,
XVII- vagy XXI-es aknák tornya, vagy hol zakatolt felettünk
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a csilléket szállító kötélpálya. A termelés visszaszorulásával �
az egyetlen mûködõ bánya, a Márkushegyi Aknaüzemmeglé-
te mellett � és a bányászatban egykor dolgozók korosodásával
napjainkban már egyre inkább az érzelmi kötõdés kerül elõ-
térbe. A helyi OMBKE igyekszik élen járni a bányászati hagyo-
mányok ápolásában és a szakmakultúra megõrzésében. A
�Civileké aHáz� rendezvényen az évrõl évremegrendezett ki-
állításainkon ezen törekvéseinknek igyekszünk hangot adni �
a látogatottságból és az emlékkönyvi bejegyzésekbõl ítélve � a
városlakók megelégedésére.

Bariczáné Szabó Szilvia

Földgáz a makói árokban

Az október 5-én, Dorogon megtartott szakmai elõadást
nagy érdeklõdés kísérte. Az elõadás beleillett abba a sorozat-
ba, melynek során dr. Vojuczki Péterrel áttekintettük a világ
energiahelyzetét, Verbõci Józsefmár a hazai széntermelés me-
cseki lehetõségeit mutatta be, s dr. Szabó György, a Falcon-
TXM olajtársaság elnöke a �nem-hagyományos� gázkinyerés
beruházásáról tájékoztatott. A �makói árokban� felfedezett
gázmezõ lázba hozta az országot.

Dr. Szabó György kollégánk nem kertelt, õszintén elmond-
ta, hogy olajmérnökként a mi szakmánkra nem jellemzõen
több esetben szembe kellett néznie politikai, szélsõséges meg-
nyilvánulásokkal. A közvélemény kevésbé ismeri, hogy itt nem
egy szokványos lelõhelyrõl van szó. A �nem-hagyományos-
nak� nevezett lelõhely azt jelenti, hogy a szénhidrogén nagy
mélységben be van zárva a kõzetekbe. Kutatások folytak
Amerikában nukleáris robbantással való rétegserkentéssel és
hazánkban több évtizeddel ezelõtt a Dunántúlon hidraulikus
repesztéssel, de sikertelenül.

Az tény, hogy ma az USA-ban a teljes belföldi termelés
fele már az újszerûen kifejlesztett technológiáknak köszönhe-
tõen a �nem-hagyományos� lelõhelyekrõl származik. A fela-
dat az, hogy azUSA-banmár bizonyított hidraulikus repeszté-
ses technológiát próbálják alkalmazni a hazai viszonyokhoz.
Ebbõl következik, hogy a Falcon Oil and Gas nagy kockázatot

vállalt a kutatással, amelybe már eddig 500 millió dollárt fek-
tetett be. Még az is kérdés, hogy az óriási készletbõl ténylege-
sen mennyi termelhetõ ki. Ide tartozik az is, hogy a Falcon je-
lenleg minden felszínre hozott szénhidrogén (gáz, kondenzá-
tum, olaj) után 12% bányajáradékot fizet. Mindnyájunk érde-
ke, hogy a beruházók járjanak sikerrel, mert az növeli hazánk
hosszú távú energiaellátásának a biztonságát.

Az elõadás után dr. Szabó György állta a sarat a záporozó
kérdések alatt, ami még érdekesebbé tette az elhangzottakat.

Dr. Korompay Péter

Vezetõségválasztás a Budapesti Helyi Szervezetnél

2010. március 2-án került sor a vezetõségválasztó taggyû-
lésre. Az elsõ napirendi pontban Tóth Álmos okleveles geoló-
gus tartott igen színvonalas, sok ábrával tarkított elõadást �Fe-
ledett bányászati szaklap, a BÁNYA� címen. A lap elsõ száma
1908-ban jelent meg, három ügyvéd segítségével. A lap a �bá-
nyászati, ipari, kereskedelmi, pénzügyi hetilap� alcímet viselte
és 9 évig volt kapható. A szaklap minden példánya megtalál-
ható a Magyar Állami Földtani Intézet könyvtárában.

Az elõadás után dr. Horn János, a helyi szervezet elnöke
köszönte meg a tagság bizalmát � miután minden évben rész-
letes tájékoztatás hangzik el az abban az évben végzett mun-
káról, valamint a BKLBányászatban is mindenrõl híranyag je-
lenik meg, így részletes beszámolót nem tartott � és a vezetõ-
ség nevében lemondott.

Ezt követõen a levezetõ elnöki teendõt dr. Gál István látta
el. A jelölõ bizottság elnöke, Stoll Lóránt ismertette az új ve-
zetõségre vonatkozó javaslatát.Dr. Gál István ismertette a sza-
vazással kapcsolatos feladatokat.

A titkos szavazás eredményeképpen a helyi szervezet el-
nökének dr. Horn Jánost, titkárának Tasnádi Tamást, vezetõsé-
gi tagjainak Bircher Erzsébetet, Horváth Károlyt és Martényi
Árpádot választották meg.

Dr. Horn János
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Helyreigazítások

A BKL Bányászat 2009/6. számának 43. oldalán, a szücsi bányaszerencsétlenség áldozatainak felsorolásából
õszinte sajnálatunkra kimaradt Trombitás László föld alatti segédmunkás neve.

A BKL 2010/1. számának 26. oldalán számoltunk be a �Bányászat és Geotermia 2009� c. konferenciáról. A
beszámoló elsõ mondata helyesen a következõ �A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar
Bányászati Szövetség együttmûködési megállapodása alapján szervezett konferenciát Szabados Gábor, az MBFH
elnöke nyitotta meg.� A Szövetség nevét hibásan Hivatalnak írtuk.

A BKL 2010/1. számának 43. oldalán a bükkábrányi Borbála-napi ünnepségekrõl szóló tudósításban Mata
Tibor pohárköszöntõjében a Mátrai Erõmû 2009-beli teljesítménye természetesen nem 95, hanem 950 MW.

Az érintettek és valamennyi tisztelt Olvasónk elnézését kérjük! Szerkesztõség
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Csethe András Sült Tibor

Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Sármai János okl. bányamérnök február 4-én töltötte be 70-ik életévét.
Nagy György okl. bányagépészmérnök február 5-én töltötte be 80-ik életévét.
Baranyi István okl. bányamérnök február 11-én töltötte be 70-ik életévét.
Lipi Imre okl. geológus mérnök február 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Marek Aladár felsõfokú építõanyagipari technikus február 21-én töltötte be 75-ik életévét.
Ponyi Imre okl. bányamérnök február 25-én töltötte be 75-ik életévét.
Marton Károly okl. bányamérnök február 27-én töltötte be 75-ik életévét.
Kovács Loránd okl. bányamérnök március 1-jén töltötte be 70-ik életévét.
Csethe András okl. bányamérnök március 6-án töltötte be 70-ik életévét.
Sült Tibor okl. bányamérnök március 8-án töltötte be 85-ik életévét.
Pál Dénes okl. bányamérnök március 9-én töltötte be 75-ik életévét.
R. Szabó István okl. geológus március 9-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Juhász András okl. geológus mérnök március 10-én töltötte be 80-ik életévét.
Unger Péter okl. bányamérnök március 14-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Füst Antal okl. bányamérnök március 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Katonka Sándor okl. építõmérnök április 1-jén töltötte be 80-ik életévét.
Hegedüs Ferenc bányaipari technikus április 8-án töltötte be 80-ik életévét.
Zachár János okl. bányamérnök április 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Podhorányi László okl. bányamérnök április 9-én töltötte be 80-ik életévét.
Bagdy István bányamûvelõ technikus, vízgazdálkodási üzemmérnök április 9-én töltötte be 70-ik életévét.
Juhász András okl. gépészmérnök április 10-én töltötte be 70-ik életévét.
Szokolai György okl. bányageológus mérnök április 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Sütõ Imre okl. bányagépész mérnök április 20-án töltötte be 75-ik életévét.

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

jó szerencsét!

Marek Aladár

Marton Károly Kovács LorándPonyi Imre

Sármai János Baranyi István Lipi ImreNagy György
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Podhorányi László Bagdy István

R. Szabó István Dr. Juhász AndrásPál Dénes Unger Péter

Katonka Sándor

Dr. Füst Antal

Hegedüs Ferenc Zachár János

Juhász András Szokolai György Sütõ Imre

2010. március 15-én kitüntetett tagtársaink
Nemzeti ünnepünk alkalmából három tagtársunk részesült a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY

ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) állami kitüntetésben:

Dr. Horn János okl. olajmérnök, okl. gazdasági mérnök, okl. szakközgazda, a BDSZ elnöki fõtanácsadója, az
OMBKE tiszteleti tagja, a Budapesti Helyi Szervezet elnöke,

Nagy Lajos okl. bányamérnök, az OMYAHungaria Kft. ügyvezetõ igazgatója, a Bányászati Szakosztály elnöke,
Vajda István vegyész üzemmérnök, a NógrádMegyei Múzeumszervezet Bányászati Kiállítóhely múzeumvezetõje,

a Salgótarjáni Osztály tagja, a BKL Bányászat szerkesztõbizottságának tagja.

A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk, további sikereket és jó egészséget kívánunk!
Szerkesztõség



Képviselõi kérdés a Parlamentben és vélemények a
Vértesi Erõmû ügyében

2010. február 15-én Keleti György, az MSZP képviselõje
tett fel kérdést a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisz-
ternek arról, hogy �Milyen döntést hozott az MVM Zrt. köz-
gyûlése a Vértesi Erõmû ügyében�. A képviselõ hivatkozott
arra, hogy az Erõmû önhibáján kívül került nehéz pénzügyi
helyzetbe, és hogy a kormány és a kormányfõ is foglalkozott a
kérdéssel.

Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisz-
ter válaszában azt mondta, hogy az éppen most megkapott
1,9 Mrd Ft-os támogatás miatt jelenleg nincs fizetésképtelen
helyzetben az Erõmû. Az MVM közgyûlésérõl pedig azt
mondta el, hogy az határozatában elfogadta a VÉRT 2010. évi
mûködése tárgyában készült elõterjesztést, és megállapította,
hogy az MVM Zrt. megtette a szükséges intézkedéseket a
VÉRT jogszerû mûködtetése, és ennek keretén belül a finan-
szírozás tulajdonosi eszközökkel való biztosítása érdekében,
továbbá felkérte az MVM Zrt. igazgatóságát, hogy a Vértesi
Erõmû Zrt. fizetõképtelensége esetén a csõdeljárást indítsa el.

Keleti György elfogadta a választ, és úgy értékelte, hogy egy
újabb veszélyhelyzet elhárult, de aggodalmát fejezte ki, hogy
az alacsony áramárak miatt az Erõmû újból veszélybe kerül-
het. Hónig Péter viszont hangsúlyozta, hogy ez az 1,9 Mrd fo-
rint nemcsak a továbbmûködést, hanem a további átalakulást
is szolgálja, ami által a VÉRT majd visszafizeti az összeget.

Dr. Vojuczki Péter kommentárja
Valójában csak a probléma elodázását szolgálja és a dön-

téshozók bizonytalanságát igazolja a VÉRT-nek nyújtott tá-
mogatás, mert nem tesz mûszaki intézkedéseket a megoldás-
ra, és a közgazdasági teendõket az ellenérdekeltek kezében
hagyja. Úgy tûnik, a választások közelsége és a bezárás szak-
mai megalapozatlansága okán nem idõszerû vállalni a felelõs-
séget a felszámolásért, hiszen sok szavazatmúlhat a verdikten.
Aligha igazolható ugyanis, hogy a VÉRT mûszaki-gazdasági
okokból és az energiaárak csökkenése miatt a többi magyar
erõmûhöz képest veszteséges volna.

Ezért érdemesebb a választások utáni idõkre halasztani és
homályban tartani a kegyetlen felszámolás valódi okait. A fel-
számoló gépezetet addig is mûködtetni lehet a felhasznált
szén arányának csökkentésével, a diktált átvételi áramárakkal
tovább lehet taszítani a vállalatot a szakadék felé. A �támoga-
tás� ugyan tovább fogja gyarapítani az adósságot, de azt majd
kifizeti a fogyasztó, ráadásul a szénbányászat kényszerû fenn-
tartására hivatkozás kiváló magyarázatul szolgál majd a villa-
mos energia drágulására, hiszen azt amúgy sem kell feltárni,
hogy a többi erõmûhöz képest miért éppen a Vért mutatói
romlottak rohamosan. Az MVM statisztikája szerint ugyanis
2006-ban � amíg a CO2 kvóták bûvöletében nem kezdõdött
meg a szén helyett a �zöld� tüzelõanyag használata � az összes
erõmû között éppen a VÉRT önköltsége volt a legkedvezõbb.
Az atomerõmû önköltsége ugyan kisebbnek mutatkozik, ha
elfogadjuk, hogy nem kell tartalmaznia � például � az erõmû
teljes amortizációját, a kiégett fûtõelemek végleges elhelyezé-
sével és az erõmû bezárásával járó, mûszaki megoldás hiányá-
ban meg sem becsülhetõ költségeket.

A valós összevetés a többi erõmûvel nem kerülhetné meg
azt a kérdést sem, hogy a többit milyen mértékben érintette a
válság és az áram árának csökkenése?Mert ha azonosan érin-
tette, akkor a VÉRT vesztesége az ismert áramvásárlási ügy és
a �biomassza� tüzelés következménye, ami ugyebár nem az
erõmû és a bánya hibája. E mesterségesen létrehozott feltéte-

lek hatása nélkül nagyon valószínû, hogy a Vért a többi
erõmûhöz képest még sokáig gazdaságos bázisamaradhatna a
magyar villamosenergia-rendszernek. Azt a kérdést sem
kerülhetjük meg, hogy miért gazdaságosabb a szén helyett az
import földgáz térnyerése a villamosenergia-termelésben?

Az állam elsõrendû feladata az ország önfenntartási ké-
pességének erõsítése, a magyar fogyasztók olcsó energiával
való ellátása, a hazai termelés korszerûsítése. Tapasztaljuk,
hogy hazánkban nem jó megoldás a korlátlan energiaimport,
a �mindenre van energiánk� és az �akinek kell az áram, az
megfizeti� szemlélet. Ehelyett realista nézet térnyerése szük-
séges, amely segíti a megélhetésünk alapját képezõ nyers-
anyag-energetika felelõs állami rendszerbe integrálását. Job-
ban tennék a gazdaságpolitikusok, ha elismernék, hogy csak a
hazai erõforrások, ezeken belül a szén és a lignit hasznosításá-
val lehetséges megfizethetõ árú � az államnak is bevételt je-
lentõ � energiatermelés. Elképesztõ az azzal való hitegetés,
hogy lehetséges az eladósodás növekedése nélkül újabb méreg-
drága transzkontinentális gázvezetékek és atomerõmûvek
megépítését finanszírozni, és képesek vagyunk az ezek révén
kapott energiát megfizetni.

Ez a helyzet azonban csak akkor változhat, ha széles kör-
ben ismertekké válnak hazánk adottságai, és megnõ a hazai
termelés társadalmi elismertsége. Tennünk kell ennek érdeké-
ben, mert az ország jövõje a tét!

az OMBKE-levelezõlistáról

Dr. Katics Ferenc véleménye
Ha nem segítjük a döntéshozók tisztánlátását, akkor a cég

sorsa megpecsételõdik. A VÉRT gazdaságtalanságát eddig
csak prekoncepcionális tanulmányok és nyilatkozatok bizony-
gatták. A hazai szénbõl fejlesztett VÉRT-áram termelési költ-
ségét az import gázéval, a biomasszáéval és az egyéb alter-
natívokéval kell versenyeztetni.

Nem tanulunk korábbi hibáinkból? Az új kormány kérje füg-
getlen szakértõk véleményét a Vértesi Erõmûrõl!

Hazánk jelenlegi energiaellátási szerkezete, sebezhetõsé-
ge nagymértékben összefügg erõforrásainknak a rendszervál-
tás környéki dekonjunktúrában szerkezetátalakítás címén
végrehajtott leépítésével. Most ismét válság és áramfelesleg
van, de a világ széntermelése (USA, Kína, India, Indonézia
stb.) hatalmasmértékben növekszik. Az energiaellátás bizton-
sága, az importtól függés enyhítése érdekében és a válságok
áthidalására Németország, Spanyolország és Lengyelország
bányáik megtartására használják az unió által engedélyezett tá-
mogatási lehetõséget, az ún. szénfillért.

Legutóbb, (2009. 11. 16-án, a IV. Energia Fórumon)
Orbán Viktor jelentette ki: �Csökkenteni kell a gázfüggõséget
� a világ energia-felhasználása egy rövid csökkenés után is-
mét nõni fog ��.

Hazánkban elkülönült részérdekek erõvonalai alakítják az
energiapolitikát. Addig nem is lesz felelõse, amíg a magyar
energiapolitika nem �egy kézben és fejben� összpontosul.

A környezetvédõk � ellátási felelõsség nélküli � céljaival
természetesen egyet lehet érteni. Látni kell azonban, hogy az
ökológiai célok elérése a gazdagabb országokban is csak az
ipar versenyképességének veszélyeztetése nélkül, az ország te-
herbíró-képességével összhangban történik. Leépíteni,
kiváltani csak a �meg kell oldani� alternatívák, illetve a zöld-
energia-forradalom technológiájának és finanszírozásának
realizálását követõen szabad. Már megtapasztaltuk, hogy a
fordított sorrend mindig növelte országunk import-kitett-
ségét.
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Hazai hírek



AMagyar VillamosMûvek (MVM) a VÉRT azonnali be-
zárását kezdeményezte (2009. 05. 28.). Az azóta végrehajtott,
a bánya-erõmû vertikum termelési kapacitását érintõ, az
ésszerûsítést jóval meghaladó leépítés e szándék változatlan-
ságát mutatja.

A VÉRT esetében is a rendszer egészét kell vizsgálni. Egy
rendszernek akkor van költség-minimuma, ha az ország ener-
giaigényét a még szükséges legdrágábbal bezárólag elégítjük
ki. A Vértesi Erõmû versenyképességét megítélni csak akkor
szabad, ha a termelési önköltségét a versenytársaiéval össze-
hasonlítottuk. Természetesen a szénfillérrel, a válság okozta
többletfinanszírozással (mely átmeneti), az áramvásárlási
szerzõdésekkel (mely egyszeri, illetve eseti), továbbá a kapaci-
tás-leépítésbõl származó és egyéb céltartalékokkal terhelten.

A legnagyobb hátrányt a VÉRT az áram szabad piacán
szenvedi. Az áramszolgáltatók a zöldáramot kötelesek rögzí-
tett, magas áron átvenni, míg a VÉRT-re alacsonyabb átvételi
árat kényszerítenek, az ún. �szabad� piacon. Ha nem ez az ár-
struktúra érvényesülne, egészen mást mutatna a VÉRT gaz-
dasági helyzete. Egyúttal költségcsökkentõ hatása lenne a
rendszer egészére.

A behozott gáz és a zöld villany fûtõanyagának árnöveke-
dését, továbbá profitját beépítik az árba, és alaposanmegfizet-
tetik a fogyasztóval.

Energiapolitikai kérdésrõl lévén szó, nemzeti érdeket
szolgáló, felelõs döntést csak független � vállalati érdektõl és
politikai ambíciótól mentes � szakértõk véleménye alapozhat
meg. Ezt segítendõ, fogalmazzuk meg kérdéseinket. A vála-
szok ismeretében, a döntési helyzetbe kerülõ új kormány na-
gyobb elfogadottsággal bíró, a feszültségek kezelésére alkal-
masabb döntést hozhat. Kérdezzük:
1. Helyes-e, hogy a fogyasztók által fizetett szénfillért a ma-
gyar közvélemény tájékoztatásában kizárólag a VÉRT
munkahelyek megtartása érdekében alkalmazott állami
támogatásnak vagy segélynek nevezik?

2. Kinek milyen szerepe és érdeke fûzõdik ahhoz, hogy a kor-
mány elblicceli saját határozatának (1097/2009/VI. 23.)
végrehajtását? Nevezetesen hogy �haladéktalanul kezdje
meg a szénipari szerkezetátalakítási támogatás 2010 utáni
meghosszabbításának elõkészítését, és vizsgálja meg a tá-
mogatás összege módosításának lehetõségét is ��.

3. Hol foglal helyet a Vértesi Erõmû, ha a hazai erõmûveket a
fajlagos termelési költségük alapján sorrendbe állítjuk?

4. Hol található aVÉRT az erõmûvek listáján az átvételi ár te-
kintetében? A szabad áram piacán a hazai szénbõl fejlesz-
tett, kedvezõbb önköltségû áram átvételi ára miért nem él-
vezi tulajdonosa védõernyõjét? Miért inkább az import gáz
és a biomassza alapúakat vásárolja?

5. A VÉRT-et miért nem ugyanazon a piacon, azonos
feltételek mellett versenyeztetik?

6. Az átvételi kötelezettség mennyire ösztönöz a bio arány nö-
velésére, és ez milyen károkat okoz a költségek és az árak
�felfelé hajtásával�? Legutóbb például a 2009. novemberi
áremeléskor?

7. Hogyan fér össze a versenyszellemmel, hogy az MVM egy-
idejûleg áramnagykereskedõ, ugyanakkor szereplõje a ver-
senypiacnak is? Például az import gázon alapuló, magántõ-
kével közös vállalkozásai (és hitelfelvételei) esetében?

8. Mennyibe kerül a kiesõ 3-4% hazai forrás importból pótlá-
sa?

9. Humán következmények? Hatása a térségre, településre,
foglalkoztatásra, költségvetésre stb. és a nem számszerûsít-
hetõ emberi sorsokra?

30 éve halt meg dr. Gál István vezérigazgató

1979. december 28-án halt meg dr. Gál István. A
Tatabányai Szénbányák 30 éve eltávozott vezérigazgatójára az
év vége felé gondolatban bizonyára igen sokan emlékeztek Ta-
tabányán, talán máshol is bányász körökben.

Dr. Gál István 1953. március 5-én kapott ideiglenes megbí-
zást a Tatabányai Tröszt igazgatói teendõinek ellátására, amely
tisztet a nevében és tartalmában is többször változó vállalat élén
haláláig betöltötte. 1953-ban a széncsaták hõsi idõszakában
kapta meg és vállalta el a meggyötört tatabányai szénbányászat
vezetését. Az államosítás során monokultúrássá szervezett vál-
lalatnál az egyre nagyobb termelési elvárások, a termeléshez
szükséges anyag- és eszközhiány, a szûkös szénvagyon, a képzett
munkaerõ hiánya, a bányászok elégtelen élelmiszerellátása, a
lakáshiány, a rossz szociális helyzet mint fontosabb tények jelle-
mezték kezdeti mûködésének körülményeit.

Munkássága idõszakában 14 új széntermelõ üzem kezdte
megmûködését, köztük aXV/C. akna, amely a korában az or-
szág egyik legkorszerûbb, nagy termelékenységû bányaüzeme
volt. Kezdeményezõje volt a HALDEX Rt.-nek, amely a há-
ború után elsõként alapított vegyes vállalat, lengyel-magyar
részvénytársaság volt. Tatabányán létesült a Víztisztító és Dú-
sítóberendezések Üzem (VIDUS), amely Magyarországon
abban a korban az egyik legjelentõsebb környezetvédelmi vál-
lalkozás volt. Az egytermékes vállalatot korszerû diverzifikált
vállalkozássá fejlesztette, amely nevében ugyan szocialista
nagyvállalat volt, de tartalmi munkájában a modern vállal-
kozásokra jellemzõen számos funkció mûködött. Abban a
korban szinte példátlanul a Tatabányai Szénbányák önálló
külkereskedelmi jogosultsággal rendelkezett. A széntermékek
mellett az ipari és kommunális minõségû víztermelés városi,
megyei jelentõségû volt. Egy idõben jelentõs mennyiségû har-
madik bányatermékkel, a bauxittal is jelen volt a vállalat az
ország alapanyag-ellátásában. A vállalat ún. szénen kívüli te-
vékenységének volumene értékben azonos volt a bányater-
mékekével. Számos nemzetközi kooperációban gyártott ter-
mék közül a Warmann szivattyúk, a Scharf bányabeli szál-
lítóberendezések, a Hemscheidt, Thyssen pajzsberendezések
voltak jelentõsek. A vállalat termékei és technológiái a
Szovjetuniótól az Egyesült Államokig, Lengyelországtól
Törökországig, Svédországtól Libanonig és Togóig jelen
voltak a világpiacon.

Az ország tizedik legnagyobb vállalatánál a dolgozók
munka- és életkörülményei kimagaslóak voltak. A jövedelmek
jóval meghaladták az országos átlagot, a lakáshoz jutás abban
a korban szinte példátlanul könnyen ment. A város a bányá-
szok számára épített lakótelepek és a hozzájuk kapcsolódó lé-
tesítmények révén fejlõdött. Szociális, kulturális és sportlé-
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tesítmények sora épült, illetve újult meg. A kulturális élet tár-
gyi és szellemi feltételei tették lehetõvé a munka utáni tartal-
mas kikapcsolódást. A tatabányai sport azóta is példátlan si-
kereket ért el, a vidék közül szinte csak a TBSC volt a prefe-
rált fõvárosi klubok méltó versenytársa.

A vállalatnál példátlanul szabad, alkotó légkör uralkodott,
az értelmiség számára számos lehetõség nyílt a fejlõdésre, to-
vábbképzésre, erre a külföldi, ezen belül a nyugati konferen-
ciák, tanulmányutakon való tömeges részvétel és számos kö-
zös kutatás-fejlesztési program adott tág teret. Amérnök nyu-
godt légkörben alkothatott. Dr. Gál István nagy tekintélye
minden fórumon nyitott ajtót jelentett.

Dr. Gál István szociális érzékenysége nem szavakban, ha-
nem tettekben nyilvánult meg, hivatalos fogadóórája nem
volt, ajtaja mindenki elõtt nyitva állt. Számára egyaránt fontos
volt az utcaseprõként az életét tengetõ, több nyelven beszélõ
volt diplomata, a pályakezdõ bányamérnök vagy a családja fel-
bomlásával küszködõ bányász problémája.

Amikormeghalt, egy konszolidált, minden termelési felté-
tellel, képzett munkaerõvel, szénvagyonnal rendelkezõ diver-
zifikált vállalatot hagyott maga után. Sok terve volt, amit is-
mertünk, talán még több, amit nem, de teljes életmûvet ha-
gyott maga után. Szellemisége tovább élt munkatársaiban, és
ez segített abban, hogy a hazai szénbányászat felszámolása
Tatabányán viszonylag konszolidáltan folyt. A Magyar-
országon utolsóként létesített mélymûvelésû bányában, a
Mány I/a. aknában 2004-ig folyt a termelés, a vízbányák ma is
a város és megye ellátásának meghatározó egységei, a
Központi Mûhely Üzembõl szervezett ASG Kft. ma is a város
egyik legnagyobb adófizetõje. A környezetvédelmi profil ma is
élõ utódja a Zenon kanadai cég, mely által behozott fejlett
technológia a mûszaki fejlõdés egyik hordozója a térségben.

Dr. Gál István emlékét a városban a róla elnevezett lakó-
telep, az egyik épületén elhelyezett Varga Imre alkotta dom-
bormû és a Vértanúk terén Péterfi László alkotta mellszobor
õrzi. Szakmai életútját dr. Ravasz Éva írta meg

A tatabányai bányászok egy kis csoportja december 31-én
elhelyezte a Vértanúk terén álló szobornál a hálás emlékezet
koszorúját, a Bányászhimnusz eléneklésével tisztelegtek a
nagy elõdnek.

Dr. Csiszár István

100 éves a Tatabányán szervezett bányász sport

Alig tíz évvel a tatabányai széntermelés megkezdése után,
(1910. február 6.) Frey Ferenc bányamérnök kezdeményezésé-
re megalakult a Tatabányai Sport Club. Ezzel szervezett for-
mát kapott az idetelepült bányászok szinte kezdettõl folytatott
sportolása. A bányavállalat mûködésének egész idõtartama
alatt bõkezû támogatója volt az elõször kisközség, majd me-
gyeszékhely sportjának. A bánya építette és mûködtette a
sportlétesítmények egész sorát, az elsõ salakos pályától a nem-
zetközi versenyek rendezésére is alkalmas sportcsarnokig. Egy
idõben a klub neve is kifejezte ezt, amikor Tatabányai Bányász
Sport Club néven indította versenyzõit a hazai versenyeken,
delegálta Õket a magyar válogatottba és a nemzetközi po-
rondra. A bányavállalat felszámolása során a bányászsport irá-
nyítását és finanszírozását elsõsorban a város, majd mások is,
egyre gyarapodó szponzori kör vette át. Ma újra Tatabányai
Sport Club néven mûködik, de versenyeken a biztatás még
mindig gyakran: Hajrá Bányász!

A tatabányai bányász sport irányításában a vállalat vezetõi
aktív szerepet vállaltak. A már említett Frey Ferenc mellett a
club elnöke voltNagy Lajos, aki a szénbányák igazgatói tisztsé-
gét is betöltötte. A szakosztályokat irányítók között is számo-

san a vállalat vezetõi közül
kerültek ki. A bányavállalat
és a bányászsportolók közöt-
ti szoros kapcsolatot jelle-
mezte, hogy számos sporto-
ló, aktív sportpályafutását
befejezve, a vállalatnál dol-
gozott felelõs beosztásban,
csak példaként említem a
birkózó Monos Rudolf bá-
nyamérnököt, aki a fejleszté-
si fõmérnöke volt fontos idõszakban, az ökölvívó Salamon
Hugó bányamérnököt, Sas Endre kosárlabdázó, neves geoló-
gust, Vér László bányamérnököt és még folytathatnám a sort.

A tatabányai sportolók, akik a fennállás alatt 23 szakosz-
tályban tömörültek, már kezdetektõl fogva jelentõs szerepet
játszottak elõször a vidék, majd az országos, végül a nemzet-
közi porondon is. Az elsõ tatabányai olimpikon Angyal László
volt, aki az 1936-os berlini olimpián képviselte Magyarorszá-
got, akit a bányász sportolók egész sora követett. A csúcsot
Csernai Tibor, Gelei József, Szepesi Gusztáv labdarúgók (Tokió,
1964) és Földi Imre (München, 1972) olimpiai bajnoksága je-
lentette. Több olimpiai érem és helyezés, világ- és Európa-baj-
nokságokon elért érmek és helyezések mellett a hazai sikerek
szereztek sok örömet a tatabányai bányászoknak. Meg kell
említeni a nagy európai labdajáték kupákban való tatabányai
helytállást is, a kézilabdások a döntõig jutottak el, a labdarú-
gók KEK kupát nyertek és a BEK-ben legyõzték a Real
Madridot. A tatabányai bányász sport a 60-as, 70-es években
érte el csúcspontját. A kiváló szervezõ Kaszás István
irányításával bányavállalati (élén dr. Gál Istvánnal) háttérrel az
ország ötödik legeredményesebb egyesülete volt, a legjobb
vidékiként egyedüli méltó versenytársa a négy kiemelt
fõvárosi klubnak. A tatabányai sport részletes történetét az
alkalomra kiadott �A bányászok sportegyesülete � A TSC
(TBSC) évtizedei� címû könyv és DVD-lemez tartalmazza.

A megalakulás 100. évfordulójáról a város, a klub, a
tatabányai bányásztársadalom nagyszabású ünnepség kere-
tében emlékezett meg. A tatabányai Földi Imre Sportcsarnok-
ban a mintegy 600 sportolót, sportvezetõt, szurkolót és vendé-
get a Bányász Fúvószenekar gyülekezõzenével fogadta. A bá-
nyász szimbólumokkal is díszített teremben a Bányász-
himnusz eléneklésével, majd a Rozmaringos Bányász Egylet
vendégköszöntõjével kezdõdött az ünnepi megemlékezés,
majd egy rövid vetítéssel folytatódott, amely bemutatta a száz
év kiemelkedõ eseményeit. A TSC-t és sportolóit számosan
köszöntötték, köztük Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok
párbajtõrvívót és dr. Hegedûs Csaba birkózót, a 100. magyar
olimpiai bajnokot. Számos kitüntetés átadására is sor került.
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Drobnics Vilmos Ranzinger-emlékérem
arany fokozatának birtokosa



A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány Drobnics
Vilmos bányamérnöknek, többszörös válogatott kézilabdázó-
nak, a Nagyegyházi Bányaüzem üzemvezetõjének a Ranzinger
Vince-emlékérem arany fokozatát adományozta.

Az ünnepi megemlékezés második részében tatabányai
együttesek adtak mûsort, majd a sportcsarnok küzdõterén
emlékeztek a sportolók a sikerekre és a kudarcokra.

Dr. Csiszár István

Geotermikus szakmai nap

Február 18-án a Magyar Tudományos Akadémia miskolci
bizottsága székházának nagytermében tartotta elsõ szakmai
napját aMagyarMérnöki KamaraGeotermikus Szakosztálya.
Szakosztályunk 2009 decemberében alakult az MMK Szilárd
Ásványbányászati Tagozata gondozásában.

A nagy érdeklõdés mellett zajló rendezvény négy elõadást
s konzultációs lehetõséget adott a közelrõl és távolról érkezett
szép számú résztvevõnek.

Elõször alapító elnökünk, dr. Bobok Elemér professzor úr
emelkedett szólásra. Néhány mondatban említést tett a szak-
osztály jelentõségérõl, a téma fontosságáról, majd röviden
méltatta az elõadókat és a hallgatóságot.

A szakmai nap fõ témája a Párizsi Medence geotermikus
távfûtési megoldása volt, melyet dr. Antics Miklós Phd. ismer-
tetett, aki 25 éve vezeti a szolgáltatást, amellett, hogy több
nemzetközi geotermiával foglalkozó szervezetben fontos ve-
zetõ posztot tölt be. (Az EGEC titkára és az IGA alelnöke.)

Elõadásának legfõbb sarokpontjai a Párizsi Medence
1985 óta üzemelõ geotermikus energia alapú távfûtésének jel-
lemzõ adatai voltak. A 25 évemûködõ szolgáltatás 55 kúttal és
360 MW kapacitással indult, ma 34 termelõkúttal, 260 MW
teljesítménnyel szolgáltat távfûtést és használati melegvizet,
évente 1 TWh összes felhasznált hõenergia mennyiségben. A
72 °C-os átlaghõmérsékletû kitermelt hévizet 30 fokos állapot-
ban teljes egészében visszasajtolják. 2012-re a szolgáltatás
összértékét 1,4 TWh-ra emelik. Érdekesség, hogy a ter-
melõ/visszasajtoló kútpárosok átlagos egység teljesítménye
6 MW.

Az elõadásban hallhattunk mind a kutak kiképzésérõl,
mind a vízösszetételbõl fakadó kiválási problémákról, de a ter-
melés, visszasajtolás, kútfúrás rizikójáról, a finanszírozásról,
megtérülésrõl, s a francia állam szerepérõl is.

Az elõadó kiemelten foglalkozott szakmánk jövõjével, s
annak magyarországi vetületével. Érdemes megszívlelni taná-
csát, mely szerint a geotermikus energia szerepe hazánkban is
emelkedni fog, ezért a megfelelõ alkalmazások kimunkálásá-
hoz sok jó szakemberre lesz szükség.

A következõ elõadás a geotermikus villamosáram-terme-
lés hazai lehetõségeirõl szólt. Kollégánk, Kujbus Attila szemé-
lyében olyan ember beszélt a témáról, aki annak egyik legjobb
hazai ismerõje. Õ vezette ugyanis azt a munkát is, mely a
MOL keretein belül a Zala megyei Iklódbördöce térségében
nagy hõmérsékletû hévíz villamos energetikai célú próbater-
melését célozta.

Elmondta, hogy hazánkban a geotermikus alapú villamos-
energia-termelés potenciális lehetõsége nem túl nagy, mind-
össze 40-60MW(villamos) teljesítményre tehetõ. Az így létre-
hozott erõmûvek azonban évi 8000 üzemórát képesek folya-
matosanmûködni amellett, hogy az erõmûbõl távozó 80 °C-os
hõmérsékletû víz hõtartalmát távfûtésre, ipari és mezõgazda-
sági célokra lehet hasznosítani a visszasajtolás elõtt. (Akár
4 °C-ig, mint azt a világban már több helyen teszik.)

Részletesen elemezve a hazai körülményeket és lehetõsé-
geket összehasonlította ezeket a külföldönmár régóta üzeme-

lõ projektekkel. Megállapította, hogy kormányzati szándékkal
és segítséggel megfelelõ kutatás, fejlesztés mellett technikai
lemaradásunk behozható. Ezzel kihasználhatnánk azt a kiváló
hazai lehetõséget, melyet az ország területének nagyobb ré-
szén mérhetõ az európai átlag kétszeresét kitevõ geotermikus
gradiens és viszonylag nagy mennyiségû kis mélységben lévõ
hévízkincsünk nyújt.

Ezután hallhattunk Livo László interpretálásában föld
alatti térség talp és fõte felületének temperálásáról, mely hõ-
szivattyú alkalmazásával gátolja meg a Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tárolóban a téli hidegben a közlekedést veszélyezte-
tõ jégcsapok és síkos útfelület kialakulását. A jégmentesítés-
hez a szellõztetõ levegõ föld alatti útja során a kõzettestbõl el-
vont (geotermikus) hõenergiát használja fel.

Az elõadások sorát dr. Tóth Anikó Phd., a Miskolci
Egyetemmunkatársa zárta, aki szakosztályunk elnöki tisztét is
betölti. Õ a 2008-ban megindult, s már második évfolyamot
adó geotermikus szakmérnök-képzés eddigi tapasztalatairól
beszélt. A fakultációnak a MEMûszaki Földtudományi Kara
ad otthont. Kialakult az a tananyag, mely a sokfajta mérnöki
szakmából jelentkezõ hallgatók számára lehetõvé teszi a geo-
termikus energia eredetének, felhasználási módjainak elmé-
leti és gyakorlati megértését. A résztvevõk megismerkednek a
megújuló energiákkal, valamint képesek lesznek arra, hogy
geotermikus projekteket bonyolítsanak le a tervezéstõl a kivi-
telezésen át az üzemeltetésig. Errõl a jól összeállított tanterv
és a kiváló oktatók csapata gondoskodik. A képzés 4 féléves,
diplomamunka készítésével, védésével, államvizsgával zárul.
Az idén 13 fõ veheti át sikeres munkája jutalmául a szakmér-
nöki oklevelét. A következõ évfolyam 25 fõvel indult.

Az elõadások után konzultáción a hallgatói kérdéseket vi-
tattuk meg, majd megállapodtunk abban, hogy folytatjuk a
szakmai napok sorát.

Livo László

Emlékülés Egerben

A MTESZ és Eger város önkormányzatának rendezésé-
ben Egerben az önkormányzat dísztermében 2010. február
10-én aMTESZHevesmegyei szervezet megalakulásának 45.
évfordulója alkalmából emlékülést tartottak.

AmegjelenteketNagy Lajos, a Heves megyei szervezet el-
nöke, az OMBKE Bányászati Szakosztály elnöke és dr. Habis
László polgármester köszöntötte. Ünnepi beszédet mondott
dr. Gagyi Pálffy András, a MTESZ fõigazgatója. A 45 év törté-
netérõl színes visszaemlékezést tartott dr. Renn Oszkár alelnök
és dr. Domán László volt titkár.

1965. január 28-án alakult a Heves megyei szervezet
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14 tudományos egyesület közremûködésével � köztük volt az
OMBKE gyöngyösi és mátraaljai csoportja is.

Az elsõ elnök dr. Mátrai Tibor fõiskolai tanár volt, majd
1973-tól 1990-ig az elnöki tisztet dr. Kovács Jenõ okl.
erdõmérnök, az Erdõgazdaság vezérigazgatója töltötte be.
Utána Renn Oszkár okl. gépészmérnök, igazgató lett az elnök,
és 2010. július 1-jétõl dr. Nagy Lajos okl. bányamérnök, elnök-
vezérigazgató tölti be az elnöki posztot.

Minden elõadó kihangsúlyozta, hogy mérföldkövet jelen-
tett a tudományos egyesület életében az 1970 novemberében
átadott Technika Háza, ahol ideális keretek között mûködhe-
tett a szervezet. Dr. Renn Oszkár alelnök hangsúlyozta, hogy
2010-tõl újra reneszánszát élheti a szervezet. A mai mûszaki
értelmiség összefogása, tenniakarása biztosíték arra, hogy to-
vábbi eredményeket érjen el a Heves megyei szervezet.

A beszédek elhangzása után dr. Nagy Lajos elnök az el-
múlt 45 évben végzett munkájukért emlékplakettet adott át a
megjelentek több tagjának.

Az emlékülés befejezéséül a polgármester szerény foga-
dást adott a meghívottak tiszteletére.

Dr. Szabó Imre

Földtudományi oktatópark Telkibányán

A 2005-ben kidolgozott elképzelések megvalósítására ka-
pott lehetõséget aMiskolci Egyetem, a KassaiMûszaki Egyetem
és Telkibánya Önkormányzata alkotta konzorcium. Az Interreg
IVA magyar-szlovák határmenti együttmûködési program ke-
retében Telkibányán olyan terepi oktatóparkot, ennek szerve-
zeti és infrastrukturális környezetét hozzák létre, melyben kü-
lönféle szinteken folyhat terepi képzés a földtudományok te-
rületén.

A tervezet a már meglévõ telkibányai bányászati és szállás
infrastruktúrára épít, s ehhez kapcsol hozzá oktatási célú léte-
sítményeket, illeve ezekre alapítva dolgoz ki oktatási progra-
mokat. A középkori vágatrendszer egy részét oktatási (késõbb
turisztikai) célra járhatóvá teszik. A korábbi érckutatások
adatbázisára alapozva a föld alatti és felszíni létesítményekben
észlelési, mérési, mintavételezési feladatokból összeépülõ gya-
korlati munka és szemléltetés forgatókönyveit is megtervezik,
s ezeket amegvalósítás futamideje alatt öt demonstrációs pró-
bakurzuson értékelik. Az oktatóparkban az oktatás magyar,
szlovák és angol nyelven folyik majd.

A január 15-ei nyitóértekezlet munkáját Mester Lászlóné,
Telkibánya polgármestere rövid üdvözlõ beszéde után Gabriel
Weiss professzor (Kassa) és Tihanyi László professzor

(Miskolc), a partner egyetemek dékánjai nyitották meg.Hartai
Éva (Miskolc) fõkoordinátor vázolta a 154 ezer euró össz-költ-
ségvetésû létesítmény fõ feladatait, majd Földessy János
(Miskolc) adott rövid összefoglalást a tervezett szakmai tar-
talomról. Sasvári Tibor (Kassa) a szlovákiai hasonló egykori
bányaterületekrõl adott összefoglalót, majd Zelenka Tibor
(Miskolc)mutatta be a terület földtani és földrajzi környezetét.

Az elsõ próbakurzus a tervek szerint március 1-jén indul,
az utolsóra szeptember elsõ hetében kerül sor. A projekt sike-
res befejezésével a két ország földtudományi képzése egyedül-
álló terepi létesítményegyütteshez jut.

Földessy János

A Calamites Kft. sajtóközleménye (2010. február 25.)
Új fejezet a mecseki szénbányászat történetében

A mecseki bányanyitás elõkészületi munkáit elindító
Calamites Kft. feketeszén-kutatásra vonatkozó kutatási jogot
szerzett egy 10,5 km2 nagyságú dél-magyarországi lelõhelyen,
ahol korábban még nem folyt bányászati tevékenység. Az el-
sõbbségi bányászati jogokkal rendelkezõ Calamites � a szük-
séges további engedélyezési folyamatot követõen � reményeik
szerint 3-4 éven belül hozzáfoghat a 438 millió tonna földtani
feketekõszén-vagyon kitermeléséhez szükséges bányalétesít-
ményekmegépítéséhez, újabb három év után pedig az 1,2 mil-
lió tonna évi termelés beindításához. A társaság tervei szerint
újabb két év után elérheti a mélybányászati termelés a célként
kitûzött 2,4 millió tonnás évi termelést.

A 15 évemûködõ, legutóbb a Bátaapátiban készülõ kis- és
közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló földtani kutatá-
saiban, a tároló bányászati módszerekkel történõ kialakításá-
nak bányászati tervezésében és a biztonsági értékelésekben
közvetlenül is résztvevõ Calamites Kft. a kelet-mecseki Máza
és Váralja települések külterületeit 2005 óta vizsgálja. A társa-
ság ekkor gyûjtötte össze illetve vásárolta fel az 1985-ben leál-
lított geológiai kutatások dokumentációit (62 db 1000 méter-
nél is mélyebb kutatófúrás), majd tovább kutatott a területen.

A régi és az új vizsgálatok, mérési eredmények digitális
feldolgozására épülõ geológiai zárójelentés � melyet a Pécsi
Bányakapitányság, mint a Magyar Bányászati és Földtani Hi-
vatal területileg illetékes hatósága idén februárban jóváha-
gyott � 438millió tonna jóminõségû földtani feketekõszén-va-
gyont állapított megmagas fûtõértékkel (19,8MJ/kg). A záró-
jelentés az 1,2 m-nél vastagabb telepek vagyonát 280 millió
tonnában, míg az 1,6 m-nél vastagabb telepekét 230 millió
tonnában határozta meg. Ezen adatok közt határozható meg
a kibányászható kõszénvagyon.

A kitermelés tekintetében a Calamites Kft. rövid távon
Nagymányok település külterületén külszíni fejtést
szándékozik indítani. A területen geológiai zárójelentéssel,
bányatelekkel és érvényes környezethasználati engedéllyel
rendelkezik évi 100 ezer tonna termelésre vonatkozóan. Az
elsõ lépésként tervezett évi 100 ezer tonna kapacitású
nagymányoki külszíni bánya beruházási költsége nagyjából 1
millió euró. A 2,4 millió tonna szenet is adható mélymûvelésû
Máza és Váralja külterületén lévõ bányaberuházás teljes költ-
sége elérheti a 275 millió eurót.

A bányászati tevékenység üzleti tervének megvalósításá-
ban nemcsak a kitermelés teljes körû kivitelezése szerepel.
A Calamites Kft. terveinekmegfelelõen a kitermelés mellett a
nyersanyagot helyben alakítják villamos energiává, illetve
adaptálni kívánják a világ és a saját tisztaszenes kutatásaik
eredményeit a szén vegyészeti feldolgozására. A saját kutatá-
sok céljára a társaság Nagymányok térségében energetikai
mintapark létrehozását tervezi, ahol hazánkban még kevésbé
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alkalmazott, úgynevezett tisztaszén technológiák � azaz a leg-
kisebb alapanyag-felhasználás mellett a környezetet a végter-
mék elõállítása alatt legjobban kímélõ technológiák (elgázosí-
tás, cseppfolyósítás, metanolgyártás) � kerülhetnek kipróbá-
lásra. Ennek fedezésére a társaság uniós � és az érvényben lé-
võ hazai tiltások megszûnte után hazai � energetikai pályáza-
tokon kíván részt venni.

A mélybánya (Máza-Váralja) projekt fõ paraméterei:
� mûködtetés idõszaka: min. 80 év
� szintosztás: 100 m
� szerkezeti blokkok száma: 7 db
� mûvelhetõ telepek száma: 20 db
� tervezett termelés: 2 400 000 t/év
� mûvelési mélység: 220-520 méter a felszíntõl
� foglalkoztatottak száma: 2 000 fõ
� fejtési sebesség (szeletes): 3-3,6 m/nap
� fejtési sebesség (omlasztásos): 2-2,4 m/nap
� munkanapok száma: 300 munkanap/év
� éves hõmennyiség: 47,7 PJ/év

Calamites Kft.

Garamvölgyi János 90 éves

2010. január 11-én töltötte be 90. életévét Garamvölgyi
János, aMecseki Szénbányák volt vezérigazgatója. A somogy-
bányatelepi születésû fiatalember már korán elkötelezte ma-
gát a bányászattal, s erre alapvetõen környezete késztette. Ha-
mar megismerte a bányamunkát � annak nehézségeit és ve-
szélyeit � meg a bányászokat.

ANagybányai Bányaiskola elvégzése után aMESZHART
István-aknai üzemében középvezetõi beosztásokat töltött be,
de vezette a vállalat tervosztályát is. A komlói bányavállalat
felfejlesztése korszakában Komlóra helyezték, ahol ebben az
izgalmas idõszakban a termelési osztály vezetõjeként tevé-
kenykedett. Itt módja volt bizonyítani magas fokú szakmai fel-
készültségét, szervezõképességét, melynek eredményeként a
Nehézipari Minisztérium szénbányászati fõosztályvezetõjévé
nevezték ki. A hatvanas évek közepén került vissza Pécsre a
Mecseki Szénbányák vezérigazgatójaként, ahol 1982-ig �
nyugdíjazásáig � dolgozott.

Néhányan volt munkatársai közül felkerestük és köszön-
töttük egykori vezetõnket, idõs kollégánkat e neves évforduló
alkalmából, amikor az ünnepelt jó hangulatban, anekdotázva
idézte fel a daliás idõk jeles történéseit.

Lafferton Gyõzõ

Távozik a MOL Makó-Keletrõl

Az ExxonMobil ez irányú döntésével egy idõben a MOL
is felhagy a Makói-árok keleti részén, a TXM (Falcon
Oil&Gas) Kft. által birtokolt kutatási területen folytatott, nem
hagyományos, a medenceközepi gázelõfordulások (BCGA)
célzott kutatásával. A három partner által közösen elvégzett
tevékenység eredményeinek értékelése alapján a MOL úgy
ítéli meg, hogy a szénhidrogéngáz kereskedelmi mennyiségû
és gazdaságosan megvalósítható kitermelésének valószínûsé-
ge alacsony a medence keleti felén.

A vállalatcsoport a jövõben a saját kutatási területein lévõ
�nem hagyományos portfóliójába� tartozó egyéb területekre
koncentrálva (így aDerecske-, Békés-, Dráva- és Zala-meden-
cében, illetve a Makói-medence nyugati részén) folytatja to-
vább a hazai nem konvencionális elõfordulásokban lévõ is-
mert potenciálok további feltérképezését, a szükséges techno-
lógia kifejlesztését.
MOL Panoráma, 2010. március PT

80 éves a Tokodaltárói Bányász Vegyeskar

Nyolc évtized nagyon nagy idõ egy ember életében, és bi-
zony hosszú idõszak egy mûvészi csoportosulás, egy kórus tör-
ténetében is. A Tokodaltárói Bányász Vegyeskar 1929 tavaszán
alakult.

A kórus legrégebbi tagja, Szendi János � aki 60 éve énekel
az énekkarban � egyidõs a dalos társasággal. Feleségével,
Szendi Jánosnéval (55 éve tag) folyamatosan gyûjtötte és gyûjti
ma is a kórussal kapcsolatos dokumentumokat és tárgyakat. A
hosszú évek alatt felhalmozott anyag lett az alapja annak a
könyvnek, amelyet ketten állítottak össze, és a dorogi Bányász
Szakszervezet Szövetség támogatásával jelent meg a 80 éves
jubileum alkalmából. A kiadvány létrejöttéhez Petrik József,
Tokodaltáró polgármestere, Szomjúné Deli Ilona, a Bányász
Mûvelõdési Ház vezetõje és a könyv szerkesztõje, Helmajer
Kitti nyújtott segítséget.

A már elhunyt id. Békefi Antal kórustag egy rézkarcon
örökítette meg azoknak a nevét, akik az 1929-ben megszerve-
zõdött énekkar dalosai voltak. Az induláskor 18 nõ és 34 férfi
jött össze a tokodaltárói általános iskola egyik termében. Az
alapító karnagy, Alpár Gyula 1928 novemberében került
Tokodaltáróra a pápai Állami Tanítóképzõbõl. A bemutatko-
zó szereplésük 1930.március 15-én volt. Az õsztõl tavaszig tar-
tó szezonban kéthetente rendszeresen felléptek a tokodaltárói
kultúrotthonban. A kórus 1930-ban lett az Országos Dalos-
szövetség tagja. A rendes kórustagok és a 65-70 fõnyi pártoló-
tagság akkoriban havonta 1 pengõvel járult hozzá a mûködés
költségeihez.

Az együttes 1932-ben érte el elsõ sikereit. A férfikar ne-
gyedik, a vegyeskar második helyezett lett a gyõri Országos
Dalárda Versenyen. A tokodaltárói dalosok 1934-ben Rákos-
palotán az Országos Dalosversenyen az énekkari mozgalom
Vándorzászlóját kapták meg. A 10 éves jubileum alkalmával
1939-ben az akkori bányaigazgató egy zászlóval ajándékozta
meg õket.

Sajnos Alpár Gyula karnagy nem tért vissza a II. világhá-
borúból. Helyette rövid ideigMezei Ábel vezette a kórust a há-
ború utáni nehéz idõkben. Ezután Szalay Jenõ állt a dalosok
élére, és 1946-tól 1964-ig volt az énekkar irányítója. Az együt-
tes 1945-50 között mint férfikar mûködött. 1951 nyarán Szalay
Jenõné is bekapcsolódott a kórus munkájába, a nõi kart vezet-
te és korrepetitori feladatokat is ellátott.

A vegyeskar 1953-ban és 1954-ben kiváló eredményeket
ért el az országos versenyeken. 1955-ben fellépett a SZOT
Fesztivál kantáta-estjén. 1958-ban Tatabányán �a megye leg-
jobb kórusa� címet és az emlékserleget nyerték el. Nagykani-
zsa és Salgótarján mellett Tokodaltáró is bekerült a Bányász-
fesztivál országos bemutatójára.

Szalay Jenõ több kórus élén is állt, ezmármeghaladta ere-
jét, és az altárói karnagyi teendõket 1964-ben Kálinfalvi
Bélának, az esztergomi Felsõfokú Tanítóképzõ ének-zene
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szakcsoport vezetõjének adta át. Kálinfalvi biztatta, újra eggyé
kovácsolta az altárói kórust, de egészségi állapota miatt nem
sokáig tevékenykedett Tokodaltárón. Utána néhány hónapig
Gajdár László karnagy foglalkozott a dalosokkal.

1965-ben Pálinkás József kezébe került az együttes irányí-
tása, õ a munkásfolklór, különösen a bányászdalok gyûjtése és
kutatása terén jeleskedett. A tokodaltáróiak 1966-ban Várpa-
lotán, az országos minõsítésen ezüst fokozatban részesültek.
Rádiófelvétel is készült velük Budapesten 1967-ben. 1969, a
40. évforduló nagyon fontos volt a kórus életében, az ünnepi
eseményekbõl a tévéhíradó is ízelítõt adott. 1972 áprilisában
Tatabányán Amatõr Mûvészeti Díjat kaptak az SZMT elnök-
ségétõl. Még az évben sikerrel koncerteztek Handlován és
Zólyomban. A Kossuth rádió Kóruspódium c. mûsora kétszer
sugárzott az énekkar mûsorából.

1973 õszén Hunyadi Zoltán vette át a karnagyi stafétabo-
tot, aki akkor már az Esztergomi Monteverdi Kamarakórus
vezetõje volt, de vállalta a bányász énekkar irányítását is. Az
együttes taglétszáma 50 körüli volt ekkor. A 45 éves kórusnak
1974 novemberében aranykoszorús minõsítést adott a kon-
certjüket meghallgató zsûri. Az 50 éves együttes a Budavári
Palotába is eljutott, a �Reneszánsz kórusmuzsika� c. sorozat-
ban kétszer szerepeltek a Budapesti Történeti Múzeumban.
Felléptek a Bárdos Lajos 80. születésnapjára rendezett kon-
certen az esztergomi Tanítóképzõben. Sikeresen énekeltek az
V. Országos Vándor Sándor Fesztiválon Gyõrben, a legmaga-
sabb amatõr díj tulajdonosai lettek. A kórus 1971 és 1993 kö-
zött élte virágkorát. 1981-ben Budapesten volt lemezfelvéte-
lük, melyhez a Bányász Szakszervezet nyújtott segítséget.
1984-ben a Bolgár Bányász Szakszervezet hívta meg õket bul-
gáriai szereplésre. A következõ években is rendszeresen részt
vettek a Bányászkórus Találkozókon, mindig újabb és újabb
mûveket tanultak meg.

1997-ben új vezetõjük Pánczélné Világi Ildikó óvodapeda-
gógus lett, aki kislánykora óta a kórus tagja volt, családtagjai
szintén itt énekeltek. Az utóbbi években a Bányász Vegyeskar
szívesen vesz részt a község különbözõ rendezvényein, egymás
családi eseményein is szól a dal. Lelkesen készültek a 70. jubi-
leumi hangversenyre. Szendi Jánosné kiállítást rendezett az
összegyûjtött dokumentumokból, amely a kórus történetét
mutatja be. 2000 májusában segélykoncertet szerveztek a ti-
szai árvízkárosultak megsegítésére, a befolyt adományt sze-
mélyesen vitték el Tószegre. 2003 decemberében a Bányász
Vegyeskar megkapta a Tokodaltáró Községért kitüntetõ
címet.

A kórus 75. születésnapján a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége Nívódíját adományozták a dalosoknak.
Az utóbbi években a tokodaltáróiak többször felléptek a test-
vérközségben, Kõhídgyarmaton. Szendi Ágnes egyik kórusmû-
vét a Bányász Vegyeskarnak ajánlotta. A mû bemutatójára
2005 decemberében a Falunapon került sor Tokodaltárón,
Hunyadi Zoltán vezényletével. Koncertprogramjait egyre gaz-
dagabban és változatosabban állítja össze az együttes.

Nagyon szépen sikerült a 80 éves évfordulómegünneplése
a Tokodaltárói Bányász Mûvelõdési Házban. 2009. június
13-án a kórus új zászlójára � melyet Szendi Jánosné készített �
szalagot kötöttek az énekkart támogató személyek, szerveze-
tek képviselõi. A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapít-
vány Kuratóriuma ebben az évben � Borbála-nap alkalmából
� a közösségeknek adható elismerést és díszoklevelet ítélt oda
a Tokodaltárói Bányász Vegyeskarnak azzal, hogy kívánjuk,
továbbra is lelkes tagokkal folytassa mûködését, hisz nagy di-
csõség, hogy egy közösség ilyen hosszú idõn keresztül ilyen ki-
válóan mûködik.

Wágner Ferenc elnök
Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma

Bányászok a mosolygó gyermekekért

AzAdvent a tatabányai bányászat történetében azon kevés
idõszaka az évnek, amikor nem valamelyik nagy bányaszeren-
csétlenség áldozataira emlékezünk. 113 évvel ezelõtt is a gyer-
mek Jézus megszületésére várakoztak az emberek világszerte,
itt Tatabányán is. De ebben az akkor négy községbõl álló tele-
püléscsoportban nagy volt a várakozás, nagyon várták a híre-
ket a bányából, hiszen már augusztus elseje óta mélyült az I.
lejtõsakna. Végül december 23-án az esti órákban a felszínre
hozták a bányászok az elsõ csille szenet,megszületett a tatabá-
nyai bányászat. Sok család számára ez a hír a biztos megélhe-
tést jelentette, és a karácsonyt már ebben a bizakodásban ün-
nepelték. Ez így is lett, több mint száz évig a családokban úgy
ünnepelhettek, hogy sok-sok gyermek mosolygott örömében
karácsony ünnepén. Ezen gondolatok jegyében vett részt a
Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány a �Találko-
zás a szeretet jegyében� címû rendezvényen, amelyet a
Mosolygó Gyermekekért Alapítvány szervezett.

Bányász elõdeink a munkahelyek megteremtésével adtak
�ajándékot� közvetlenül az itt dolgozó embereknek és közvet-
ve a fényt és a meleget magában hordozó szén kitermelésével
az emberek millióinak. Ma már nem tudunk munkát adni, de
a bányász hagyományok bemutatásával, továbbadásával mo-
solyt tudunk fakasztani a gyerekek, és talán sok felnõtt arcán
is. Az összejövetel az egyenruhás bányászok Jó szerencsét kö-
szönésével kezdõdött, majd a hagyományosVendégköszöntõvel
folytatódott, a Rozmaringos Bányász Egylet elõadásában.
Még elhangzott néhány bányászdal, majd a hagyományos dal-
tanulás következett. Ez alkalommal a Krampampuli dal-
lamával és szövegével ismerkedtek a jelenlévõk. Bár a nehéz
szöveget és dallamot nem sike-
rült maradéktalanul megtanul-
ni, az idõközben elkészült kram-
pampuli fogyasztása talán ked-
vet ad családoknak, kisebb
közösségeknek, hogy ilyen táj-
ban hódoljanak ennek a bá-
nyászhagyománynak, melynek
kottáját és receptjét mindenki
megkapta. Néhány résztvevõ-
nek az Alapítvány bányászha-
gyományokat tartalmazó kiad-
ványaiból is jutott ajándék. A
rendezvény végén, a Polgár-
mesteri Hivatal ablakából egy
bányász tekintett a karácsonyt
váró gyülekezetre.

Dr. Csiszár István

Szenior MTESZ csoport látogatása
a pécsi Klimo Könyvtárban

AMûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsé-
gének (MTESZ) pécsi szenior csoportja éves rendes program-
jának keretében, 2010. január 12-én, a Pécsi Egyetemi Könyv-
tárban található Pécsi Püspöki Könyvtárba látogatott. Itt
mintegy 40 fõvel megtekintették az ún. �Klimó Könyvtár� he-
lyiségeiben rendezett �Musica Sacra, Egyház(megye)i zene-
kultúra a Püspüki Könyvtárban� c. idõszaki kiállítást. A kiállí-
tást Szilágyi Marianna könyvtáros mutatta be. Az ismertetés
közben kitért a Klimó Könyvtárt alapító Klimó György püs-
pök életútjára, a könyvtár 1774. évi létrehozásának indítékaira
és a gyûjtemény helyi és szerkezeti változásainak történetére
is. A résztvevõk a tárlókban megtekinthették a páratlan kéz-
iratos és õsnyomtatvány formájú � többnyire latin, de minden
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nagyobb európai nyelven megtalálható � egyházzenei mun-
kákat.

Ebbõl az alkalomból jelentették be a szervezõk, hogy
Mendly Lajos aranyokleveles földmérõ mérnök és tanár, tíz
éves munka után, átadja a szenior csoport vezetését Fekete
László geológusnak, aki már a fenti program szervezõje is volt.

Mendly Lajos az elmúlt tíz évben lelkes és kitartó munká-
val több programot szervezett ebben a szenior csoportban,
mint a teljes megyei MTESZ szervezet. Mindenki, aki ismeri
e munkát, tisztelettel és a legmagasabb elismeréssel illeti
kollégánk emberi és szervezõi tevékenységét. Mint az
OMBKE tagja példamutatóan helytállt választott posztján,
amit itt is szeretnénk ismertté tenni. Ebben az idõszakban �
szervezésében � 103 találkozóra került sor. A találkozók 37
esetben elõadások, 66 esetben különbözõ látogatások, szak-
mai és kulturális kirándulások voltak. 15 elõadás a Mecsek
Egyesület történetébõl merített. Hallhattak pl. elõadást az
egyiptomi magyar ásatásokról magától Vörös Györgytõl, az
ásatásokat vezetõ pécsi származású régésztõl. A meglátoga-
tott helyszínek közül említést érdemelnek: az Alexandra
könyvkiadó könyvraktára, a Bazilika újjáépített orgonája, a
Pécsi Hõerõmû, a Cella Septichora ásatás, a tettyei mésztufa
barlang, a Városi Múzeum és a Pécsi Zsinagóga.

Az eseményeken rendszerint 30-50 fõ vett részt, bányá-
szok és más városi értelmiségiek.

Dr. Biró József

Magyarország szénbányászatát 1980-ban ábrázoló
óriástabló

1981-ben készült el Tatabányán az akkori Magyar Szénbá-
nyászati Tröszt (MSZT) épületében, az I. emeleti tanácste-
remben az a közel 1,5×4 m-es háromrészes térkép, mely az
egész ország szénbányászatával kapcsolatos létesítmények el-
helyezkedését mutatja. A könnyebb eligazodást, az ábrázoltak
kiemelését a vállalati központok, üzemek, erõmûvek külön-
bözõ színû lámpácskákkal való szelektív kivilágíthatósága se-
gíti. A tabló létrehozását a Bányamérési Osztály kezdemé-
nyezte, és az akkori felsõ vezetõk � Seregi János és dr. Tamási
István � támogatásával jöhetett létre. A tröszti Bányamérési
Osztály munkáját a bányavállalatok mérnökségei segítették.

Szerencsére a tabló az eredeti helyénma is épségbenmeg-
van; mûködõképesen, de a térképek némi restaurálásra szo-
rulnak. Az épület és benne a térkép jelenleg a Közép-dunán-
túli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Komárom-Eszter-
gom megyei Kirendeltségének tulajdonában van. Köszönjük,
hogy megõrizték, megõrzik!Méltó lenne, ha a szükséges javítá-
sáról, karbantartásáról � esetleg nagyobb közönség által is lá-
togatható elhelyezésérõl � a bányász utódok, hagyományõr-
zõk gondoskodnának.

Bérces Józsefné
az alkotók egyike

Külföldi hírek
Uránérces kurzus a freibergi Bányászati Akadémián

A Technische Universität Bergakademie Freiberg
Ásványtani Intézetének Kõzettani és Teleptani Tanszéke vál-
tozó gyakorisággal, de rendszeresen szervez alkalmazott föld-
tani kurzusokat, egy-egy szakterület nemzetközi hírû
ismerõjét kérve fel elõadóként. Legutóbb 2009. december 7-
12. között, a 8. Freiberg Short Course in Economic Geology:
Metallogeny and Exploration of Uranium Deposits (8.
Freibergi Teleptani Kurzus: Uránérctelepek ércesedése és
kutatása) címmelMichel Cuney francia professzor vezetésével
a Föld uránérc-viszonyairól kaphattak teljes keresztmetszetû
áttekintést az érdeklõdõk.

Az elõadások programja röviden:
� Az urán fizikai, kémiai tulajdonságai, kutatási implikációk.
Az urán ásványosodása, elterjedése a kõzetekben, U-tele-
pek osztályozása képzõdési folyamatok szerint.

� U-Th frakcionáció amagmás folyamatokban amagmatípus-
tól függõen, dúsulási mechanizmusok.

� Teleptípusok és példák részletes ismertetése: magmadiffe-
renciációs, mélységi ill. felszíni vulkanizmushoz kötõdõ hid-

rotermális, IOCG-breccsás, Na-metaszomatikus, metamorf
folyamatokhoz, valamint diszkordanciákhoz, homokkõ-
környezethez, konglomerátumokhoz, mészkérgekhez,
továbbá foszfát- és szerves üledékekhez (feketepala,
kõszén) kötõdõ és �egyéb� (pl. breccia-pipe) telepek.

� Az urántermelés és felhasználás történetének áttekintése,
jelenlegi és jövõben várható tendenciák összefoglalása, ku-
tatási irányzatok ismertetése.
Cuney professzor elõadásait követõen Viktor Velicskin és

Alexej Alesin orosz kutatók a kelet-szibériai uránérctelepek-
rõl, valamintAxel Hiller, a németWismut GmBHmunkatársa
a szászországi és thüringiai uránérctelepek földtanáról és bá-
nyászatáról tartott elõadást.

A kurzus intenzív négy napját (a 9-18 óra közti angol
nyelvû elõadásokat) egynapos terepi program követte, amely
aWismut GmBH egykori 371. aknaüzeménél kialakított föld-
tani gyûjtemény és bányászati bemutatóhely, a felhagyott
bányászati területek rekultivációjának, valamint a föld alatti
térségek elárasztását követõ vízkezelés-víztisztítás létesít-
ményeinek megtekintésébõl állt (Aue város körzetében).



Meg kell még említeni az egyik esti programként bemuta-
tott Terra Mineralia ásványkiállítást, amely a Bergakademie
kezelésében van, és a szász uralkodó herceg egykori (erre a
célra 2007-ben felújított) kastélyának öt szintjét foglalja el. A
gyûjtemény eredetileg svájci magántulajdonban volt a Föld
egyik legnagyobb értékûmagán-ásványgyûjteményeként, ado-
mányozás útján került Szászországba. A kastély öt szintje az öt
kontinens ásványvilágát a legmegdöbbentõbb méretû és mi-
nõségû példányokon keresztül reprezentálja. A jelenlegi
Magyarországot Gyöngyösorosziból és Rudabányáról szárma-
zó példányok képviselik.

A kurzuson 102 fõ vett részt, fõleg német fiatalok külön-
bözõ egyetemekrõl és kutatóintézetektõl, de az ausztrál, kana-
dai, orosz, indiai, görög, cseh, lengyel, finn, dél-afrikai érdek-
lõdõk mellett négy magyar résztvevõje is volt a rendezvény-
nek.

Külön örömet okozott a bányász-szívû résztvevõk számára
Freiberget a karácsonyi díszkivilágítás és készülõdés sajátos
hangulatában látni. Az egész városra jellemzõ bányász-hagyo-
mányõrzés aspektusai ilyenkor még fokozottabbak.

Vigh Tamás

Kína nettó szénimportõrré vált

Kína 2009-ben � történelmében elõször � nettó importõr
lett szénbõl, az ország számára legfontosabb energiahor-
dozóból � derül ki az országos energiaügyi hivatal (NEA) sta-
tisztikájából.

Kína tavaly 130 millió tonna szenet importált, majdnem a
dupláját annak, amit 2008-ban. Ezzel egy idõben az exportja
50,7 százalékkal visszaesett és 22,4 millió tonna volt. A szén-
termelés 2009-ben elérte a 2,96 milliárd tonnát, ami 12,7 szá-
zalékos növekedésnek felel meg éves szinten.

2010-ben minden valószínûség szerint az ország továbbra
is nettó importõr marad � vélik a szakemberek, még ha a be-
hozatal lassabb ütemben is nõ majd. A széntermelés az idén
várhatóan 5 százalékkal nõ. Kína tavaly a növekvõ belsõ igé-
nyek kielégítését biztosítandó export kvótákat vezetett be és
csökkentette az importvámot, ezzel is ellensúlyozva az illegá-
lisanmûködtetett kis szénbányák bezárásamiatt visszaesõ ter-
melést.

A világ legnagyobb széntermelõje és egyben szén impor-
tõre az elektromos energiamintegy 80 százalékát szénnel állít-
ja elõ. Az összes energiafelhasználást tekintve 2008-ban az új
és a megújuló energia 9 százalékot tett ki, míg a szén részese-
dése 69, az olaj és gáz aránya 22 százalék volt.

A legnagyobb széntartalékokkal a világon az Egyesült
Államok rendelkezik, majd Oroszország, Kína és India követ-
kezik a sorban. Nemzetközi szakmai szervezetek becslése sze-
rint 2006-ban Kínának több mint 100 milliárd tonna bizonyí-
tottan kitermelhetõ széntartaléka volt, az Egyesült Államok-
ban 256,64 milliárd tonna, míg Oroszországban 157,01 mil-
liárd tonna volt a hozzáférhetõ föld alatti készlet.
Forrás: greenfo/mti KF

Közös energiapiac

José Louis Rodriguez Zapatero, a januártól a soros elnök-
séget vivõ Spanyolország miniszterelnöke az Európai Parla-
mentben tartott programismertetésen elmondta, a válságke-
zelés után a következõ félév legfontosabb prioritása az ener-
getikai közös piac kiépítése és az unió energiafüggésének mér-
séklése, amely számításai szerint az elmúlt tíz évben 9 száza-
lékkal emelkedett. Ez alapján az évi 67 milliárd eurót kitevõ

importot egyenesen elpazarolt pénznek nevezte, amelyet az
unió egyszerûen �átutal más országoknak�.

A spanyol kormányfõ leszögezte, a legjobb megoldás a
probléma kezelésére a közös energiapiac megteremtése,
amelynek elsõ és legfontosabb pilléreként elõször az energe-
tikai hálózatok összeköttetéseit kell biztosítani és közös szabá-
lyozási hátteret kell kidolgozni.
UNIÓS FIGYELÕ a Magyar Mérnöki Kamara részére
2010. január 25. Via Moderna Bt. PT

Erõmûépítések

A vietnami kormány honlapján olvasható, hogy az EVN
(Electricity of Vietnam) Vietnam északi régiójában vízerõmû
építését határozta el. A tervezett költség 2MrdUSD, a terme-
lés évente 4,7 milliárd kilowattóra lesz. A projektet a vietnami
Nemzeti Közgyûlés (parlament) jóváhagyta.

A Dél-Afrikai Köztársaság 2010-2012-ben jelentõs áram-
hiánnyal számol. Az elõrebecsült gazdasági fejlõdéssel nem
tart lépést a villamos áram termelése. Amíg az új termelõ ka-
pacitások belépnek, 35%-kal emelik a villamos energia árát.
2012-ben indul az elsõ új áramtermelõ egység, egy 4764 MW-
os szénfûtésû hõerõmû.

A cseh energetikai óriáscég, a CEZ egy török energetikai
céggel (Akenerji) közös vállalkozásban három vízerõmûvet
épít Törökországban 64 MW összteljesítménnyel. A beruhá-
zás teljes költsége 120millió euró lesz, és várhatóanmár 2012-
ben fogják az áramot termelni.

Dr. Horn János

A Liebherr újdonságai

A Liebherr cég gyártósoráról lefutott az új R 9250 E villa-
mos hajtású exkavátor. Ezt a típust egy 1050 kW-os váltóára-
mú, rövidrezárt kalickás motor hajtja, amely olcsóbb üzemel-
tetési költséget jelent és kevesebb karbantartást igényel, mint
a korábbi diesel hajtások. Az exkavátor kanalának a kapa-
citása 15 m3, a rakodó gémje pedig 9 m-es, és 4 mmagas telep
szedésére alkalmas. Az elsõ gép Oroszországban dolgozik.

Brazíliában a Vale Carajas vasércbányában bemutatta a
Liebherr cég az új T 282 B típusú diesel-elektromos dömpere-
it (bányateherautóit). A típus kapacitása 400 t hasznos teher
3650 LE-s MTU / DDC 20V4000 típusú motorral.
Mining Magazine, 2009. december

Bogdán Kálmán

A Leighton cég részt vesz a mongol szénbányászat
fejlesztésében

A Mongol Energiaügyi Testület (MEC) a Leighton LLC
nemzetközi vállalkozást bíztameg a szénbányászat fejlesztésé-
vel. A szerzõdésükben jelenleg két bányaüzem szerepel, az
egyik a Nyugat-Mongóliában lévõ Khushuut külfejtéses szén-
bánya, melynek eddig feltárt vagyona 149 Mt kokszolható
szén. A vállalat egy 310 km-es utat épített ki, amelyen el tud-
ják szállítani a szenet a bányából Kínába Xinjiang városba.
A bánya éves termelése 8 Mt lesz.

A szerzõdés másik bányaüzeme a Dél-Góbi régióban van
az Ukhaakhudag település mellett. Ennek az üzemnek a ter-
melése 5 Mt/év lesz 2010-ben. A Leighton cég szervezi a bá-
nyászati mûveletekhez szükséges személyzetet és a berende-
zéseket, valamint intézi a bányamûvelést.
Mining Magazine, 2009. december

Bogdán Kálmán
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Bányamúzeum Franciaországban

A bányamúzeum Saint-Etienne városban, a Rhone-Alpes
régióban, Lyontól 60 km-re található. A város Franciaország
egyik legjelentõsebb ipari városává fejlõdött a XIX-XX. szá-
zad elsõ felében. A szénbányászat ezen a vidékenmár a XVII.
század elején megkezdõdött.

A bányavidék közepén a Loine-bányák Névtelen Társasá-
ga mûködtette és mélyítette 1907-bõl Chatelus III néven a
Couriot-aknát. Nevét a vállalat elnök mérnökétõl kapta. Saint
Etienne-tõl nyugatra ezzel az aknával akarták elérni amély te-
lepeket. 1913-ra az akna 725 méter mélyre ért. A háború kés-
leltette az akna és a felszín felszerelését, amely 1921-re való-
sult meg. A Couriot-akna a kor és a bányavidék legmélyebb,
leggazdagabb és ezernél is több embert foglalkoztató bányája
volt. A vállalat bányászati tevékenységei 1937-ben itt összpon-
tosultak. A bányából egymillió tonna szenet hoztak a felszínre.
A szenet mosták, osztályozták, majd elszállították azon a vas-
útvonalon, amely kiszolgálta a Couriot-aknára épülõ hatalmas
ipari központot.

Az akna 1973-ban bezárt, múzeumi átalakítása már az
1950-es évektõl zajlott. Az alsó vasúti rakodó épületeit és esz-
közeit szétszedték, akárcsak a szénmosókat. Couriot a me-
dence bányaiparának büszke tanújává vált. A bányamúzeum a
huszadik század egyik legnagyobb kiterjedésû bányaüzemét
mutatja be.

Az üzemegység, ill. a múzeum jelképe a 35 méter magas,
1914-tõl üzemelõ fém aknatorony. A múzeum látogatható te-
rületei: lámpakamra, az elsõ szénmosó vetítõteremmel és idõ-
szaki kiállítóhellyel, az aknatorony épülete, a helyreállított
szállítóvágat, a hõsök emlékmûve a téren.

A múzeum az egyik legrégibb szakma emlékhelye lett
Nyugat-Európában.

Vajda István

A nemzetközi cégek szerepe Kína szén-külfejtéseiben

Kína óriási szénvagyonnal rendelkezik (102,2 Mrd t meg-
kutatott), az USA és Oroszország után következik, úgy hogy a
világ ismert készletének 13%-a az övé. Ráadásul igen nagy ré-
sze külfejtéssel termelhetõ. Az ország energia-ellátásának
70%-át a szénbányászat biztosítja. Kína mind a 27 tartomá-
nyában bányásznak szenet, nagyon sok a kis üzem, több mint
25 000 van ezekbõl.

De vannak hatalmas bányák is. Belsõ-Mongóliában üze-
melnek a Shenhua Csoport lignitbányái, a Zhungeer bányák
(Haerwusu és a Heidaigon). A China Coal Csoport a
Pingshue Bányavidéken az Antaibo és az Anjialing bányákat
üzemelteti. Ez az egyik ok, hogy a nyugati nagy bányagépgyár-
tó vállalatok mind ott vannak a kínai piacon.

A nagy széntelepeken (Huolinhe, Yuanbaoshan, Yiminhe
és a Baiyinhua) üzemelnek a Komatsu cég dömperei, a P&H
vonóköteles kotrói, a Hitachi és a Liebherr hidraulikus exka-
vátorai, a Bucyrus hajtómû nélküli (gearless) kotrói, a Le
Tourneau cég nagyteljesítményû vedersoros kotrói, a Sandvik
és a Thyssen-Krupp törõi, a Terex és a BELAZ dömperei.
Több cég gyártóbázist telepített Kínába, Pekingbe és Huludao
városba, pl. a P&H a köteles kotrók gyártását.

Saját fejlesztésbe kezdett a Xiangtan Electric Manufactu-
ring Corp., és a 220 tonnás váltóáramú villamos hajtású döm-
pereiket Belsõ-Mongólia külfejtéseiben állították üzembe.
Mining Magazine, 2009. december

Bogdán Kálmán

Szénszállítási központ Szingapúrban

A Peabody Energy multinacionális vállalat egy szénszállí-
tási és -kereskedelmi irodát nyitott Szingapúrban. A cél az,
hogy az ázsiai országok � fõleg Kína és India � rohamosan nö-
vekvõ óriási importigényét ki lehessen tengeri szállítási útvo-
nalon szolgálni. Mivel Szingapúr Ausztrália és Indonézia � a
két nagy széntermelõ és -exportáló � és a fogyasztók � Kína,
India, Japán, Dél-Korea � között központi helyen van, a város
és adottsága (kikötõi és hajóparkja) a legalkalmasabb ezen
igények kielégítésére. A Peabody vállalat elnöke szerint idõ-
ben kell felkészülni, mert pl. Kína szénimportja 2009-ben
150%-kal növekedett, Indiáé pedig lassan meg fogja közelíte-
ni a 200 Mt/éves mennyiséget.
Engineering and Mining Journal, 2009. november

Bogdán Kálmán

Szén-külfejtések az USA-ban

AzUSA négy államában �West Virginia, Kentucky, Ohio
és Tennessee � 79 új szén-külfejtést terveznek megnyitni.
A bányanyitáshoz szükséges terveket már benyújtották a szö-
vetségi kormányhoz és várják az engedélyeket.

Wyoming államban üzemel 10 szén-külfejtés, melyek
összes termelése 2008-ban 428,7Mt volt. A bányák tulajdono-
sai a Peabody Energy (147,1 Mt/év), az Arch Coal (88,5
Mt/év), a Rio Tinto (117,9 Mt/év), a Foundation Coal (49,1
Mt/év) és a Kiewit Mining Group (26,1 Mt/év).

A termelésükhöz a felvevõ piac továbbra is biztosítva van.
Engineering and Mining Journal, 2009. november

Bogdán Kálmán
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Indonézia növeli széntermelését

Az indonéz kormány tervei szerint 2009-ben a szénbányá-
szat el fogja érni a 230 Mt/éves termelést. A termelés növelé-
sét azzal is igyekeznek elõsegíteni, hogy a kormány a szénter-
melést ne adóztassa meg. Ezt a képviselõk terjesztették be a
parlamentbe, és erõteljesen ragaszkodnak a javaslatukmegva-
lósításához. 2010-ben további 20 Mt/éves termelésnövekedést
várnak.
Engineering and Mining Journal, 2009. november

Bogdán Kálmán

Oroszország és a kuznyetszki medence

Oroszország egyik nagy széntermelõ egysége a Dél-Kuz-
bassz-i Szénbányák Vállalat a Kemerovo-i régióban, a kuz-
nyetszki medencében. A vállalatnak 4 külfejtési üzeme, 3
mélymûveléses bányája és 4 szénelõkészítõ mûve van. Ez a
vállalat 2007-ben 18,6 Mt-át termelt, ebbõl 8,7 Mt volt a kok-
szolható szén. A gazdasági válságmiatt ez a termelés 2008-ban
visszaesett 15 Mt-ra, melyben 7,8 Mt erõmûi szén és 7,2 Mt
kokszolható szén volt.
Engineering and Mining Journal, 2009. november

Bogdán Kálmán

A Sandvik gyárat épít Kínában

2009. szeptember 17-én a Sandvik Mining and Construc-
tion felavatta az eddigi legnagyobb gyárát Kínában, a
Shanghai Jiading Ipari Zónában. A 24 000 m2 összterületû
gyártó csarnokokban a Sandvik az összes termékének � kõzet-
fúrók, törõk, vágathajtó gépek és LHD rakodók � gyártását
megkezdi.

Lars Josefsson a Sandvik elnöke azt mondta, hogy �Ez az
új lehetõség is mutatja a mi elkötelezettségünket a vevõkhöz,
a szállító cégekhez és a nagykereskedõkhöz itt Ázsiában. Nagy
munkán vagyunk túl az építkezés befejezésével, és egy év múl-
va elkezdõdik a termelés. Az új üzem növelni fogja a rugal-
masságot és nagyobb választékot ad a fontosabb berendezése-
inkbõl.�
Mining Magazine, 2009. október Bogdán Kálmán

A Hitachi Kazahsztánban

Kazahsztán jelentõs helyet foglal el a világon a vasérc, a
réz, a szén és a cink bányászatában, így jó piac a külföldi bá-
nyagépgyártó vállalatoknak. Így van jelen a japán Hitachi cég
is a gyártmányaival az É-Kazahsztánban lévõ Kochar külszíni
vasércbányában. A bánya éves termelése 20 Mt vasérc, és a
feltárt ércvagyona akkora, hogy ezzel a termeléssel több mint
100 évig mûködhet. Terveik szerint ekkor a bánya 764 mmély,
3,3 km széles és 3,4 km hosszú lesz. A vasércet a bányától kb.
100 km-re fekvõ ércelõkészítõ mûbe, Rudniy-ba vasúton szál-
lítják, és onnan feldolgozva tovább Kínába és Oroszországba.

Jelenleg a bánya orosz gyártmányú EKG vonóköteles kot-
rókat és 95-130 tonnás (hasznos teher) BELAZ dömpereket
használ. 2009-ben indítottak el egy új fejlesztési ütemet, mely-
nek keretén belül vásároltak négy villamos Hitachi exkavátort
és öt villamos hajtású 168 tonnás EH3500 dömpert.

Az egyik exkavátor egy EX5500E-6 típus, amely havonta
600 000 m3 meddõt termel ki, a további 3 db EX3600E típus,
ebbõl kettõ 21 m3-es kanállal havonta egyenként 400 000 m3

meddõt fejt ki és rak fel, míg a harmadik 15m3-es kanállal vas-
ércet termel. A gépeknek -50 °C-os hidegben is termelni kell.
Mining Magazine, 2010. február Bogdán Kálmán

A bányászat 100 évesei,
akik még ma is a csúcson vannak

Mint a 2009/6. számunkban hírül adtuk, a Mining Maga-
zine bányászati folyóirat 2009-ben ünnepelte fennállásának
100. évfordulóját. Az évfordulós szeptemberi számukban szá-
mos 100 évesnél idõsebb bányászati céget mutatnak be. Ezek-
bõl adunk alább egy kis ízelítõt.

Bingham Canyon (Kennecot, USA, Utah) rézbánya

Thomas és Sanford Bingham 1848-ban vett meg egy terü-
letet Salt Lake City-tõl délnyugatra 40 km-re, mert ólomércet
találtak. A kutatást továbbfejlesztette 1863-ban Daniel
Jackling kohó- és Robert Gemmel bányamérnök, akik nagy
mennyiségû rézércet fedeztek fel. 1903-ban a külszínen kezd-
ték a bányászatot, és megépítették az ércfeldolgozó mûveket,
valamint a rézkohókat.

Ma a bánya évi 300 000 t rezet, 84 000 uncia (2300 kg) ara-
nyat, valamint ezüstöt és molibdént termel. Élettartamát a
föld alatti mûveléssel 2050-ig látják biztosítottnak.

Cullinan � Afrika csillaga gyémántbánya

Thomas Cullinan 1902-ben megvett 699 hektár területet
Dél-Afrikában, Magaliesben, 40 km-re északra Pretoriától.
Azonnal elkezdték a külszíni bányászatot, és már 1903-ban
187 karátot (1 carat = 0,2 g) bányásztak ki. A bányát
Premiernek nevezték el. Beindították a nagyüzemi bányásza-
tot, és rövid idõ alatt 99208 karát (kb. 20 kg) gyémántot ter-
meltek ki. 1905-ben találták meg a bánya híres 3106 karátos
kék-fehér gyémántját.

A bányát többször bezárták, víz alá engedték (1914-ben,
1932-ben és 1939-tõl 1945-ig), majd újraindították. Ma már
747 m-es mélységben termelnek kamrafejtéses rendszerben,
modern gépekkel. Termelésük 2008-ban 1 millió karát (200
kg) volt.

A bánya megkutatott gyémántvagyona 208 millió karát,
amellyel a második helyen áll a világon.

Kiruna (Svédország) vasércbánya

Többmint 300 évvel ezelõtt (1696-ban) fedezte fel Samuel
Olsson Mört Észak-Svédországban, Kiruna mellett a roppant
nagy terjedelmû vasérctelepet. A külszíni bányamûvelést
Abraham Steinholtz és Jonas Melder-Kreutz kezdte meg egy
pár évvel késõbb.

A vasérctelep jellemzõje, hogy észak-dél irányban 4 km
hosszban terjed, vastagsága 100m, dõlése 60°-os, a telepmély-
sége ma még ismeretlen, mert 2000 m-ig van felfúrva, megku-
tatva. A külszíni bányát fõleg a téli idõjárásmiatt 1962-ben be-
zárták. Összesen 209 Mt vasércet és 140 Mt meddõt bányász-
tak ki a külfejtésbõl, és már 1960-ban megkezdték a termelést
a mélymûveléses bányamezõbõl.

Sok évtizeden keresztül nem tudták a termelésüket emel-
ni mindaddig, amígmeg nem épült a két tengeri kikötõt, Lulea-t
(svéd) és Narvikot (norvég) összekötõ vasútvonal.

Ma az éves termelésük 24 Mt vasérc, amit hat szintrõl
(1045 ~ 1365 m) szállítanak ki a teljesen automatizált akna-
szállítógépek. A fejtéseikben és az elõvájásaikban is a legmo-
dernebb bányagépeket alkalmazzák.
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TAKRAF (Németország) külfejtési gépek
A cég eredete 1725-re nyúlik vissza, amikor is Lauchham-

mer-ben (Drezdához közel) megalapították a vas és acél üze-
met Lauchhammer Rheinmetall AG néven. Hosszú idõn át
szerszámgépeket gyártottak fémipari termékek elõállításához.
1874-ben a cég átköltözött Lipcsébe és Adolf Bleichert új üze-
met épített (Bleichert &Otto Co.), és a szénbányászat számá-
ra villamos vezetékeket gyártott, távvezetékeket épített.

A II. világháború után, 1948-ban új névvel � VTA Leipzig
� már bõvítette termékskáláját, és úszódarukat, villás targon-
cákat, majd 1955-tõl már dömpereket, exkavátorokat és
hevederes szállító berendezéseket gyártott. A neve 1965-ben
V. V. Takraf lett, majd 1972-ben a németWelzow-Süd külfejtés
részére elkészítette a 60 m hosszú szállítószalag-hidat (akkor
ez volt a leghosszabb ilyen konstrukció a világon). 1991-igmég
további négyet gyártott le.

1990-ben elkezdõdött a Takraf átszervezése és a privatizá-
lása (Takraf Anlagenbau 1992, MAN Gutehoffnungshütte
AG, MAN Ferrostaal 1994), ami végül is nürnbergi szék-
hellyel MAN Takraf Fördertechnik GmbH-val végzõdött. Az
új cég a meglévõ gyártmányaikat � exkavátorok, hevederes
szállítóberendezések, szalaghidak, valamint törõk � korszerû-
sítette. É-Amerikában, Denverben leányvállalatot alapított,
megnõtt az exporttevékenysége is: Chilébe törõket, szalago-
kat, Ausztráliába külfejtési gépeket adott el.

A tulajdonosi viszonyok 2007-ben megváltoztak, mert a
Takraf GmbH-t megvette a Tenova vállalat, amely a Techint
Kereskedelmi Csoport tagja.

CATERPILLAR (USA) � dömperek (trucks),
dózerek, teherautók

AMining Magazine szerint a világ leghíresebb bányagép-
gyártó vállalata a Caterpillar, az örökös újítás, fejlesztés jel-
lemzi õket. A legszerényebb körülmények között indultak,
amikor is Benjamin Holt és Daniel Best Stocktonban, Kalifor-
niában 1890-ben megalapította a céget. A mezõgazdaság szá-
mára kezdtek elõször gõzgéppel, majd dízel motorral hajtott
traktorokat gyártani, amelyekkel a szántáshoz használt ekéket
húzták.

A traktorokhoz kifejlesztették a lánctalpas megoldást és
ezekhez a különbözõ teljesítményû dízel motorok nagy soro-
zatát (az I és a II. világháborúban õk gyártották a harckocsikat
az amerikai és az angol hadseregnek). Fejlesztésük nem állt
meg, és 1950-ben kezdték meg a dózerek, a teherautók és a
dömperek gyártását a bányászat számára. Az elsõk között volt
a 769-es tipusú, 31,8 tonnás (hasznos teher), 298 kW teljesít-
ményû dömper (bányateherautó). Majd az évek során ezt kö-
vették az újabb típusok, mamár az elsõ teherautójuk tízszeres
méretû változatát gyártják: A 797 F típus 363 t-ás, 2983 kW-os
dízel motorral, melynek kerekeit elektronikus vezérlés útján
váltóáramú motorok forgatják.

Az elmúlt 100 év alatt több gyárat vettek, azokat felújítot-
ták a maguk igényére. 1965-ben indították a Caterpillar
Mitsubishit Japánban, 1986-ban az angol Perkins Enginest,
1997-ben a német MAK Motoren AG-t, és így lettek a világ
vezetõ dízel motor gyártói.

BUCYRUS (USA) külszíni és föld alatti bányagépek
Daniel P. Eell 1880-ban alapította a Bucyrus Foundry and

Manufacturing Co.-t Bucyrusban, Ohio-ban. A cég kezdetben
vasúti kocsikat és kanalas rakodókat gyártott, majd 1896-tól
Wisconsin-ban új termékkel bõvültek, elkezdték a nagytelje-
sítményû exkavátorok gyártását is. A kanalas rakodóikkal és
az exkavátoraikkal igen népszerûek lettek a hazai bányaipar-
ban.Úttörõként 1912-ben a külfejtéses bányaüzemek számára

piacra léptek a villamos hajtású kanalas rakodókkal és a vonó-
köteles kotrógépekkel.

1912-ben három vállalat egyesült � a Bucyrus Co, az At-
lantic Equipment Co, a Vulkan Steam Shovel Co. �, és meg-
erõsödve közös új termékkel, az önjáró kanalas rakodókkal je-
lentekmeg 1925-ben. ABucyrus 1927-ben tovább növekedett,
újabb három vállalattal � Erie, Ruston, Monighan � egyesült,
és fúróberendezéseket, valamint traktorokat gyártottak.

A II. világháború alatt a teljes gyártó kapacitásukkal az
amerikai hadsereget szolgálták, a háború után tovább terjesz-
kedtek, és gyárakat alapítottak Japánban, Ausztráliában és
Brazíliában.

1969-ben állították üzembe a 168 m3-es vonóköteles kot-
rógépüket. A fejlesztésük során 1980-ban jelentek meg a 395
B típusú villamos hajtású kotrógépekkel, 1990-ben pedig a vil-
lamos hajtású nagyteljesítményû exkavátorokkal.

Az amerikai külfejtéses bányaipar számára a második leg-
nagyobb szállító cég a Marion Power Shovel Co. volt, amelyet
1997-ben vett meg a Bucyrus, és így már az új fejlesztésû, 2570
WS típusú kotrógép változatot (7205 t, 126 m hosszú, 72 m
magas) adták el Ausztráliának. A nemzetközi kapcsolatuk bõ-
vült, és új leányvállalatot alapítottak Dél-Afrikában, Kanadá-
ban, Chilében, Kínában, Indiában és Peruban.

Hatalmas lépés volt a Bucyrus részérõl, amikor 2007-ben
megvették a német bányagépgyártó vállalatokat (amelyek év-
tizedeken át és napjainkban is a világ mélymûveléses bánya-
üzemei számára gyártották és gyártják a kiváló minõségû, leg-
modernebb bányagépeket), a DBT GmbH-t (Deutsche
Bergbau Technik Gesellschaft mit beschränkter Haftung) és
így a föld alatti bányamûvelés gépeivel teljes lett a gyártási pa-
lettájuk.

Európában a szén piacának a gyengülésével kezdõdtek a
német bányagépgyártók gondjai. Az 1826-ban alapított
Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia (Lünen) és az 1864-ben
alapított Eickhoff GmbH 1980-ban egyesült a Klöckner-
Becorit GmbH-val, majd 1995-ben további cégek csatlakoztak
az egyesüléshez, a Maschinenfabrik Hemscheid és a Halbach
und Braun, míg végül a Ruhrkohle AG szervezetén belül
létrehozták a DBT GmbH-t. A szervezés után 2001-ben és
2002-ben a DBT lett a tulajdonosa Észak-Amerikában a
Long-Airdox bányagépgyárainak, valamint a Seneca és az
Eimco vállalatnak. 2008-tól az összes említett gyár bányagépe
mind Bucyrus néven szerepel, és így a 125 éves Bucyrus a kül-
színi és föld alatti bányaüzemeknek bányagépek széles ter-
mékskáláját tudja ajánlani világszerte.

P & H (USA) vonóköteles kotrók és exkavátorok
�125 év után még mindig a csúcson� mondja a Mining

Magazine. Alonzo Pawling és Henry Harnischfeger alapította a
bányagépgyárat 1884-ben Milwaukee-ben. Daruk javításával,
majd azok gyártásával kezdték, de már 1893-ban sorozatban
állították elõ az egyenáramú és a váltóáramú motorokat.
A századfordulón a külszíni üzemek számára kezdtek jó mi-
nõségû földmunka-gépeket (exkavátorok, vonóköteles kot-
rók) gyártani. Így 1934-ben megjelentek a 4 m3-es kanál kapa-
citású, Ward-Leonard egyenáramú hajtású exkavátorokkal.
A fejlõdés és a fejlesztés, a méretek növekedése nem állt meg,
mert 1969-ben már 19 m3-es, majd a ny-kanadai szénbányák
számára 35 m3-es kanálméretek is készültek. Ahogy nõttek a
dömperek hasznos teher térfogatai (400 t), úgy kellett fejlesz-
teni a rakodókat is, így a kanadai olaj-homok bányákban már
üzemelnek a 90 m3-es (4100 BOSS) váltóáram hajtású, elekt-
ronikusan vezérelt rakodók. A vonóköteles kotrókkal is
ugyanilyen fejlõdést produkáltak, Ausztráliában külfejtéses
szénbányában üzemel pl. a 80 m3-es kapacitású kotrójuk.



KOMATSU (Japán) külfejtési bányagépek
A Komatsu multinacionális céget három vállalat alkotja:

Komatsu Japán, KomatsuMiningGermanyGmbH, Komatsu
America Corp.

Japánban a TakeuchiMining Industry-t 1894-ben alapítot-
ták, és a hazai bányászat számára gyártott szerszámokat és bá-
nyagépeket. Ez a cég alapította meg 1917-benKomatsu néven
a Komatsu Iron Works vállalatot, amely a külfejtéses bányá-
szat számára dömpereket és kanalas rakodókat gyártott. Ma
ezt a céget az jellemzi, hogy ahol bányászat van, ott a világ
szinte minden országában jelen van termékeivel.

A német Carlshütte AG 1907-ben kifejlesztette és meg-
építette az elsõ európai villamos hajtású kanalas rakodót.
ADEMAG (DeutscheMaschinenfabrik AktienGesellschaft)
1925-ben megvette a Carlshütte AG-t és termékeit továbbfej-
lesztette (1954-ben megjelent a piacon az elsõ dízel hajtású,
teljes hidraulikus rendszerrel mûködõ exkavátorral).
A Mannesmann AG 1979-ben megvette a DEMAG AG-t és
1986-ra kifejlesztette a tip. 500 tonnás 23m3-es kanálkapacitá-
sú hidraulikus exkavátort (H 485). A Komatsu cég 1999-ben
vette meg a Mannesmann bányagépgyártó részlegét
(Düsseldorf-Benrath), és azóta Komatsu Mining Germany
GmbH néven üzemel. A berendezéseket továbbfejlesztették;
ennek eredményeképp az új exkavátor (PC 800) 700 tonnás,
43 m3-es kanálkapacitással.

Amerikában 1869-ben alapították a Westinghouse Air �
Bake Co.-t (WABCOUSA-Pittsburgh), amely 1922-ben egye-
sült az RG Le Tourneau céggel, szkrépereket gyártottak. Újra
WABCO Ltd. néven 1953-tól gyártják a dömpereket is, 1965-
ben az elsõ 120 tonnás elektromos hajtású, majd 1975-ben a
170 tonnás (hasznos teher) gyártmányukkal jelentek meg a
piacon. A Komatsu 1997-ben vette meg a vállalatot, és azóta
Komatsu America Corp. néven szerepelnek. A fejlesztések
folytatódtak, és ma már a bányászat számára a dömperek,
exkavátorok teljes sorozatát gyártják a legkisebbtõl az óriás
(930 E, 960 E) nagyságokig.

SANDVIK (svéd) � Tamrock (finn) � Voest-Alpin (osztrák)
Svédországban Sandviken városban alapította meg a

Sandvik céget 1862-ben Göran Fredrik Göransson és kezdte
meg az acélgyártást. Gyáraiban a bányászat számára állították
elõ a különbözõ ötvözött acélárukat valamint -szerszámokat a
fúróberendezésekhez. Késõbb gyártási palettájukat bõvítet-
ték, és törõket, rostákat, szitákat és vibrátorokat gyártottak.

1997-ben megvették a finn Tamrock vállalatot, melyet a
világ bányászatában a fúróberendezései tették híressé (sûrí-
tettlevegõs és hidraulikus fúró- és fejtõkalapácsok, fúrókocsik
stb.), majd kifejlesztették az LHD (rakodik, szállít, ürít) rend-
szerüket elõször sûrítettlevegõs, majd dízel-hidraulikus, végül
elektromos hajtással. A Tamrock 1996-ban megvette az oszt-
rák Voest-Alpin céget.

Az osztrák vállalatot 1851-ben Count Hugo Henckel von
Donnersmark alapította Zeltwegben. Vasúti berendezéseket
gyártott egészen 1964-ig. Ekkor vette meg Magyarországtól
az F-6 vágathajtó gép licencét, melyet azonnal továbbfej-
lesztettek (F-6A, AM-50, -75, -100, ABM-20, -30 és MT-720)
és tették a buzogányfejes vágathajtógépet elismertté a világ
minden országában ahol bányászattal vagy alagúthajtással
foglalkoznak.

Ma már (2009) mindhárom cég a SANDVIK nevet
használja a gyártmányain.

SIEMENS (Németország) villamos berendezések és hajtások
1847-ben Berlinben az alapítók voltak Werner Siemens és

J. G. Halske. Az elsõ munkájuk a telefonrendszerek kiépítése

volt (pl.: Berlin-Frankfurt), majd részt vettek a telefonkábelek
tengerben történõ lefektetésében. A Siemens igazi háttere
mindig a bányászat volt, itt is a külfejtési üzemek, ahol elõször
a villamos hálózatot építették ki, és ezt követték a különbözõ
kotrók, kanalas rakodók és dömperek villamos hajtásainak a
megoldásai. Elõször az egyenáramú, majd a váltóáramú ésma
a cyclo-converteres hajtások, többek között a Liebherr T 282
B, a Hitachi 5000, a Komatsu 860 E-1K dömperek számára.
Legújabb fejlesztésük a hatalmas õrlõmalmok hajtásánál a
hajtómû nélküli (gearless) villamos hajtás megoldása.

ABB (svéd + svájci) villamos hajtások
Az Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA)

céget 1883-ban Stockholmban Ludwig Fredholm alapította. A
svéd ipart (benne a bányaipart) látta el villamos berendezé-
sekkel.

A svájci BBC Brown Boveri céget 1891-ben alapították,
amely kezdetben a villamos mozdonyok számára gyártott vil-
lamos motorokat, valamint az erõmûvek számára generátoro-
kat, majd késõbb a bányászat aknaszállító berendezéseinél a
villamos hajtások fõ gyártója lett.

A két cég 1987-ben ABB Asea Brown Boveri Ltd. (ABB)
néven egyesült, és így az aknaszállítás (kasos, szkip, Koepe
stb.) komplett gyártását, felszerelését és üzembe helyezését is
elvégzik. Gyártási palettájuk széles, mert a külfejtési bányagé-
pek (Pl. a P&H 4100 BOSS típ. kotrók, exkavátorok, dömpe-
rek) villamos hajtásainak gyártásában is részt vesznek.

THYSSEN KRUPP (Németország) külfejtési gépek, törõk
August Thyssen és testvére, Josef 1891-ben részvényeket

vett a Gewerkschaft Deutscher Kaiser szénbánya vállalattól,
és a Hamborn-ban lévõ acélmûvükbõl a bányaüzem részére
különféle acélárut szállítottak. Ebbõl a kis üzembõl nõtte ki
magát a vállalkozás (a Hoesch, a Gutehoffnungshütte, a
Mannesmann, a Klöckner és a Krupp mellett), és lett belõle
1925-re a Thyssen Stahl.

Friedrich Krupp 1811-ben alapította vas- és acélöntödéjét,
az elsõ termékeit a vasutak részére szállította. A szénbányá-
szat felé 1863-ban fordultak, amikor is megjelentek a gõzgép-
pel hajtott exkavátorokkal. A szénbányászat igényei nõttek, és
hogy ezt kielégítsék, 1906-ban gyártani kezdték a hevederes
szállítószalagokat úgy a szén, mint a meddõ szállítására.

Egymással versenyeztek a cégek, és emiatt gyorsanmegje-
lentek a külfejtési bányaüzemekben az új gépek � 1926-ban a
kanalas kotrógép, 1933-ban a vederkerekes, majd 1938-ban a
vederláncos kotrógépek és az egyre nagyobb teljesítményû he-
vederes szállító-berendezések a vázra szerelt hidakkal. 1957-
ben megjelentek a hidraulikus hajtású exkavátorokkal, 1962-
ben már a vederkerekes kotróik teljesítménye 120 000 m3/nap
volt, majd ennek fejlesztett változata 1978-ban 240 000
m3/nap-ot teljesített.

Új termékkel indultak 1956-ban, a bánya területén elhe-
lyezhetõ 250 t/ó teljesítményû mobil törõberendezéssel, ezt
fejlesztették tovább, és 1981-ben vasércre legyártották a 6000
t/ó kapacitásút, 1989-ben a 9600 t/ó és 2000-ben a kanadai Al-
berta olajhomok bánya részére a 11000 t/ó kapacitásút.

A vállalatok egyesülései elkezdõdtek 1980-ban � Polysius
GmbH, Buckau Wolf, Mannesmann Demag, Lauchhammer,
ATG, Esch Werke, Krupp Grusonwerke, O&K Anlagen,
Robins Engineers, PWH Anlagen, PHB Weserhütte,
LübeckerMaschinenbau Gesellschaft � és befejezõdtek 1999-
ben, melynek eredménye egy hatalmas vállalat, a Thyssen
Krupp AG lett.
Mining Magazine, 2009. szeptember Bogdán Kálmán
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Gyászjelentés

Bagi József bányatechnikus 2010. január 10-én, életének 76. évében Gyöngyösön elhunyt.
Zimmermann Márton okl. bányamérnök 2010. január 29-én, életének 69. évében Oroszlányban elhunyt.
Dr. Fauszt Anna okl. kohómérnök, a BKL Kohászat sok éven át volt rovatvezetõje, felelõs szerkesztõ

helyettese 2010. január 30-án, életének 63. évében Budapesten elhunyt.
Koleszár Gyula okl. bányamérnök 2010. március 24-én, életének 80. évében Miskolcon elhunyt.
Gajdár Vencel vájár 2010. március 30-án, 77 éves korában Salgótarjánban elhunyt.
(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

2010. január 5-én hosszú betegeskedés után elhunyt Szeghõ Árpádmetallurgus technikus, felsõfokú bányagazda-
sági technikus. 1929. június 9-én született Mezõcsáton.

A technikum elvégzése (1955) után a Tatabányai Szénbányáknál helyezkedett el.
1965-tõl dolgozott a Bakonyi Bauxitbánya Vállalatnál. Munkáját a Gépüzemben

mûvezetõként kezdte, közben továbbtanult, és 1967-ben szerezte meg bányagazdasá-
gi felsõfokú technikusi képesítését. 1969-tõl a vállalat Munkaügyi Osztályán idõelem-
zõként dolgozott. Ebben az idõszakban hajtotta végre a Bakonyi Bauxitbánya az or-
szágos jelentõségû �élõmunka hatékonysági programját�. Szeghõ Árpád 1977-tõl a
Nyírádi Bányaüzemben bér- és munkaügyi elõadóként, ill. üzemgazdasági elõadóként
folytatta tevékenységét 1989-ben történt nyugdíjba vonulásáig.

Munkaviszonya alatt többször kapott jubileumi jutalmat, ill. megkapta a Bányász
Szolgálati Érdemérem bronz és ezüst fokozatait. 1989-ben Kiváló Dolgozó kitüntetés-
ben részesült.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1969-tõl volt tagja, a
helyi szervezet rendezvényeinek lelkes résztvevõje. 2009-ben még örömmel vette át �
sajnos már az ápolási intézményben � 40 éves tagságáért a Sóltz Vilmos-emlékérmet.

Temetése január 15-én volt a tapolcai temetõben, ahol a családmellett volt kollégái, valamint egyesületi és ének-
kari tagtársai kísérték el utolsó útjára. A sírjánál az OMBKE tapolcai csoportja nevébenOrbán Tibormondott pár
búcsúszót, majd a jelenlévõk elénekelték a Bányászhimnuszt.

PT

Szeghõ Árpád
(1929�2010)

Szeghõ Árpád

Hosszantartó, méltósággal viselt súlyos betegség és rövid szenvedés után életének 75. évében, 2010. március
15-én elhunyt dr. Schmotzer Imre aranyokleveles bányamérnök.

1935. augusztus 23-án született Kassán polgári családban. Gyermekként élte át a
Felvidék visszacsatolását, majd a háborút. A háború után családját 1947-ben telepítet-
ték átMagyarországra. A háromgyermekes család átmenetileg Felsõtárkányban húzó-
dott meg. Általános iskoláit Egerben fejezte be, majd a pannonhalmi bencés gimnázi-
umban érettségizett. 1954-ben kezdte meg felsõfokú tanulmányait Miskolcon a
Nehézipari Mûszaki Egyetemen, bányamérnöki oklevelét pedig 1959-ben Sopronban
vette át.

Mérnöki tevékenységét azÓzdvidéki Szénbányák Egercsehi Bányaüzemében kezdte
meg, ahol négy évet dolgozott különbözõ mérnöki beosztásokban. 1963-ban került a
Putnoki Bányaüzemhez, ahol � kis megszakítással � 16 évet töltött el fõmérnökként.
Közben 2 esztendeig a vállalat bányamûvelési osztályát vezette. A két bányavállalat
összevonása után, 1977-ben Miskolcra került, ahol a Borsodi Szénbányák fejlesztési
osztályvezetõjeként dolgozott 1985-ig. Erre az idõre esik, amikor a fejtési rendszerek

Dr. Schmotzer Imre
(1935�2010)

Dr. Schmotzer Imre
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Gieth Ferenc okl. bányagépész szakmérnök 1929. május 9-én, Nagymányokon született hétgyermekes bányász-
család negyedik gyermekeként. Elemi iskoláit szülõfalujában, a polgári iskolát Bátaszéken végezte. 1943-ban,

14 évesen a nagymányoki bányaüzemnél kezdett dolgozni, a szénosztályozón és a bri-
kettgyárban segédmunkásként, majd mozdonyfûtõként.

1949-ben a bányaigazgatóság javaslatára Pécsre került szakérettségi tanfolyamra,
ahol 1950 augusztusában sikeresen érettségizett. Felsõfokú tanulmányait ösztöndíjas-
ként Budapesten, az Állami Mûszaki Fõiskolán kezdte, majd a második évfolyamtól
a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karának budapesti esti tago-
zatán folytatta, ahol 1954-ben bányagépész szakmérnöki oklevelet kapott.

Egyetemi tanulmányai közben, 1951-tõl aBányászati Tervezõ Intézetben, a Szénelõ-
készítõ Osztályon dolgozott. 1955-ben a komlói Szénelõkészítõ Üzemhez helyezték át
üzemvezetõ fõmérnöki beosztásba. Az üzemben sikeres kísérleteket végeztek a
Martiny-féle légszérek hatásfokának javítására. 1961-ben visszahelyezték a
BÁNYATERV-be, és újra a Szénelõkészítõ Osztályon folytatta tevékenységét tervezõ,
irányító tervezõ és osztályvezetõ beosztásokban a 47 év szolgálati idõvel 1990-ben tör-
tént nyugdíjazásáig.

A BÁNYATERV-nél, ill. jogutódjánál, a KBFI-nél eltöltött 34 év során túlnyomórészt export tervezések irányí-
tásával foglalkozott, ezen belül 3-4 évig csehszlovákiai generátortelepek szénszállító berendezéseinek tervezésével
és helyszíni tervezõi mûvezetésével, és mintegy 20 éven keresztül az egykori NDK részére nagyteljesítményû külfej-
tési berendezések részegységeinek gépészeti tervezésével.

Munkáját Kiváló Fõmérnök, Kiváló Ifjú Mérnök, kétszeres Kiváló Dolgozó kitüntetésekkel, a Bányász Szolgálati
Érdemérem valamennyi fokozatával és a Munka Érdemrend ezüst fokozatával ismerték el. Az OMBKE-nek 1964-
tõl volt tagja.

PT

Gieth Ferenc
(1929�2010)

Gieth Ferenc

optimalizálásával foglalkozó doktori értekezését summa cum laude minõsítéssel védte meg az Alma Materben.
Ugyancsak erre az idõre esik az is, amikor Egyetemünk Bányamûveléstani Tanszékén külsõs, félállású adjunk-
tusként 17 éven keresztül segítette a bányamérnökképzést.

1985-ben a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetbe hívták, ahol 1991-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig kutatási
igazgatóként dolgozott. A sors fintora, hogy az egész aktív pályafutása alatt a termeléssel, a fejlesztéssel és kutatás-
sal foglalkozó bányamérnök ekkor, 1991-ben a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ, a hazai szénbányászatot
állami akarat és finanszírozás alapján tervszerûen visszafejlesztõ szervezet munkatársa, vezetõ fõtanácsosa lett, ahol
15 éven keresztül magas fokon kamatoztatta tudását és tapasztalatait. Itt fejezte be aktív pályafutását 2006-ban.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1957 óta volt tagja, és különbözõ funkciókban
segítette a szakmai közösség munkáját. A Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja volt, egy cikluson keresztül volt a
Szilárdásvány-bányászati Tagozat minõsítõbizottságának elnöke. Munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el,
tulajdonosa volt a Sóltz Vilmos- és a Szent Borbála-emlékérmeknek.

Temetése 2010. április 9-én volt Budapesten, a Farkasréti temetõben. A nagyszámú gyászoló között ott voltak
évfolyamtársai, volt kollégái és barátai. A szertartást Nagy László prépost, tatabányai plébános, Schmotzer Imre
egykori pannonhalmi osztálytársa végezte. A ravatalnál Martényi Árpád búcsúzott az Alma Mater, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyar Mérnöki Kamara, a SZÉSZEK és jogutódja, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal és a kollégák és barátok nevében. Mint mondta: �a 15 év munkatársi kapcsolat és az
azon is túlnyúló barátság alatt szakmai tudásán túl megismertem emberi nagyságát és a tartás mögötti érzõ embert
is. Az igaz magyar és keresztény embert!�

A sírnál az évfolyamtársak nevében Hódosi Sándor bányamérnök búcsúzott dr. Schmotzer Imrétõl, a
közösségért is mindig sokat tevõ kollégától, akinek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a múlt esztendõben
Sopronban vehették át aranydiplomájukat, majd a Bányászhimnusz hangjai mellett bocsátották a koporsót a föld
mélyébe.

Utolsó jó szerencsét!
Martényi Árpád
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A honfoglalás 1100. évfordulója méltó alkalom volt
A Magyar Bányászat Évezredes Története I. és II. köteté-
nek a kiadására. Ez azokban az években történt, amikor
a magyar bányászat már alig érte el a korábbi évek ter-
melésének egyharmadát. Ki kellett használni azt az
utolsó lehetõséget, amikor még a bezárt üzemek pusz-
tuló levéltárai rendelkezésre álltak az adatok megszer-
zésére.

Az I. kötet a honfoglalástól az 1990-es évekig ad
összefoglalást a történelmi Magyarország bányászatá-
nak történetérõl. Sok esetben csak mozaikszerûen
emeli ki a legfontosabb gazdasági és technológiai kor-
szakokat, de részletes irodalmi hivatkozással, mûszaki
és statisztikai adatokkal, amely forrásként szolgálhat a
jövõ kutatóinak.

A II. kötet azoknak a bányavidékeknek, vállalatok-
nak, bányászathoz kapcsolódó intézményeknek a törté-
netét tartalmazza, amelyek az ország jelenlegi területén
vannak vagy mûködtek.

Az I. és II. kötet példányai a kiadás után egy fél évvel
csaknem teljes egészében gazdára találtak. Ez ösztönöz-
te a szerkesztõbizottságot, hogy folytassa az �értékmen-
tõ� munkát a III. kötet anyagának összegyûjtésével és
kiadásával. E harmadik, legnépszerûbb kötet a magyar
bányászat szellemi és kulturális örökségét gyûjtötte
össze és adta közre az államalapításunk 1000. éve alkal-
mából. Ez azért is vált szükségessé, mivel számos példa
van arra az egész világon, hogy egy vidék bányászatának
a megszûnésével eltûnnek a települések és városok is az
évszázadok során kialakult hagyományokkal, szokások-
kal együtt, amelyek szerves részét képezik egy nemzet
kulturális és nemzeti örökségének.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület e három kötet kiadását már akkor vállalta, amikor
az iparág anyagi forrásai elapadtak, gyakorlatilag meg-
szûntek. Ennek ellenére sikerült a III. kötet kiadásának
anyagi alapjait megteremteni, köszönhetõen az ipar-
águnkért felelõsséget érzõ bányászati vállalkozóknak,
múzeumoknak, a Magyar Bányászati Hivatalnak és an-
nak, hogy a megrendelõk a könyvek árának megelõle-
gezésével fedezték a kiadás terhének jó részét. Termé-
szetesen ehhez az is kellett, hogy a szerzõk és szerkesz-
tõk önzetlenül, anyagi és erkölcsi elismerés nélkül, csu-
pán szakmájuk szeretetébõl végezzék ezt a hatalmas
munkát, sok esetben még az ezzel járó adminisztratív
költségek viselésével is.

A szerkesztõk eleve úgy tervezték, hogy folytatják e
sorozatot a IV. kötet kiadásával, amely a montanisztika
magyarországi történetének forrásait és szakirodalmát dol-
gozza fel. E kötet kiadására mutatkozik most lehetõség,
annak köszönhetõen, hogy dr. Izsó Istvánmintegy másfél
évtizedes gyûjtõmunkája során a magyar bányászat és
kohászat történeti és szakirodalmi adatainak jelentõs ré-
szét összegyûjtötte és digitalizált formában rendszerezte.

Ez a bibliográfia feldolgozott minden � nyomtatásban,
önálló kötetben, oklevéltárban, jogtárakban, periodikus
jelleggel megjelenõ kiadványokban, szaklapokban és
egyéb sajtótermékekben kiadott vagy kéziratban fel-
lelhetõ, Magyarország bányászatának és kohászatának
történetével foglalkozó vagy arra vonatkozó utalásokat,
hivatkozásokat, adatokat tartalmazó � forrásanyagot.

A bibliográfiát tartalmazó IV. kötet több mint 12000
forrást tartalmaz. Ezek keletkezésük vagy megjelenésük
éve szerint idõrendben vannak csoportosítva. Minden
egyes tétel sorszámmal ellátva képezi alapját egy több-
rétû �mutatókönyvnek� a könnyû kezelhetõség biztosí-
tására, amely a bibliográfia után következik. A betûren-
des szerzõi névmutatóban egyes szerzõk szakcikkei vagy
közleményei könnyen megtalálhatók. Hasonlóképpen
végezhetõ keresés tárgymutató (szakterületek, hely-
mutató, bányavidékek, bányakerületek, valamint hely-
ségek) alapján. A bibliográfiának kb. 550, a hozzá kap-
csolódó mutatóknak pedig kb. 150 oldal a terjedelme.

A kötet két részbõl áll: a bibliográfiából és mutató-
könyvbõl, valamint egy CD-mellékletbõl, amely a kötet
teljes anyagát adatbázis formában tartalmazza. A adat-
bázis különlegessége, hogy közvetlen kapcsolatot képes
létrehozni a bibliográfiában szereplõ egyes források in-
terneten fellelhetõ digitalizált példányaival, így több
mint 6000 forrásmû azonnali olvasását vagy mentését
teszi lehetõvé. A lemezen emellett a Bányászati és
Kohászati Lapok (1868-1950), a Bányászati Lapok
(1951-1967) és a BKL Bányászat (1968-2007) évfolya-
mainak dr. Izsó István által már korábban összeállított
repertóruma is megtalálható lesz.

A nyomdai elõkészítést egy szerkesztõbizottság segí-
ti a bányászat minden szakterületérõl. A kiadás szerve-
zését a Magyar Olajipari Múzeum vállalta az OMBKE
közremûködésével.

A kötet megjelenésének tervezett ideje 2010. máso-
dik féléve. A kiadó a költségeket pályázatokból és az
elõrendelések összegébõl kívánja fedezni. A IV. kötet és
mellékletének költsége a rendelés mennyiségétõl függ,
elõrendelés esetén � jelenlegi ismereteink szerint � 5000
Ft alatt biztosítható. Mivel több kiadásra vagy utánren-
delésre nem lesz lehetõség, ezért szükséges a megren-
delõk mielõbbi pontos számbavétele.

Kérem a Tisztelt Érdeklõdõket, hogy elõvételi
szándékukat legkésõbb 2010. június 30-ig e-mailben
vagy levélben jelezzék az alábbi címeken:

e-mailben: moim@olajmuzeum.hu
ombke@mtesz.hu
it.benke@freemail.hu

levélben: Magyar Olajipari Múzeum
8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13.

Benke István

AA MMAAGGYYAARR BBÁÁNNYYÁÁSSZZAATT ÉÉVVEEZZRREEDDEESS TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE IIVV.. kköötteett
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Az ezüsthárs sem segített

A fenti címmel adott ki könyvet a Tatabányai Bányász Ha-
gyományokért Alapítvány. A könyv célja az, hogy a bányászat
tárgyi emlékei mellett, amelyet megõriznek a megmaradt és
védett épületek, ipari létesítmények; a múzeumban levéltár-
ban óvott tárgyak, iratok, mûvészeti alkotások mellett nyoma
maradjon a hétköznapok üzemi, irodai, városi és az otthonok-
ban zajló életének. A könyv valamennyi alkotója évtizedekig
dolgozott a tatabányai bányászatban. A saját maguk által
megélt és elsõ kézbõl származó hiteles történeteket Benyõcs
Ferenc, Csiszár István, Hidvégi Ferenc és Stuber György
jegyezték le. A szerkesztés aprólékos munkáját Csics Gyula,
Stuber György és W. Csoma Éva végezte, a fotókat Dallos
István készítette. Az illusztrációként szolgáló képek a Bányász
Képzõmûvészeti Körben alkotó Fábián Imre, Juhász András,
Kerti Károly, Krajcsirovits Henrik, Lelikné Ombódi Orsolya és
Rochlitz Györgymûvei.

A 279 kis történet és érdekesség átfogja a tatabányai bá-
nyászat 120 évét. A vidám és szomorú történetek megpróbál-
ják visszaadni a kor hangulatát és az itt dolgozó emberek sze-
retetét és kötödését munkahelyükhöz, hét tematikus csoport-
ba sorolva:
� Bányában történt
� Üzemi történetek
� Üzemvezetõkkel történt
� Diákokkal történ
� Vállalati vezetõkkel történt
� A mindennapok történetei
� Telepi történetek

A történetek idõben is rendszerezve vannak: 1945 elõtt,
1945-1970 között, 1970-1980 között és 1980 után. A könyvet a
bányász mûvészek bányászéletet ábrázoló képei, korabeli do-
kumentumok színesítik. Tartalmaz egy Tatabányai Szótárt,
amely a szakmai kifejezések magyarázata mellett a tatabányai
közbeszédben fellelhetõ sajátos kifejezéseket és helytörténet-
hez kapcsolódó neveket és fogalmakat is tartalmazza.

Az Alapítvány a könyvet 2009. október 21-én mutatta be
az Ótelepi Közösségi Házban. A gyülekezõ érdeklõdõket bá-
nyászzene fogadta a Rozmaringos Bányász Egylet és a Tatabá-
nyai Bányász Fúvószenekar felvételeibõl. A terem zsúfolásig
megtelt, a késõn jövõk a folyosóra szorultak. Közösen eléne-
keltük a Bányászhimnuszt, majd az üdvözlések után Szabó

László mutatta be a könyvet. Rövid értékelésében kiemelte,
hogy a könyv kiválóan tükrözi a kor, a korok hangulatát, a
mindennapok örömét és keserûségét. Bár az idõ sok mindent
megszépíthetett, az emlékezet is megkopik, de aki itt, Tatabá-
nyán élt és dolgozott, ráismer ezekre a történetekre, maga is
részvevõje volt, vagy már hallotta. A könyvben helyesen �
emelte ki SzabóLászló �, általában nem szerepelnek nevek, de
igen sok szereplõre rá lehet ismerni. A könyv a munkás hét-
köznapok és a szabadidõ kis eseményei színes leírásával jól
egészíti ki a korábbi kiadványokat, amelyek a számok, adatok
alapján írják le a tatabányai bányászatot.

A nagy figyelemmel hallgatott elõadás után egy korábbi
nagyegyházi dolgozókból alakult alkalmi kórus adta elõ a
könyv címadó � Solymos Péter által versbe szedett � történetét
a Nagyegyházi Bányaüzemrõl, majd a Bányász Színpad mûvé-
szei, Török Zsuzsa és Poroszlay Sándor olvastak fel a könyvbõl
néhány szemelvényt a jelenlévõk nagy örömére.

A kis mûsor után Stuber György, a könyv ötletadója és a
munka oroszlánrészének elvégzõje szólt a címadó történet ke-
letkezésérõl. Ezután Benyõcs Ferenc mondta el, hogy miután
már nyolcadikos korában is dolgozott a bányában, több évtize-
des tatabányai emlékeinek egy részét írtamegkis történeteiben.

A szépszámú érdeklõdõ ezután birtokba vette a könyveket.
Dr. Csiszár István

Selmecbánya város középkori jogkönyve
Codex des Stadt- und Bergrechts von Schemnitz

Selmecbánya városi és bányajogi kódexe nemcsak az évez-
redes bányászattörténetünk legszebb és legfontosabb emléke,
hanem hazánk olyan kulturális öröksége, amely alapját képe-
zi a magyar átfogó jogrendszer kialakulásának, és ugyanakkor
ez hazánk egyik legszebb, jó állapotban megmaradt kódexe.
Keletkezésének idejérõl nincs pontos adat. Feltételezhetõen a
tatárjárás utáni idõbõl származik. 1241-ben a tatárok földig
rombolták a régi várost, a bányamûvelés 3 évig szünetelt.
Ahogyan az egész országban, Selmecbányán is új honala-
pításra volt szükség. IV. Béla újra német bányászokat hívott az
országba, akik felépítették a várost. A bányászat megindítása
érdekében a polgárokat különbözõ kiváltságokkal ruházta fel,
és megerõsítette a városi statútumokat. Ez képezte az alapját
a város jogkönyvének. A kódex eredeti, latin nyelvû példánya
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1442-ben elpusztult, de a késõbbi lejegyzések két változata
fennmaradt, amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum õriz.

E kötet a jogkönyv 1500-as évek elején készült változatát
mutatja be eredeti állapotában, német szövegének és magyar
fordításának egyidejû közlésével. BárGutenberg elsõ nyomta-
tott írása már 1455-ben megjelent, de közel 100 év kellett ah-

hoz, hogy a könyvkiadásban a nyomtatás szélesebb körben el-
terjedjen. A nyomtatás megjelenése elõtti, illetve az átmeneti
idõszakban a könyvkészítés módja a kódexírás volt, amely
olyanmûvészi fokot ért el miniatûr képeivel, betûivel, a csodá-
latos ötvösmunkákkal díszített kötésével, mint egy-egy kora-
beli mûvészi alkotás. Ilyen nagy értéket képvisel ez a joggyûj-
temény is az iniciálékkal díszített csodálatos betûivel és a kez-
dõ oldalt képezõ festett lappal, amelynek az elemzése külön
fejezetet érdemelne.

A jogkönyv két fõ részbõl áll: elsõ része a városi magánjog
közjogi és büntetõjogi szabályozását tartalmazza, második ré-
sze a bányajogi rendelkezéseket foglalja össze. Ezt a jogrendet
a legtöbb alsó-magyarországi bányaváros elfogadta, de ez volt
az alapja a gölnici bányajognak is, amely a legfontosabb feje-
zete az 1487-ben megalakult Felsõ-magyarországi Bányaváro-
sok Szövetsége statútumának.

Köszönet illeti aMontan-Press kiadót ésmindazokat, akik
közremûködtek e régen várt remekmû kiadásában. Ez a jelen-
tõs litográfiai alkotás, amely egy kort és egymesterségetmutat
be, nemcsak a magyar montanisztika története után érdeklõ-
dõk számára jelent nagy kincset, hanem minden könyvszere-
tõnek csodálatos élményt nyújt. E fakszimile kiadás 60 színes
oldallal, a kódexhez méltó mûvészi szerkesztéssel és tördelés-
sel, vászonkötésben jelent meg.

Benke István
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Kína és az alumínium

Kína folytatja az uralkodását a világ alumíniumpiacán. Az
ország durván a világ összes termelésének egyharmadát állít-
ja elõ, és ugyanennyit is használ fel. Ma már önellátó lett a
kész alumíniumból, és ugyanezt megközelíti a timföld
gyártásában is. Nagyot segített az alumínium mennyiségének
az elõállításában a kormány ún. �586Mrd dolláros csomagja�,
amellyel az autóipart, a repülõgépgyártást és más infrastruk-
túrák fejlesztését támogatja. Ha Kína fejlõdése így foly-
tatódik, akkor rövid idõn belül világelsõ lesz az alumínium
exportban is.

Az alumíniumtermelés jövõbeni kilátásait nagyon vegye-
sen ítélik meg. A fém ára drámaian csökkent, amit a termelés
visszafogása sem tudott kiegyensúlyozni. A gazdasági válság
miatt az egyes cégek elkezdték a kész alumíniumot felhalmoz-
ni. Ezzel ellentétben pl. a Rio Tinto a fogyasztás 4,1%-os nö-
vekedését jósolja a következõ 10-20 évben. Az ALCOA sze-
rint nála már 2009-ben növekednek a fogyasztói igények. In-
dia 2010-ben a timföld eladásainak 20%-os növelését tervezi.
Mining Magazine, 2009. október Bogdán Kálmán

Maróhengeres jövesztés külfejtésekben

A hagyományos külfejtési technológiai folyamaton évek
óta próbálkoznak rövidíteni, hogy a fúrás, robbantás, törés,
õrlés költségeit csökkentsék.

AWirtgen, a Takraf és a Vermeer cégek 4,0-4,2 m hosszú,
1,2-1,5 m átmérõjû maróhengerrel felszerelt jövesztõgépeket
fejlesztettek ki. Az alapmegoldás mindhárom cégnél közel
azonos; a lánctalpas gép maróhengerén spirál alakban helye-
zik el a jövesztõkéseket. Egy ilyen jövesztõgép súlya 180-200 t,
villamos teljesítmény igénye 1000-1200 kW, vágási teljesít-
mény 3000 t/óra.

250 MPa alatti nyomószilárdságú kõzeteket tud könnye-
dén megbontani (szén, bauxit, vasérc, só, foszfát, mészkõ,
gipsz). A gép számára az a legkedvezõbb, ha a telep közel
vízszintes, és a jövesztés útja több száz méter.

Ma ezzel a technológiával termelnek pl. Ny-Ausztráliában
a Cloud Break, a Christmas Creek és a BHP Billiton�s Yand-i
vasércbányákban, É-Amerikában az Easy-miner szénbányák-
ban, továbbá Indiában, Afrikában (Nigéria) és D-Amerikában.
Mining Magazine, 2010. február Bogdán Kálmán

Tel./Fax: +36-37/341-231;
Közvetlen faxszám: +36-37/540-035

Mobil: +36-20/3131-612
E-mail: hutter@h-s.hu

Weboldalunk: www.h-s.hu

Magyar rosta- és fémszövetgyártó
Hatvan�Nagygomboson

� rugóacél rosták és szövetek
� körsziták 3000 mm átmérõig
� zagysziták
� rozsdamentes drótszövetek
� mûanyag rosták
� gumiprofilok

3000 Hatvan�Nagygombos
Lõrinci u. 8.
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13. Európai Bányász-Kohász Találkozó
8. Magyar Bányász-Kohász-Erdész Találkozó

PÉCS, 2010. május 27-30.

PROGRAM

A találkozó központi helyszíne az EXPO CENTER (EC)

2010. május 27. csütörtök
9:00-8:00 �Év erdésze� szakmai verseny Pécs környékén

16.00-16.30 Sajtótájékoztató
18:00- Borkóstoló és közös vacsora Villányban a POLGÁR Pincészetben

2010. május 28. péntek
9:00-16:00 Szakmai és kulturális kirándulások

a) Gemenc
b) Bátaapáti

9:00-18:00 Nemzetközi Ásványkiállítás és -börze az EC ANGSTER termében
9:00-18:00 �Év erdésze� szakmai verseny Pécs környékén
9:30-20.00 Központi Bányászati Múzeum kiállításának megnyitása az EC VIGAN termében

�A bányászat és kohászat kulturális öröksége� címmel
A Magyar Olajipari Múzeum kiállítása az EC VIGAN termében
(a kiállítások május 29-én 20:00 óráig lesznek nyitva)

10:00-13:00 Szakmai konferencia az EC III. szekciótermében:
�A fenntartható fejlõdés feltételei az európai bányászatban és kohászatban�
(a részletes programot lásd alább)

11:00-16:00 Szakmatörténeti tudományos konferencia az EC II. szekció termében:
�Helyünk Európában. Mûszaki és természettudományos képzés, technikai fejlõdés�

16:00-17:00 Európai Bányász és Kohász Egyesületek Szövetségének elnökségi ülése az EC VII.
szekciótermében

16:00-18:00 Fúvószenekarok fellépése az EC ZSOLNAY és LITTKE termeiben
18:00-19:00 A Találkozó ünnepélyes megnyitója az EC ZSOLNAY termében
19:30-24:00 Közös vacsora és �Bányász est� az EC ZSOLNAY és LITTKE termeiben
20:00-22:00 BENKÓDixieland Band koncert az EC ZSOLNAY termében
22:00-24:00 Tánczene az EC ZSOLNAY termében, Bodai DELTA együttes.

2010. május 29. szombat
9:00-18:00 Nemzetközi Ásványkiállítás és Börze az EC ANGSTER termében
9:00-20:00 Kiállítás az EC VIGAN termében
9:00-12:00 Pécsi városnézés

11:00-12:00 Térzene a Széchenyi téren
11:00-13:00 Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 99. Küldöttgyûlése az

EC HAMERLI termében (lásd a külön meghívót az elsõ belsõ borítón)
14:00-15:00 Térzene a Széchenyi téren
14:00-15:00 Delegációk vezetõinek fogadása a polgármesternél

Folytatás a következõ oldalon



Folytatás az elõzõ oldalról
15:00-16:00 Gyülekezés a díszfelvonulásra
16:00- Díszfelvonulás PÉCS központjában, ünnepség és a zászlószalagok felkötése
18:00-20:00 Fúvószenekarok fellépése, közös vacsora az EC ZSOLNAY és LITTKE termeiben
20:00-24:00 Baráti találkozó, közös éneklés az EC LITTKE termében

Bál az EC ZSOLNAY termében (Fellép: Lucky Boys Shuffle Band és Kontor Tamás,
Fémkohász Öregfiúk)

2010. május 30. vasárnap
9:00-14:00 Városnézés és a Mecseki Bányászati Múzeum megtekintése
9:00- Mise az Ágoston téri templomban a bányászokért és kohászokért
9:45- Bányász emlékmû koszorúzása, emléktábla-avatás az Ágoston téren, térzene,

toronyzene
9:00- Kirándulások a külföldi résztvevõk részére

REGISZTRÁCIÓ az EXPO CENTER fõbejáratánál

május 27-én: 12:00-19:00
május 28-án: 8:00-20:00
május 29-én: 8:00-15:00 és 17:30-20:00

***

További információ a www.knappentag.hu honlapon található.

***
�A fenntartható fejlõdés feltételei az európai bányászatban és

kohászatban� konferencia programja

Pécs, Expo Center III. szekciótermében
2010. május 28. 10:00 óra

A konferenciát megnyitja dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnöke
Köszöntõ: Páva Zsolt, Pécs város polgármestere, a 13. Európai Bányász-Kohász Találkozó fõvédnöke

Elõadások:

Prof. Dr. Carl-Dieter Wuppermann, a Német Vaskohászati Egyesület ügyvezetõ igazgatója:
Az acélipar kihívásai az Európai Unióban

Dr. Corina Hebestreit, az EUROMINES fõtitkára:
Az európai nyersanyag iniciatívák és jelentõségük az európai bányászat számára

Dr. Tardy Pál egyetemi magántanár, az OMBKE exelnöke:
A hazai kohászat helyzete és kilátásai

Dr. Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezetõ fõtitkára:
A magyarországi bányászat helyzete, a természeti erõforrások, az ásványinyersanyag-hozzáférés
lehetõségei és korlátai

Dr. Bakó Károly egyetemi magántanár, a Magyar Öntészeti Szövetség exelnöke:
Fejlõdési irányok az öntvénygyártásban

Verbõci József, a Calamites Kft. ügyvezetõ igazgatója:
Mélymûvelésû bányászat újraindításának elõkészületei a megkutatott mecseki feketekõszén-vagyon bázisán

52 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 143. évfolyam, 2. szám
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Aktuális információk az 51-52. oldalakon!

13. Európai Bányász-Kohász
Találkozó

8. Magyar Bányász-Kohász-Erdész
Találkozó

OMBKE 99. Küldöttgyûlés

Pécs
2010. május 27-30.


