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10. BÁNYÁSZ�KOHÁSZ�ERDÉSZ TALÁLKOZÓ
EGER, 2015. május 29�30.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és az Országos Erdészeti Egyesület 2015. május 29-30-án
Egerben Országos Bányász-Kohász-Erdész Találkozót szervez, melyre a szakmák képviselõit szeretettel várjuk.
A találkozóra a Dr. Kemény Ferenc Városi Sportcsarnokban (Érsekkert) kerül sor.

Tervezett program
Május 29. péntek
14:00-tõl Regisztráció, kultúrmûsor a sportcsarnokban

Bányász fúvószenekarok fellépése
19:00 Ünnepélyes megnyitó
19:30�24:00 Vacsora és kultúrmûsor

Fellépnek: Az Egri Gárdonyi Géza Színház mûvészei
Tutti Frutti tánczenekar

Május 30. szombat
9:30�14:00 Ismerkedés Eger városával és környékével

Fúvószenekarok térzenéje a városban
10:30�14:00 OMBKE 105. Küldöttgyûlése az Eger Hotelben
13:00�15:00 Ebéd a Sportcsarnokban
16:00� Díszfelvonulás az Érsekkerttõl a Dobó térig, ünnepélyes zászlószalag-felkötés

A díszfelvonulás vége a sportcsarnoknál
17:30�20:00 Kultúrmûsor

Fellépnek: Bányász fúvószenekarok
Vacsora

20:00�24:00 Bányász-kohász-erdész bál
Fellépnek: Kovács Kati és a királyhelmeci OMIKRON tánczenekar

Részvételi díj:
2 napra: 20 000 Ft + 27% ÁFA (benne foglaltatik 3 étkezés, 6 italjegy, emlékkorsó, kitûzõ)
1 napra: 14 000 Ft + 27% ÁFA (benne foglaltatik 2 étkezés, 4 italjegy, emlékkorsó, kitûzõ)

A szállásfoglalást a résztvevõk egyénileg intézik és közvetlenül a szállodáknak fizetnek.
AzOMBKE az alábbi helyeken szoba kontingensekkel rendelkezik április 30-ig (foglalás esetén hivatkozni kell az OMBKE-re):
Hotel Flóra:május 29/30. és 30/31-én reggelivel és leves büfével kétágyas szoba: 23 000 Ft/éj, egyágyas szoba 16 000 Ft/éj
Hotel Park Eger:május 30/31-én (reggelivel kétágyas szoba 27 000 Ft/éj, egyágyas szoba 17 500 Ft/éj)

Jelentkezési lap és további információk folyamatosan frissülve az OMBKE honlapján: www.ombkenet.hu

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek! Szervezõ Bizottság

Felhívás
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ának FELAJÁNLÁSÁRA

Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik 2014-ben személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezménye-
zettjének az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet jelölték meg.

Kérjük tagjainkat, hogy 2015-ben 2014. évi adóbevallásukkor is válasszák az 1% kedvezményezettjének az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet.
A befolyó összeget elsõsorban hagyományaink ápolására és arra kívánjuk fordítani, hogy nyugdíjas tagtársaink és az
egyetemisták folyamatosan megkaphassák a Bányászati és Kohászati Lapokat.

Közhasznú egyesületünket úgy támogathatják, ha az adóbevallási csomagban található
RENDELKEZÕ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL
nyomtatvány alsó részét a következõképp töltik ki:
A kedvezményezett adószáma:

1 9 8 1 5 9 1 2 - 2 - 4 1
Elektronikus adóbevallás esetében a fenti eljárást értelemszerûen kérjük követni.
Kérjük, hogy ajánlják ismerõseiknek, munkatársaiknak, barátaiknak is, hogy adóbevallásukban az OMBKE-t jelöljék

meg kedvezményezettnek.
Az OMBKE választmánya



TARTALOM
MOCSNIK IMRE: Bemutatkozik a Baumit Kft. dorogi mészkõbányája . .2
Introducing the limestone quarry of Baumit Ltd. atDorog

KLEIBER MÁRK, DR. HAVASI ISTVÁN, KONKOLY ÁDÁM: Bányamérési
munkák a Mátrai Erõmû Zrt. Bükkábrányi Bányaüzemében . . . . .7
Mine surveying in the Bükkábrány lignite mine of Mátra Power Plant

DR. KOVÁCS FERENC:A csapadékhozam talajvízszintet változtató hatá-
sának alakulása, a talajvízjárás a talajvízmélység függvényében . . .15
The effect of the precipitation rate on the groundwater level

DR.DOBRÓKAMIHÁLY, DR.MUCSI GÁBOR:Doktori (PhD) képzés a
Miskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Karán . . . . . . . . . . . . . . .18
PhD education on the Faculty of Earth Science and Engineering of
University of Miskolc

ZOLTÁN-GONDA NÓRA, DR. KOVÁCS BALÁZS: Talajok, valamint rugal-
mas és merev testek kölcsönhatása során bekövetkezõ folyamatok
geotechnikai vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Geotechnical testing of processes on soil and rigid-elastic contact
surfaces

LIVO LÁSZLÓ: Szerencse fel! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Good luck!

Egyesületi ügyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Hazai hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 29, 39

Könyvismertetés, lapszemle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 21, 42, 48

Külföldi hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36, 47

Gyászjelentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Erdõs József . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Kárpáti Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Dávid Dezsõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Dr. Kovács István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Nagy Attila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

A BKL lapszámok az OMBKE honlapján � www.ombkenet.hu � elérhetõek.

Megjelenik 2015. május 26.

Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 148. évfolyam, 2. szám 1

A szerkesztõség címe:
Postacím: Tapolca � Pf. 17 � 8301

Szerkesztõség:
Podányi Tibor felelõs szerkesztõ

(tel.: +36-30-2955-718)
e-mail: bkl.banyaszat@t-online.hu
dr. Csaba József (olvasó szerkesztõ)

Kovács Béla (szerkesztõ)

A szerkesztõ bizottság tagjai:

Bagdy István
Bariczáné Szabó Szilvia

Bircher Erzsébet
dr. Biró József

dr. Dovrtel Gusztáv
Erdélyi Attila

dr. Földessy János
dr. Gagyi Pálffy András

Gyõrfi Géza
dr. Horn János
Jankovics Bálint
Kárpáty Erika

dr. Ladányi Gábor
Livo László
Lois László

Mara Márta-Éva
dr. Mizser János

Sóki Imre
dr. Szabó Imre

dr. Vojuczki Péter

Kiadja:
Országos Magyar Bányászati

és Kohászati Egyesület
1051 Budapest, Október 6. u. 7.

Telefon/fax: 1-201-7337
www.ombkenet.hu

Felelõs kiadó: dr. Nagy Lajos

Nyomdai elõkészítés:
Vorákné Szecsei Mónika

Nyomda:
Press+Print Nyomda,

Kiskunlacháza

Bányászati
és Kohászati Lapok

Belsõ tájékoztatásra, kereskedelmi
forgalomba nem kerül

HU ISSN 0522-3512

�Lektorált lap� � MTA Magyar Tudományos Mûvek Tára



2 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 148. évfolyam, 2. szám

Történeti áttekintés

Az Esztergom-Szászvári Kõszénbánya Részvény
Társulat bányaigazgatóság Schmidt Sándor irányításával
1905-ben létesítette a dorogi bányászati telepét a jelen-
legi kõbánya területén az ország akkori kõ és égetett
mész szükségletének kielégítésére. A termelést Hungá-
riaMészipari Rt. néven indították a dorogi �Hungária�,
vagy más néven Nagykõszikla hegyen. Lényegében ek-
kor indult a dorogi kõbányászat az ún. �öreg�-bánya te-
rületén a +240 mBf szinten.

1908-ban helyezték üzembe az elsõ mészégetõ ke-
mencéket, majd 1915-tõl megindult a mészhidrátgyár-
tás, 1924-tõl pedig korszerû szénõrlõ kezdte megmûkö-
dését a telephelyen.

1925-ben az Esztergom-Szászvári Kõszénbánya Rt.
beolvadt a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt.-be, így a Hun-
gária Rt. is a Salgó vállalata lett. Ekkor fellendült a ter-
melés, ami köszönhetõ egyrészt a nagyarányú út- és vas-
útépítéseknek, másrészt a megnövekedett mészhidrát-
igényeknek. A hidrát üzem korszerûsítése mellett 1931-
ben elindították a kõliszt gyártását is. A II. világháború
elõtt a bánya termelése évi 60 000 t körüli szinten stag-
nált, csak az égetett mész-, a mészhidrát- és a kõliszt-
gyártás tekintetében mutatott némi emelkedést.

Az 1948-as államosítás után nagyarányú fejlesztése-
ket kezdtek az ország újjáépítésével összefüggõ megnö-
vekedett igények miatt. Megépítették a már generátor-
gázzal mûködõ korszerû, 130 t/nap teljesítményû akna-
kemencéket, melyek abban az idõben Közép-Európa
legmodernebb mészégetõ berendezésének számítottak.

A kemencék kõellátását 450 t/nap teljesítményû kötél-
pályával, csilleszállítással oldották meg.

Ekkor nyitották meg az új �tokodi�-bányát a +290,
a +270, majd a +250 mBf szinteken a Hungária-hegy
keleti oldalán a hozzátartozó törõ-osztályozómûvel, és a
60-as évek végére korszerû, nagyteljesítményû gépekkel
váltották ki a nehéz fizikai munkát és függesztették fel
az �öreg�-bányai termelést.

A kõzetfúrás gépesítésével, korszerû robbantástech-
nológia bevezetésével ekkor már tartósan 200 000 t kö-
rül volt az éves kõtermelés.

1970-ben az igények növekedésével szükségessé vált
a hidrátüzem rekonstrukciója, amivel nemcsak a terme-
lést növelték, hanem a munkakörülményeket is jelen-
tõsen javították. Annak idején az országban mindössze
két ilyen hidrátüzemmûködött, így nagy szerepe volt az
import kiváltásában.

A hetvenes évek elején leállították a mészégetést a
Cement és Mészmûvek Rt. dorogi gyárában, viszont to-
vább növelték a kõliszttermelési kapacitásokat egy új,
35 000 t/év teljesítményû kõõrlõvel.

1978-ban, az akkor érvényben lévõ bányatörvény
szerint a két bányára közös bányatelket fektettek, amit
a KBF Dorog IV.-mészkõ néven hagyott jóvá.

1996-tól újra az �öreg�-bányában folytatódott a ter-
melés, melyet mélyítéssel kezdtek (megnyitották a
+220, majd a +200 mBf szinteket is), de ekkor már az
osztrák tulajdonban lévõ Baumit Kft. finanszírozta a
korszerûsítés költségeit (szállítószalagok, mobiltörõ) és
felépítette a bánya közelében a kõosztályozót, valamint
a szárazvakolat gyárát.

A cikk a dorogi mészkõbánya múltját és jelenét, valamint lehetséges jövõképét mutatja be a földtani
adottságokhoz igazodó termelési és a mindenkori piac igényeihez alkalmazkodó feldolgozási technoló-
gia változásának, fejlõdésének ismertetésével.

Bemutatkozik a Baumit Kft. dorogi mészkõbányája
MOCSNIK IMRE okl. bányamérnök, robbantástechnikai szakmérnök, felelõs mûszaki vezetõ Baumit Kft., Dorog

1. kép: �Az öreg�-bánya és a feldolgozó üzem korabeli fotón

2. kép: �Korszerû� gépek alkalmazása a tokodi bányában
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2000. január 1-jétõl a Dorogi Mészmû Kft. és vele
együtt a bánya beolvadt a Baumit Kft.-be. Azóta folya-
matos a fejlesztés, beruházás, gyakorlatilag a teljes el-
öregedett géppark lecserélõdött. Az új kõliszt malom
megépítése, a szárazvakolat gyár kapacitás-bõvítése, a
cégközpont Dorogra költöztetése, majd a központi la-
bor épület megépítése a cég hosszú távú piaci elkötele-
zõdését jelzi.

Elhelyezkedés, földtani viszonyok

A bányatelek Komárom-Esztergom megyében, Do-
rog város közigazgatási területén, Dorog város belterü-
letétõl D-DNY-i irányban a 10-es fõ közlekedési út D-i
oldalán, a Kiskõszikla-hegyen és annak oldalán fekszik.

A mészkõbánya a Gerecse-Gete-hegy vonulatának
legészakibb része. D-en a Gete és a kõbánya között hú-
zódó törésvonal, É-on Dorog város belterülete, K-en a
�Kálvária� domb, Ny-on a Pilisi Parkerdõ Rt. kezelésé-
ben lévõ erdõ és szántó mûvelési ágú terület képezi a
bányatelek határát.

A bányatelek területe (�öreg�- és tokodi-bánya
együtt): 31 ha 7725 m2. Alaplap szintje: +145 mBf, leg-
magasabb pontja eredetileg +313 mBf, jelenleg már
csak +290 mBf.

A terület fõ tömegét a felsõ-triász korú nóri és raeti
emeletbe tartozó dachsteini típusú mészkõ alkotja. A
kõzet tektonikailag igénybevett, repedezett, a mészkõ-
rétegek átlagos dõlése É-ÉK irányban: 15-20°. A terület

szerkezete töréses jellegû, lépcsõs rögökre tagolódással.
A legrégebbi mozgás az ausztriai orogén idõszakára
esik, majd a larámi szakaszban történt a terület feldara-
bolódása. A fõ törési irányok: ÉK-DNy, a törési síkok
meredekek (70-80°), elvetési magasságuk: 150-200 m.
Ez a vetõrendszer szabjameg a bányászkodás határát is.

A dorogi Kõszikla karsztosodott mészkõröge víz-
földtani szempontból nem képez önálló egységet, ha-
nem része a Dunántúli-középhegység karsztjának. A
bányatelek a leszálló karsztövbe tartozik. Dorog térsé-
gében a vízkiemelések következtében kialakult dinami-
kus karsztvízszint értéke 2004. augusztusban a hidro-
geológusok által mért adatok alapján a +110 mBf ma-
gasságban volt. Amióta a bányászati célú vízkiemelések
a környéken megszûntek, a karsztvízrendszer folyama-
tosan regenerálódik. Ma már az egész rendszer dinami-
káját a beszivárgásmellett a karsztvíz ivóvízként történõ
felhasználása határozza meg.

Az aktív víznívó-süllyesztéses bányászkodás kezdete
elõtt a múlt század elsõ felében a karsztvíz nyugalmi
szintje a területen +130 mBf körül volt. 2014. novem-
berben a bányához legközelebb esõ Tokod-Altárói IV/C
ereszkében a vízszint-ellenõrzõ berendezés már +124,5
mBf értéket mutatott. A visszatöltõdés folyamatában
külsõ hatás, esemény � a tokodi és a dorogi ivóvíz-ki-
vétektõl eltekintve � nem figyelhetõ meg.

A mészkõbánya területén állandó jellegû természe-
tes vízfolyások és források nem találhatók.

Baumit Kft.

A Baumit az osztrák Schmid Industrie Holding tagjaként 30 országban van jelen és közel 3 ezer munkatársat
foglalkoztat Európában és Kínában. A vállalat fõ profilja a homlokzati hõszigetelõ rendszerek, színes vakolatok,
hidegburkolati ragasztók, valamint aljzatképzõ anyagok gyártása és forgalmazása. A Baumit elsõ külföldi leány-
vállalata 1990-benMagyarországon alakult meg. A cégma amagyar építõanyagipari szektormeghatározó szerep-
lõje.

A Baumit Kft. négy gyárat üzemeltet Magyarországon: Alsózsolcán, Dorogon, Pásztón és Visontán közel 170
munkatárs foglalkoztatásával.

A vállalat cégközpontja Dorogon található, itt mészkõbánya, vakolatgyár, kõmalommûködik. Az Alsózsolcán
2004-ben zöldmezõs beruházással épült üzemben az építõipar számára elõre kevert száraz vakolatok, esztrichek,
csemperagasztók és egyéb zsákos habarcs termékek készülnek. Pásztón nedves termékek � vakolatok, festékek,
alapozók stb. � gyártása folyik. Visontán a Mátrai Erõmû füstgáz-kéntelenítési melléktermékébõl (REA-gipsz)
egyedi technológia alkalmazásával alfa-gipszet gyártanak.

3. kép: A bányatelek és a mûvelési irányok 4. kép: A Baumit Kft. dorogi üzemterülete
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A dorogi bánya mészkõ nyersanyagának a kutatófú-
rások és bányamûveletek során megismert átlagminõ-
sége:

CaCO3: 95 � 98,5%
MgCO3: 0,5 � 2,9%
A dorogi mészkõ � kristályszerkezete, keménysége,

szennyezés-mentessége miatt � kiváló építõipari ha-
szonanyag. Ez a mészkõ kiválóan alkalmas mészégetés-
re, vakolatgyártásra, cukorgyártásra, osztályozva útbur-
kolásra, épületek külsõ és belsõ felületének burkolásá-
ra, épületalapok készítésére, parkosításra stb. Lisztje ta-
karmány-kiegészítõként hasznosítható.

Az alkalmazott technológia

A Baumit Kft. megjelenése a dorogi mészkõbánya
életében nemcsak a termelõ eszközök korszerûsítését
jelentette, hanem egy hatékonyabb technológia beveze-
tését is. Az ásványvagyon speciális térbeli elhelyezkedé-
se � viszonylag szûk horizontális kiterjedése � miatt ha-
tósági engedéllyel a csökkentett szélességû (20m falma-
gassághoz 8 m széles) munkaszintekre kidolgoztuk az
ún. ikermûveléses módszert, mellyel a biztonság maxi-
mális megtartása mellett a leghatékonyabban tudjuk ki-
termelni a rendelkezésre álló haszonanyagot.

A technológia alkalmazása nagyon gondos tervezést
és kivitelezést követel meg:

� a falmagasságot 20m-benmaximáltuk (a fúrólyuk-
elhajlás miatt), ezért a korábbi 30m-es falmagasságokat
megosztottuk;

� átgondolt fúrási terveket készítünk, a fúrásokat na-
gyon pontosan hajtjuk végre, melyhez Sandvik DX 700
típusú külsõkalapácsos fúrógépet használunk;

� a kõzet szilárdsági tulajdonságaihoz illesztett rob-
banóanyag használatával a rétegzett, vetõvel szabdalt
falak állékonyságát is biztosítani tudjuk a megfelelõ kõ-
zetaprítás mellett;

� az egymás feletti szinteken kialakított 2-3 front egy
robbantási mûveletben történõ indítására bevezettük a
nem elektromos rendszerû gyutacsokat;

� a végrézsûk kialakításánál ún. kõzetkímélõ rob-
bantásokat alkalmazunk.

A lerobbantott, szintekrõl ledepózott követ homlok-
rakodókkal közvetlenül a +200 mBf szinti bányaudva-
ron telepített 450 t/ó teljesítményû MOBICAT MC-
122z típusú pofás elõtörõre rakodjuk, ami a 0-50 mm-es
frakció közvetlen leválasztása után egy szakaszonként
hosszabbítható, fix beépítésû 800 mm széles szállítósza-
lagra termel, onnan az átmeneti depótérre, majd az osz-
tályozómûre kerül a 0-300 mm-re letört kõ.

Tapasztalatok alapján a robbantandó faltól a mini-
mális biztonsági távolság: 50 m, a rakodógép még gaz-
daságos szállítási távolsága: 150 m. Évente, ill. szükség
szerint a szállítószalag hosszabbításával e két érték kö-
zött tudjuk tartani amobiltörõ és amészkõfal közötti tá-
volságot. Elsõ lépésben egy keskeny bevágással elõreha-
ladunk a törõtõl max. 150 m távolságig, ezt követõen
végrehajtjuk a szalaghosszabbítást, majd bõvítjük a fej-
tési határig a szinteket. Ekkor a robbantási frontok me-

rõlegesen állnak a védendõ törõ-osztályozó-szállító
rendszerre, így kisebb a repesz okozta károk valószínû-
sége. Bõvítést követõen ismét elõrehaladunk a bevágás-
sal, ekkor, ha szükséges, a biztonság kedvéért robbantás
esetén kiállunk a mobiltörõvel.

A robbantások biztonságos kivitelezése mellett lé-
nyeges szempont a gazdaságos mûvelés. Kiemelt figyel-
met fordítunk a rakodógépes szállítási távolság minima-
lizálására, a szállítási útvonalak jó minõségére, a rob-
bantott készlet megfelelõ aprítására.

A közvetlen termelésben résztvevõ rakodógépek
(Caterpillar 980H;Caterpillar 972H;KomatsuWA480-6)
gumikerekeinek védelmére PEWAG gyártmányú védõ-
láncokat használunk. Az üzemanyag-fogyasztás 6-8%-os
növekedése ellenére a közel két évtizedes tapasztalatok
azt mutatják, hogy biztonsági és gazdaságossági szem-
pontból is megalapozott a használatuk. A jóval drágább
sziklagumik 4-5000 üzemórát, míg a lánc alatti �nor-
mál� gumik 13-14.000 üzemórát, a láncok pedig (a
mészkõ kevésbé abrazív hatása miatt) 25-26 000 üzem-
órát is teljesíthetnek. Defektjavítással is nagyon ritkán,
2-3 évente kell csak foglalkoznunk.

2008-ig merülõkalapácsos Böhler, majd Hausherr
gyártmányú fúrógépekkel mélyítettük a 89 mm átmérõ-
jû fúrólyukakat, ezután váltottunk a Sandvik DX 700 tí-
pusú külsõ kalapácsos fúrógépre. A megnövekedett fú-
rási teljesítmény (bruttó: 20 m/üzemóráról 32 m/üzem-
órára) mellett a fajlagos üzemanyag-fogyasztásunk is

5. kép: A dorogi kõbánya mûvelési technológiája

6. kép: Védõlánccal felszerelt Caterpillar 980H típusú
homlokrakodó gép



jelentõsen lecsökkent (1,4 l/m-rõl 0,7 l/m-re). Ezzel az
éves szinten átlag 20 000 fm-es fúrási igényünk~90-100
mûszak alatt teljesíthetõ. Az így felszabaduló munka-
idõt termelési feladatokra vagy termelés elõkészítésre
tudjuk fordítani.

A jelenlegi robbantási technológiát hosszú évek ta-
pasztalatai �finomították�. Jellemzõen a 20m falmagas-
ságú termelõ frontokat 2-3 soros technológiával, a vég-
rézsûk kõzetkímélõ robbantásait egy, maximum 2 sorral
telepítjük. 2008 óta elhagytuk a talpfúrásokat. A mun-
kaszintek felületének egyenletességét, kõzetlábak kelet-
kezésének kiküszöbölését 1-1,5 m-es túlfúrással oldjuk
meg.

Termelési és létszámadatok

A fúziót követõen a bányában is termelésoptimali-
zálási és létszám racionalizálási feladatokat hajtottunk
végre. A korábbi kétmûszakos rend helyett egy mûszak-
ban folytatódott tovább a termelés. A törõ- és szállító-
rendszer automatizálásával új, nagyteljesítményû fúró-,
rakodógépek vásárlásával egyrészt csökkentettük a ter-
melésben résztvevõ alvállalkozói arányt, másrészt a sa-
ját létszám 12 fõrõl 7-fõre csökkentése mellett felfuttat-
tuk az éves termelést 260 000 t-ról 400 000 t-ra, majd a
termelési kapacitások megtartása mellett a létszámot a
jelenlegi 5 fõre optimalizáltuk. Ma már csak a nagyobb
mennyiségû meddõletakarítást és a robbantási tevé-
kenységet végeztetjük szerzõdött partnerekkel.

A gazdasági válság hatott az építõiparra és ezen ke-
resztül a kõbánya termelésére is, mivel az alapvetõen
célbányaként funkcionáló dorogi kõbánya fõ feladata a
mellé épített vakolatgyár és kõmalom alapanyaggal tör-
ténõ ellátása. Az utóbbi években a termékszerkezetmó-
dosításával, új frakciók (0-50 mm-es frakció) gyártásá-
val sikerült egyéb piacokra is belépnünk, így a termelé-
sünket ismét növelni tudtuk a gyár stagnáló termelési
szintje ellenére is.

Környezetterhelés, környezetvédelem

Mivel a bányatelek Dorog város belterületével hatá-
ros, a tájrendezési tervben foglaltaknak megfelelõen a
bányamûvelés a város felémeghagyott természetes szik-
lafalak, ún. paraván mögött történik, így vizuálisan nem
jelent látképi romlást. A szegély meghagyása következ-
tében kialakuló szélcsatorna az esetlegesen keletkezõ
porszennyezést elvezeti a város mellett.

Nagy gondot fordítunk a porszennyezés csökken-
tésére:

� kõzetfúrásnál porszûrõvel és porelszívó berende-
zéssel felszerelt fúrógépet alkalmazunk;

� a bányaudvar és a bányába vezetõ utak portalaní-
tása rendszeres locsolással történik, különös tekintettel
robbantás elõtt;

� a mobiltörõ berendezés utáni szállítási útvonal
minden átadási pontján, ill. a depóképzés helyén vízper-
metezéssel csökkentjük a porképzõdést;

� a folyamatos szállító berendezések teljes hosszuk-
ban burkolattal ellátottak;

� az osztályozó területén a 0-20 mm-es frakciójú kö-
vet fedett helyen tároljuk, így szeles idõjárási körülmé-
nyek között is megvalósítható a kiporzás-mentesség.

Az �öreg�-bánya bõvítése idején a robbantási fron-
tok mögött (É-ÉK) 3-400 m-re elhelyezkedõ családi há-
zas övezetben gyakoriak voltak a panaszok annak elle-
nére, hogy a számított ésmért rezgési sebességek az elõ-
írásoknak megfelelõek voltak (a legmagasabb mért ér-
ték 3,1 mm/s volt). Az azóta eltelt idõben a robbantási
frontok irányának megváltoztatásával (ÉNY-NY), a
nem elektromos indítási rendszer alkalmazásával
(Indetshock), az effektív töltetmennyiség lecsökkenté-
sével (Qeff=250 kg) és a fojtás hosszának 2,5 m-re törté-
nõ növelésével a panaszok gyakorlatilag megszûntek.

2004-ben megdöbbenten tapasztaltuk, hogy azt a
helyrajzi számot, amelyen a bányatelkünk is fekszik, Na-
tura 2000 területté nyilvánították. Ennek az volt az oka,
hogy a minõsítés szerint a bányatelek északi lejtõin
szubpannon sztyepp EU élõhely kategóriába tartozó,
védett növény- és állatfajok élõhelyét jelentõ természet-
közeli gyep található. Közel egy év alatt sikerült e kettõs
állapotjellemzõ miatt a degradált részeket megfelelõ
megosztást követõen a Natura 2000 jelölés alól kivon-
nunk, feladva ezzel a Natura területre esõ haszonanya-
got (a földtani vagyon ~5%-a), és ezzel biztosítva a jó
minõségû mészkõ további zavartalan kitermelését.

A tájrendezési tervben elõírtaknak megfelelõen a
végrézsûkmögött folyamatosan végezzük a tájrendezési
munkákat és a meddõhányók tereprendezését.

A bánya tervezett letermelése után keletkezõ fel-
színt rekultiváljuk. A 65° dõlésû, ~20 m magasságú fa-
lakat 7-8 m széles szintek tagolják majd, a meddõhá-
nyók rézsû dõlése 30-35° lesz. Végül a bányaudvar és a
szintek is meddõtakarást kapnak, mely alkalmas lesz
növényzet megtelepedésére.

A Baumit Kft. a bányamûvelésre, a teljes termék-
gyártási és kereskedelmi tevékenységére (MSZEN ISO
9001:2009), a gyógyszer- és élelmiszeripari, továbbá
takarmányozási célra elõállított termékek gyártására
(MSZEN ISO 22000:2005) és a bányamûvelésre (MSZ
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7. kép: A meddõhányó és a déli bányafalak mögötti
rekultivált terület



28001:2008) számú szabványoknak megfelelõ integrált
irányítási rendszert vezetett be, ill. mûködtet, melynek
folyamatos fejlesztését és évenkénti felülvizsgálatát
alapvetõ feladatának tekinti.

A tudatos környezetvédelem eredményeképpen a
bánya közelében mûködõ ivóvíz-kivételi mûvek havi
rendszeres ellenõrzései évek óta kifogástalan vízminõ-
séget jeleznek.

Tervek és célok

Rövidtávon � egy-két éven belül � a közös bányatel-
ken belül elhelyezkedõ két bánya összenyitása és a toko-
di-bánya, �öreg�-bánya irányából a +200 mBf szinten
történõ mûvelésbe vonása a cél.

Középtávon a város felé megtartott paraván mögött
� az elkövetkezõ 20-25 év alatt � kialakul egy nagy közös
bányaudvar, mely alkalmassá válik a mûvelés vertikális
értelmû további bõvítésére a +145 mBf szintig.

A bánya jelenlegi termelési volumene mellett a ren-
delkezésre álló kitermelhetõ ásványi nyersanyagvagyon
mennyisége még ~70-80 évig biztosíthatja a vakolatgyár
építõipari termékek gyártásához szükséges alapanyag el-
látását.

A bányamûvelés minden esetben tájsebet okoz a
föld felszínén. A bányászkodás és a termék feldolgozása
által a környezetre gyakorolt hatás � egy bizonyos tûrési
határon belül és méretezetten is � kellemetlen (megnö-
vekszik a forgalom, nagyobb lesz a por, a zaj, a rezgés).
Viszont a bányamûvelés elõnyei lényegesen felülmúlják
a negatív hatásokat. A Baumit Kft. mindent elkövet an-
nak érdekében, hogy a tájrendezés folyamatos végzésé-
vel, a természet- és környezetvédelemi elõírások maxi-
mális betartásával enyhítse a kellemetlenségeket.

IRODALOM
Pick József: Dorog története képekben, a dorogi külüzemek;

OMBKEDorog irattár (1983)
Tisztás Mérnökiroda Kft.: Környezeti hatásvizsgálat a Dorog

Kõszikla nevû mészkõbánya területérõl; Dorog, irattár
(1995)

Tisztás Mérnökiroda Kft.: Tájrendezési terv a Dorog Kõszikla
nevû mészkõbánya területére; Dorog, irattár (1995)

Bohus G.: Bányamûvelési terv a dorogi �öreg�-bánya újbóli
mûvelésbevonásához és kifejlesztéséhez; Dorog, irat-
tár (1996)

Bohus G.: Szakvélemény a Baumit Kft. Dorog Kõszikla nevû
mészkõbányájában alkalmazható ikermûvelés mûszaki
és biztonságtechnikai vonatkozásairól; Dorog, irattár
(2001)

Mocsnik I.: A Baumit Kft. �Dorog-IV.� védnevû bányatelkén
mûködõ bánya 2012-2016. évi Mûszaki Üzemi Terve;
Dorog, irattár (2011)
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MOCSNIK IMRE okleveles bányamérnök (1989NME,Miskolc), robbantástechnikai szakmérnök (1996.ME,Miskolc),
a Borsodi Szénbányák Putnoki Bányaüzemében kezdte pályafutását. Itt különbözõ beosztásokban dolgozott 1999-ig,
majd 2000-tõl került a Baumit Kft. dorogi bányaüzeméhez, mint üzemvezetõ, felelõs mûszaki vezetõ és robbantásvezetõ.
A Magyar Robbantástechnikai Egyesületnek megalakulásától tagja.

8. kép: Légi fotó a dorogi kõbányáról

* * *
AA ffeennttii cciikkkk eeggyy tteerrvveezzeetttt cciikkkkssoorroozzaatt eellssõõ cciikkkkee.. AA ssoorroozzaattbbaann aa ttáámmooggaattóó jjooggii ttaaggjjaaiinnkk ccééggéétt,, tteevvéékkeennyyssééggéétt,, eerreeddmméénnyyeeiitt

kkíívváánnjjuukk bbeemmuuttaattnnii..
OOMMBBKKEE BBáánnyyáásszzaattii SSzzaakkoosszzttáállyy

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg

Ásványtani idõutazás ércbányászatunk fénykorába �
240 év után magyarul is megjelentek Born Ignác úti levelei

Born Ignác (1742-1791), az ásványtan és a montanisztika
(bányászat és kohászat) kiemelkedõ szakembere, 1770-ben
járta be a Bánság és Erdély bányavidékeit, illetve a Nagybánya
környéki bányákat. Tapasztalatai további magyarországi ércle-
lõhelyek, köztük Selmec vidékének leírásával kiegészítve
1774-ben, német nyelvû levelek formájában jelentek meg.

A hazai ásványtan ésmontanisztika ezen alapmûve az egy-
korú angol, francia és olasz nyelvû kiadások után végre, 240 év
elteltével, magyar nyelven is megjelent Fuchs Péter bányamér-
nök avatott fordításában, Papp Gábor és Weiszburg Tamás
szerkesztésében.

Az érdekesebb ásványok jellemzése, a bányák ismertetése,
a korabeli földtani ismeretek leírása mellett a kitûnõ tollú

Born élvezetes stílusban tárgyalja utazási élményeit, sõt éles
szemû � és nyelvû � megfigyelõként a Bánságot lakó románok
és szerbek életérõl is bõven ír. Az igényes kivitelû kötetmai ol-
vasását a kétnyelvû szöveget kísérõ jegyzetek, mutatók és ta-
nulmányok segítik.

Born Ignác (2014): Úti levelek az 1770-es bánsági, erdélyi,
felsõ- és alsó-magyarországi ásványtani utazásról. Milagrossa,
Miskolc, 307 oldal. Kétnyelvû, jegyzetekkel, mutatókkal és ta-
nulmányokkal kiegészített kritikai kiadás. A kötetet tervezte,
szerkesztette és lektorálta Papp Gábor és Weiszburg Tamás.
Ár: 3990 Ft.

Kapható: Miskolcon: Milagrossa Kft. 3527 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky út 15. e-mail: info@milagrossa.hu. Buda-
pesten és a nagyobb ásványbörzéken: Kõország Kft. 1051
Budapest, Arany János utca 16. e-mail: koorszag@
koorszag.hu. Az interneten: milagrossa.hu. wt
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A Mátrai Erõmû Zrt. Bükkábrányi Bányaüzemének
bemutatása

Bükkábrány a Bükkalja egyik községe, amely Mezõ-
kövesdtõl 15 km-re, Miskolctól pedig 33 km-re találha-
tó. A településen keresztülhalad a 3. sz. fõút, amely a
Bükkábrány-Vatta-Csincse községek közt elhelyezkedõ
Bükkábrány Bánya fõ megközelítési útvonala (1. és 2.
ábrák). A bányaüzem 1985 tavaszán kezdte meg mûkö-
dését, és szeptemberben a lignittermelés is megindulha-
tott, több száz munkahelyet teremtve a környék lakos-
ságának [1], [2].

A külfejtéses bányászati technológia legelsõ felada-
ta a lignittelepek fölött elhelyezkedõ meddõkõzet leta-
karítása. Az így eltávolított homokos � kavicsos � agya-
gos meddõ alól már lehetõség van kitermelni az ásvány-
vagyont. Ahogy a bányászati tevékenység folyamatosan
halad elõre, úgy a letakarított meddõt vissza kell hor-
dani a nyitott bányatérségbe, azaz azt fel kell tölteni
(2. ábra). Ameddõkõzet jövesztésemarótárcsás kotrók-
kal történik. Emellett kiegészítõ kapacitásként, és a
nagy gépek által nem elvégezhetõ egyes technológiai
munkafolyamatok során, egykanalas kotrógépeket is al-
kalmaznak. A lignit kitermelése pedig merítéklétrás
kotrógépekkel történik.

A bányaüzem technológiai fõfolyamatainak
ismertetése

A 3. ábrán a külszíni bányászati technológiának egy-
másra épülõ fõfolyamatait láthatjuk [3]. A technológiai
fõfolyamatokat igyekszünk röviden bemutatni, töreked-
ve természetesen arra, hogy azok kapcsán az egyes fon-
tos bányamérési feladatokat feltétlenül kiemeljük.

Tanulmányunkban elõször nagyon tömören az ME Zrt. Bükkáb-
rányi Bányaüzemét mutatjuk be, majd a bánya technológiai folyamatait
taglaljuk, rávilágítva azokban a bányamérés fontosságára. Ezután
áttekintjük a bányaüzem jellemzõ bányamérési munkáit, azokból egyes
kiragadott feladatokat bõvebben is tárgyalunk. Végül pedig külön
ismertetjük a bánya GPS technikával ellátott MT-14 típusú kompakt
kotrója üzemeltetésének bányamérési hátterét és annak tapasztalatait.

Bányamérési munkák a Mátrai Erõmû Zrt.
Bükkábrányi Bányaüzemében

KLEIBER MÁRK okleveles bányamérnök � DR. HAVASI ISTVÁN tanszékvezetõ egyetemi docens
(Miskolci Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék) � KONKOLY ÁDÁM osztályvezetõ

(MERT Bükkábrányi Bányaüzem Bányamûvelési és Bányamérési Osztály)

1. és 2. ábra: Bükkábrány elhelyezkedése, és a külfejtés
madártávlatból (www.google.com) 3. ábra: A bányászati technológiai fõfolyamatok
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Szénigény:
A szénigény az egyes bányák által kitermelendõ és a

Mátrai Erõmû részére átadandó szénmennyiség, ame-
lyet elsõsorban az erõmû hõigénye alapján határoznak
meg.

Földtani kutatás, alapadatbázis kezelés:
A kutatás kiinduló fázisában 250 m-es rácshálóban

több mint ezer kutatófúrást végeztek, dokumentáltak,
majd 3 dimenziós számítógépes formában megtörtént a
rétegsorok vízföldtani feldolgozása. Minden évben
újabb fúrások által tovább folyik a kutatási munka, köz-
ben pedig minden egyes fúrást követõen a szükséges
alapadatok geofizikai mérésekkel történõ pontosítása is
végbemegy.

Bányászati stratégiai terv:
A bányászati tevékenységet öt évnél hosszabb idõre

elõre meghatározó komplex tervrõl van szó.
A stratégiai tervezés kapcsán kialakítják a különbö-

zõ bányamûvelési koncepciókat. Ezekbõl pedig már do-
kumentálhatók az állapotrajzok és a hossz- és kereszt-
szelvények részletei. A tervezési folyamat fontos része a
bányászati termelési tevékenységet alapvetõen megha-
tározó alaptérképek elkészítése, így például a dombor-
zati, szerkesztési alap, valamint a vonalas létesítmények
bemérési térképei. Ahhoz, hogy egy adott ingatlanon a
bányászati kitermelés elkezdõdhessen, meg kell vál-
toztatni annak rendeltetését és használati funkcióját. A
bekövetkezett változásokról az adott bányaüzem bánya-
mérõ szakembereinek minden esetben változási váz-
rajzot kell készíteni, amelyben dokumentálják az állami
alapadatok megváltozásának mértékét.

Bányászati feltételek biztosítása:
Bányászati tevékenység hátterét biztosító jogi feltétel-

rendszer, földgazdálkodás, természeti és épített akadá-
lyok eltávolítása a bányászattal igénybevett területekrõl.

Bányászati középtávú terv:
A bányászati tevékenységet három évre elõre meg-

határozó komplex terv, amely illeszkedik a stratégiai
tervhez. A középtávú tervezés rögzíti a tervidõszakra a
bányamûvelés irányát, a szén- és meddõtermelés mérté-
két, meghatározza a végrehajtandó feladatokat. Tartal-
mában megadásra kerülnek a termelési és bányamûve-
lési lehetõségek, valamint a bányamûvelési technológia
részletei.

Éves terv:
A bányák mûszaki tevékenységét egy évre elõre

meghatározó komplex terv, amely illeszkedik a straté-
giai és középtávú tervekhez, és amelyben rögzítik a bá-
nyák mûveléstechnológiai, karbantartási, termelési, biz-
tonságtechnikai, víztelenítési, környezetvédelmi, tájren-
dezési, oktatási, pénzügyi, beruházási tevékenységét
meghatározó paramétereket.

Elõvíztelenítés és felszíni víztelenítés:
A víztelenítés során a szakemberek az ásványi nyers-

anyagot körülvevõ, valamint a telepek közt elhelyezke-
dõ, általában nyomás alatt álló rétegvizet távolítják el,
csökkentve ezzel a talajban ébredõ feszültségeket. A
mérési feladatokat tekintve a bányamérõk munkája itt
is nélkülözhetetlen. Legfõbb munkáik közé tartoznak a

víztelenítés megkezdéséhez elengedhetetlen fúrólyukak
helyének kitûzése, majd a létesült kutak bemérése, a
már kiemelt víz elvezetését lehetõvé tévõ csorgák és ár-
kok kitûzése, továbbá a víztelenítési térképek létrehozá-
sa, folyamatos frissítése, a víztelenítés által kialakult
süllyedések idõszakos mérése, vagy azok mérésének el-
végeztetése.

Meddõtermelés(letakarítás), széntermelés:
A bányamérési munkálatokat tekintve, a meddõ- és

széntermelés tényleges jövesztési folyamatában, az elõ-
készítés, az ellenõrzés és a számbavétel munkálataiban
is készülnek a bányaméréshez kapcsolódóan dokumen-
tumok. A mûveleti utasításokhoz, technológiai elõírá-
sokhoz, szintvezetésekhez természetesen a megfelelõ
geodéziai adatokat, mérési eredményeket, bányatérké-
peket is felhasználják. A fejtési frontokon rendszeresen
elvégzett mintavételezések mérése, térképi rögzítése, a
frontokra jellemzõ minõségi adatok rögzítése is bánya-
mérési feladat.

Szénkezelés (Bükkábrány Bánya):
A kitermelt szén törése, átmeneti tárolása, és ismé-

telt feladása. Lehetõség és igény esetén a szén lakossá-
gi és más ipari felhasználó felé történõ biztosítása.

Szénátadás (Bükkábrány Bánya):
A kitermelt szén vagonba juttatása, vasúti feladása,

a buktatási és a fogadóképesség függvényében.
Bányakár:
A bányászati tevékenység által az épített és a termé-

szeti környezetben okozott negatív változás.
Tájrendezés:
A bányászati tevékenység által a természeti környe-

zetben okozott változások tervszerû kezelése.
Bányabezárás, szüneteltetés:
Abányabezárási és szüneteltetési munkálatok szem-

pontjából a bányamérési feladatok elsõsorban a mûsza-
ki üzemi terv, és azok mellékletei, térképi ábrázolásai
kapcsán jelentkeznek, hiszen a bezárás, vagy szünetelte-
tés munkafolyamata csak kellõen pontos és összehan-
golt terv alapján valósítható meg.

Bükkábrány Bánya bányamérési munkálatai

Geodéziai felmérés

A geodéziai felmérés a bányászati tevékenységet
érintõ állapotok, illetve a bányászati tevékenység során
bekövetkezett állapotváltozások mûszeres felméréssel
történõ térképi rögzítése, az elszámolás elõ- és utófelvé-
teleinek mérésbõl történõ elõállítása, térképészeti fela-
datok alapját képezõ tevékenység. A bányamûvelési te-
vékenység végzéséhez � a bányatörvény és hatósági elõ-
írások, rendeletek betartásával � olyan geodéziai rend-
szert kell mûködtetni, mely lehetõvé teszi, illetve segíti
az elõkészítési, tervezési és elszámolási feladatok pon-
tos végrehajtását.

A bükkábrányi bánya jellemzõ bányamérési munkái
a következõk [3]; [4]:

� bányatérképek szerkesztése,
� szén- és meddõtermelés mennyiségi és minõségi

számbavétele, a szükséges mérések elvégzése,
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� szalagpályák bemérése, kitûzése, áthelyezés elõtti
tereprendezés elõkészítése, szalagpályák leendõ helyé-
nek kitûzése,

�meddõhányómérések, hányóállékonyság, mozgás-
vizsgálatok,

� GPS-szel vezérelt marótárcsás kotrógép kontroll
mérései,

� régészeti kutatásra szánt területek határvonalai-
nak kitûzése és a régészeti munkálatok bemérése,

� kúthálózatok mérése, kitûzése,
� gépalkatrészek bemérése (ipari geodézia),
�meglévõ létesítmények bemérése, új létesítmények

helyének kitûzése, mérési munkái, pl. osztályozó, törõ-
berendezés elhelyezése,

� süllyedések meghatározása, monitoring rendszer
alkalmazása, mérési eredmények kiértékelése,

� termelõ berendezések blokk paramétereinek tere-
pi megjelenítése, a blokkparaméterekre vonatkozó
kontrollmérések,

� a bányavállalkozó tulajdonába, használatába kerü-
lõ földrészletek földhivatali munkarészeinek elkészítése
(telekalakítások, mûvelésbõl való kivonás, mûvelési
ágak változásai stb.), határvonalainak kitûzése,

� bányabeli villamos hálózat egyes elemeinek (légve-
zetékek, földkábelek, trafóállomások, kapcsolószekré-
nyek) kitûzése, helyzetük bemérése,

� bányabeli úthálózatok tervezése, a kialakítás és
megvalósítás mérése,

� depók bemérése,
� szén mintavételi pontok mérése, térképi rögzítése,
� a rekultivált területek erdészeti munkáihoz térképi

adatbázis szolgáltatása, kitûzési feladatok.
A fent felsorolt bányamérési feladatok közül néhá-

nyat alább kiemelve is bemutatunk.
A bükkábrányi bányaüzemben a bányamérõk a kü-

lönbözõ mérési feladatok elvégzésére a Trimble R6 el-
nevezésû GPS mûszert és az S6 mérõállomást használ-
ják. Az R6 jelû készülék egy olyan kétfrekvenciás GPS
vevõ, amellyel RTK (Real Time Kinematic), azaz valós
idõben feldolgozott méréseket végeznek. A bánya-
üzemben mért GPS-adatok kiértékelése megoldható a
Földmérési és Távérzékelési Intézet permanens állo-
más hálózatára vagy a GEOTRADEKft. hálózatára tá-
maszkodva. A bányában alkalmazott mérési technikák
közül a tömegmérések (köbtartalom-meghatározások)
esetében fõleg a mérõállomással (Trimble S6) történõ
adatnyerést használják. A méréseket viszonylag nagy
kiterjedésû területen végzik. Az aktív jövesztési terület,
beleértve a szén- és meddõjövesztést is: cca. 1 km2, az
aktív hányóképzési terület: cca. 2,4 km2. Nagyon fontos
az idõtényezõ, a kiértékeléshez szükséges adatokhoz
való minél gyorsabb hozzáférés.

Bányatérképek szerkesztése

Az ME Zrt. Bükkábrány Bányájában a bányatérké-
pek részleges, vagy teljes körûmegszerkesztése a bánya-
mérõ szakemberek feladata. Ezek a szakemberek min-
den esetben a hatályos jogszabályok [a legfontosabb a
10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet] figyelembevételével

dolgoznak. Az üzemben használt legfontosabb bánya-
térképek a következõk: kutatási térkép, bányatelek tér-
kép, bányamûvelési térkép, tervtérkép és környezetvé-
delmi térkép. Az egyes térképek megrajzolása CAD
alapú rendszerek felhasználásával történik.

Minden egyes térképen külön jelölik annak megne-
vezését, méretarányát, készítésének és kiegészítésének
dátumát, megadják a vonatkozó vetületet és magassági
rendszert, a szabványokban rögzített jelkulcsok jelma-
gyarázatát, a térkép helyességéért felelõs személyt, to-
vábbá a bánya üzembe helyezésének idejét is.Miután az
elkészült térképek helyességét ellenõrizték, azt aláírás-
sal látják el (a bánya hites bányamérõje), jelezve, hogy
az a jogszabályokban megfogalmazott követelmények-
nek és a valóságnak is eleget tesz.

Bükkábrány Bánya bányatelek, bányamûvelési és
középtávú bányamûvelési térképeinek részleteit, vala-
mint az átnézeti térkép fejlécét a 4-7. ábrák szemléltetik.

4. ábra: Bányatelek térkép

5. ábra: Bányamûvelési térkép



Szén- és meddõtermelés mennyiségi és minõségi
számbavétele (köbtartalom-számítás)

A geodéziai mérések a szén- és meddõtermelés
mennyiségi meghatározásának céljából készülnek.

A mennyiségi meghatározás alapja a mûszeres geo-
déziai felmérés. Ameddõ- és széntermelés mennyiségé-
nek meghatározását (ún. hó végi mérést) a belsõ elõírá-
sok szerint a hónap utolsó napjától visszaszámított 8
munkanapon belül havi gyakorisággal kell elvégezni.

A saját meddõ- és széntermelést kotrógépenként,
munkaszintenként, telepenként kell meghatározni. A
hó végi mérés során a számbavételnél rögzíteni kell a
bányabeli depóniák, szénterek aktuális mennyiségét,
illetve mennyiségbeli változásait is.

Az idegen alvállalkozók meddõ- és széntermelése
folyamatos teljesítés esetén havi gyakorisággal (szintén
a hónap utolsó napjától számított 8 munkanapon belül)
egyedi teljesítés esetén a teljesítés befejezésekor, mun-
katerületenként kerül elszámolásra.

Az elszámolás geodéziai elõ- és utófelvételek alap-
ján történik. A felmérésekre épülõ tömegszámítási la-
pok, helyszínrajzok képezik az alapját az elszámolásnak,
amelyeket lefûzve kell tárolni amindenkori ellenõrizhe-
tõség céljából.

A széntermelés mennyiségi elszámolásához a kiter-
melt lignit telepenkénti átlagos térfogatsúly adatait
Visontán a Geológiai és Hidrológiai Osztály, Bükkáb-
rányban a helyi Bányamûvelési és Bányamérési Osztály
határozza meg a telepszelvényminták MEO elemzése
alapján.

A fentiekben részletezett számbavételrõl jelentése-
ket kell készíteni, amelyek az alábbiak:
1. a bányamérési iroda havi jelentése (meddõtermelés
szeletenként és gépenként, széntermelés telepenként
és gépenként),

2. az idegen alvállalkozók által jövesztett mennyisége-
ket az elszámolás alapját képezõ felmérési jegyzõ-
könyvben kell rögzíteni.
Többféle tömegszámítási módszer létezik, célsze-

rûen a legmegbízhatóbb eljárást kell alkalmazni. A bá-
nyaüzemben alapvetõen kettõ térfogat- és tömegszámí-
tási módszer terjedt el, ezek a tömbös és szelvényes el-
járások.

A tömbös módszer elsõsorban akkor használható,
ha a lefejtett területen nincsenek nagymagasságkülönb-
ségek, a fejtési szelet alsó és felsõ lapja közel egyenletes.
A szeletet több tömbre osztják fel, és a térfogatot töm-
bönként számítják.

Szelvényes módszer esetén függõleges metszeteket
alkalmaznak. Ez az eljárás elnyújtott, keskeny fejtési
szeletek esetén a leghatékonyabb, illetve olyan munka-
terület számításánál a legjobb, ahol lényegesen nagyobb
magasságkülönbségek jelentkeznek, vagy a terepi viszo-
nyok változatossága, a terep tagoltsága miatt a tömbös
módszer nem ad pontos értéket.

Szalagpálya létesítés/áthelyezés mérési tevékenysége

A bányászati szállítószalagok létesítésének és áthe-
lyezésének (�rukkolásának�) tervezését a bányamérõ és
bányamûvelõ szakemberek minden esetben a már meg-
lévõ digitális bányamûvelési térképeken végzik. A tér-
képen ábrázolt magassági értékek segítségével megálla-
pítják, hogy az adott terület, ahova a szalagpályát kíván-
ják kiépíteni vagy áthelyezni, alkalmas-e a feladat végre-
hajtására. A terep magassági viszonyait, valamint a már
rukkoló dózer (8. ábra) által kiépített szalagpálya fekvé-
sét (9. ábra), GPS-vevõ (TrimbleR6) segítségével bemé-
rik (10. ábra), ellenõrizve ezáltal azt, hogy a kiépítési
munkálatok miatt, az elõzetes tervekhez képest, esetleg
milyen eltérések adódtak. Ezután a kapott mérési ered-
ményeket átvezetik az elõzõ mérésekbõl készített digi-
tális bányamûvelési térképekre, frissítve így annak tar-
talmát.
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6. ábra: Az átnézeti térkép fejléce

7. ábra: Középtávú bányamûvelési térkép



Kúthálózatok mérése, felszíni vízelterelés

A víztelenítés a bányaterületen kialakított kútháló-
zat létesítésével valósul meg. A kúthálózatot, és patak-
elterelés esetén az új patakmeder helyzetét is, elõzetes
tervezés útján digitális térképen szerkesztik. Ezután a
bányamérõ szakemberek GPS-vevõ felhasználásával, a
digitális térképen megrajzolt terveket követve, minden
egyes kút leendõ helyét, valamint az új meder nyomvo-
nalát kitûzik. Késõbb a megvalósult állapotot � annak
térképi rögzítése miatt � bemérik.

Hányómozgások megfigyelése

A vizsgált meddõhányón (11. ábra) a bányamérõ
szakemberek a metszetek (12. ábra) mentén számozás-
sal ellátott ún. monitoring-pontokat jelölnek meg. Az
egyes pontok koordinátáinak meghatározását GPS-
technika segítségével végzik. Meghatározott idõközön-
ként újabb méréseket hajtanak végre az egyes vizsgálati
pontokon, majd táblázatban rögzítik a megmért értéke-
ket. Természetesen figyelembe veszik a mérési elõzmé-
nyeket, valamint azt is, hogy a bemért változásokmérté-
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8. és 9. ábra: A rukkolást végzõ dózer és a szalagpálya
helyzete

10. ábra: Szállítószalag pályájának rukkolást követõ
mérése

11. ábra: A bánya és a háttérbeli meddõhányó

12. ábra: Szelvények vonalai



ke meghaladja-e a mérési hibahatárt. A táblázatokon
kívül jegyzõkönyvben rögzítik, hogy melyik pontnál,
mekkora mértékû változást tapasztaltak, továbbá abba
belefoglalják a koordináták adatait is.

A GPS-technika alkalmazása a bányaüzem MT�14
típusú kompakt kotrógépén

Ahazai bányászatban úttörõmegoldásként Bükkáb-
rány Bányában használják a 2009. évtõl üzemelõMT-14
jelû kompakt kotrógépnél a GPS-technikával támoga-
tott munkasík kialakítását [5], [6].

A marótárcsás kotrógépek esetében problémát je-
lent az, hogy a munkaszint jövesztése közben a kotró-
mester nem tudja pontosan, hogy az elõre megtervezett
szinten halad-e a munkagéppel (13. ábra). A hagyomá-
nyos szintvezetés esetén meglehetõsen nehezen tartha-
tó az ún. lavír szint, azaz a munkagép munkasíkja.

A hagyományos szintvezetés szerint a kotrógép a
szalagpálya síkjához viszonyított leásási mélységadatok
alapján végzi a jövesztést. A leásási mélységadatokat a
számozott szalagvázak mellé kihelyezett karósoron tün-
tetik fel. A kotrógép sok esetben a szalagpályától eltá-
volodva végzi a munkálatot, ami a helyszíni viszonyítást
jelentõsen megnehezíti. A tervezett munkaszint kialakí-
tása jelentõsen függ a kotrómester és amindenkori felü-
gyeleti személy gyakorlottságától és a termelési körül-
ményektõl (éjszakai munkavégzés, ködös idõ, jelentõs
távolság a szalagpályától, szintváltásos technológia stb.).

A kotrógép lavír síkjának a bányamûvelési tervek-
ben meghatározottak szerinti kialakítása, és ami ebbõl
következik:
1. a szalagpályák nyomvonala és a munkaszint felülete
egyenletes (üzemeltetési körülmények javulása, fajla-
gos teljesítmény növekedése, beépített szerkezeti
egységek élettartam növekedése stb.),

2. jobb minõségû rukkolási területek,
3. a bányabeli nyíltvíz tartás körülményeinek javulása,
4. a segédgépes elõkészítési munkaigény csökkenése,
5. a gépjármû-üzemeltetés körülményeinek javulása.

A GPS-technika ilyen téren történõ alkalmazása
nagymértékben hozzásegíti a szakembereket a kitûzött
célok eléréséhez. A GCS 900 GPS-rendszer alapvetõ

mûködéséhez legkevesebb 3mûhold szükséges, de attól
függõen, hogy milyenek a terepi körülmények és meny-
nyi mûholdról képes a kotrógép egyszerre venni a jelet,
akár 8 mûholddal is tarthatja a �kapcsolatot�, ezáltal
pedig javul a pozícionálhatóság, és sokkal pontosabb a
marótárcsa térbeli helyének az ismerete. Ahogy a 14.
ábrán is látható, a mûholdakról érkezõ jelet a marótár-
csa két oldalán elhelyezkedõ MS 992 �smart� vevõan-
tennák fogják be, majd a dõlésmérõ (a marótárcsa gém
vízszintestõl való eltérését érzékelõ mérõmûszer) által
meghatározott értékekkel együtt a jel a központi adat-
feldolgozó egységbe jut. A mindenkori optimális vételt
az ún. C-tartó acélszerkezetre felhelyezett GPS-anten-
nák biztosítják.

Az adatfeldolgozó egységbe rádiós (SNR 420) adat-
átvitel útján a bányaterület szélén telepített bázisállo-
másról megérkezik a korrekciós jel is. Ez a referenciajel
nagy pontosságot ad a rendszernek, és a differenciális
GPS biztosítja a normál GPS alkalmazást. Maga a refe-
renciaállomás egy kétfrekvenciás GPS-antennából, egy
vevõbõl és egy rádiós modulból áll.

A munkaterületi tervek elõzetesen az AUTOCAD
CIVIL 3D szoftver segítségével készülnek, majd
Trimble-specifikus formátumban, a programozást köve-
tõen, a kotrógépre USB Pendrive felhasználásával kül-
dik/viszik a programot (a terveket) (15. ábra). A kotró-
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14. ábra: A GPS helymeghatározás elvi vázrajza
a kotrógépen

15. ábra: A munkaterületi terv, a programozás és annak
bevitele a kotrógépre

13. ábra:Hagyományos szintvezetésnél a tervezett szint
tartása 30 m-es szintkülönbség esetén meglehetõsen nehéz



mesteri fülkében pedig a CB
460 CONTROL BOX kijelzõ
monitor és a szintvisszajelzõ
lámpasor, az úgynevezett
fényoszlop segítségével már
megvalósulhat a tervezett
szint gyakorlatban történõ
létrehozása.

A tervezési munkálatok
során a szükséges munkaszint
kialakításán túl további ter-
melést segítõ tényezõket is fi-
gyelembe lehet venni, így pél-
dául akár szeletenkénti szint-

adást is meg lehet adni normál háromszeletes blokk
esetén.

A már említett kijelzõ monitoron a kotrómester ké-
pes megjeleníteni a kiadott terveket, adott esetben
pedig különbözõ beállításokat is végezhet. Az LB 400
típusú kijelzõ lámpasor, vagyis fényoszlop pedig folya-
matos kontrollt ad a szinttartásban.

A kotrómester a fényoszlop (16. ábra) jelzései által
tud változtatni a vágó él magasságán. Ezen kívül a mo-
nitor kijelzõjén megjelenõ adatok is (16. ábra) segítik õt
a tájékozódásban. Ha az elõírt szinthez képest a maró-
tárcsa mélykotró technológiában mélyebben �kotor�, a
fényoszlop a középsõ zöld jelzés alatt piros jelzéseket je-
lenít meg, annak megfelelõen, hogy mekkora az eltérés.
Amennyiben magaskotrási technológiát alkalmaznak,
és a marótárcsa a terv szerinti szint felett �kotor�, úgy a
piros jelzés a fényoszlop felsõ részén jelenik meg. Ha a
marótárcsa megfelelõen van beállítva, és a GPS pozí-
cionálás is helyes, akkor a piros jelzésre nem kerül sor,
a kotrási folyamat hibátlanul zajlik. Ennek végered-
ménye pedig egy szemre is tetszetõs, mûszakilag
kifogástalan lavírszint lesz (18. és 19. ábrák). Az így
kialakított síkokon pedig a szalagpályák elhelyezése és
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16. ábra: A GPS pozícionálással, a marótárcsa vágó élének helyzetét figyelembe véve, alakítható ki a tervezett lavírsík.
A szükséges adatokat a monitorkép is kijelzi

17. ábra: Az MT-14 kotró pozícionálásához készült terv, és a geodéziailag felmért állapot

18. és 19. ábra:GPS-üzem alatt kialakított lavírsíkok



mûködtetése lényegesen egyszerûbb és hatékonyabb
(20. és 21. ábrák).

A marótárcsás kotrógép által elvégzett szintkialakí-
tás után természetesen a rendelkezésre álló mérõmû-
szerekkel ellenõrzõ méréseket is végre kell hajtani. Eh-
hez pedig a bányamérõ szakemberek az elõzõ feje-
zetben már ismertetett Trimble R6 GPS mûszert és S6

mérõállomást használják. Az ellenõrzõ mérésekbõl
nyert adatokat, a mérés feldolgozását követõen, megje-
lenítik a megfelelõ bányatérképeken, ezzel pedig vilá-
gos, számadatokkal igazolható eredményeket kapnak a
tervezett és a felmért állapotot illetõen. Ahogy az a 17.
ábrán is látható, az eredetileg elképzelt, és végül megva-
lósult szintkialakítás magassági értékei között mind-
össze cm-es eltérések tapasztalhatók, amelyek, ha figye-
lembe vesszük a kotrógép paramétereit és a kotrási te-
rületek kiterjedését, teljes mértékben elhanyagolhatók.

Az üzemeltetési tapasztalatok meglehetõsen kedve-
zõek, valamint a technológiai fegyelem is nagymérték-
ben javult. A rendszer mûködése esetén egyszerûen le-
het a mûveleti terv szerint dolgozni. A geodéziai méré-
sek alapján a terv a GPS segítségével ± 0,1 m pontos-
sággal valósul meg. A gépkezelõk véleménye a rend-
szerrõl nagyon jó, és õk a rendszer támogatását elsõsor-
ban a lavír kotrás során igénylik.

Köszönetnyilvánítás

A tanulmány/kutatómunka a TÁMOP�4.2.1.
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Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.
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20. és 21. ábra: Pályanyomvonal a GPS-rendszer
bevezetése elõtt (fent), és után (lent)
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Bevezetés

A hasznosítható ásványkincsek kitermelése során a
bányászati tevékenység biztonságának megteremtése
céljából � többségében a külfejtéses és a mélymûveléses
szénbányászat során � a széntelepek fedü-, illetõleg köz-
kõ-mellékkõzetek, továbbá a kitermelendõ széntelepe-
ket érintõen is a bánya (külfejtés) nyitása-elõkészítése,
továbbá folyamatosan a kitermelés során is egy ideig
folytatni kell a vízemelést.

Természetesen � a bányászati víztelenítés hatásától
függetlenül � a felszíni, a felszínközeli rétegek (építke-
zési vonatkozásában az alapozási talajok) víztartalmá-
nak változását, a talajvízszint süllyedését, ill. emelkedé-
sét az emberi/bányászati hatásokon kívül döntõ módon/
elsõdlegesen a természetes csapadék rövidebb-hosz-
szabb távú (havi, évszakonkénti, évi, több éves) alakulá-
sa/változása határozzameg. A természeti tényezõk elsõ-
sorban a csapadék változásának a talajvízszint alakulá-
sát (�járását�) befolyásoló/meghatározó hatásának
elemzése/számbavétele azért kiemelt jelentõségû, hogy
a bányászati tevékenységgel érintett/határos területe-
ken az ún. bányakár vizsgálatoknál a csapadékváltozás,
illetõleg a bányászati vízemelés talajvíz-csökkentõ hatá-
sát el lehessen határolni/választani.

A talajvízjárás kérdéseivel foglalkozva Juhász József
általános jellemzõként megállapítja: a talajvízjárás évi
menete, ha csak a csapadékból táplálkozik, körülbelül a
hõmérséklet-ingadozás szabályosságát mutatja, különö-
sen akkor, ha nincs jelentõs hozzáfolyás és a talajvíz tük-
re nincs mélyen. A talajvízállás az É-i félteke mérsékelt
övi területén március-május hónapokban a legnagyobb.
A minimum szeptember-november hónapokban szo-
kott bekövetkezni. ([1] 632. old.)

A talajvízszint ingadozásának mértéke nagyon kü-
lönbözõ aszerint, hogy milyen mélyen van a talajvízszint

a terepszint alatt és hogy milyen áteresztõképességû a
feltalaj. A csapadék itt már csak lassan és igen kis
mértékben hat a talajvízállásra. ([1] 632. old. 9.42. ábra)

Ebben a tanulmányban aMátra-Bükkalja 10 telepü-
lés 15 talajvízkútja adatait elemezve azt vizsgáljuk, hogy
a csapadék hatása különbözõ kút-vízszint mélységeknél
milyen hatással van a talajvízszint alakulására, illetõleg
az éven belüli talajvízszint ingadozás hogyan alakul az
átlagos talajvízszint mélységgel.

A csapadékhozam változásának hatása
a talajvízszint alakulására

A bevezetõ fejezet gondolatai alapján a [4] tanul-
mányban a csapadék, illetõleg a talajvízszint idõbeli (ha-
vi, éves, hosszabbtávú) változását elemeztük, figyelem-
mel az egyes területek (kutak) átlagos talajvízszint-
mélységére is. Jelen tanulmányban azt elemezzük, hogy
a csapadékhozam (mm/év) milyen mértékben változtat-
ja a talajvízszint-mélység �értékét�, azaz a 1 mm/év
csapadék mennyiségre esõ talajvízszint változás
(cm/mm/év) hogyan alakul az átlagos talajvízszint
(mélység) függvényében. Vizsgáljuk továbbá azt is, hogy
az éven belüli, az egyes hónapok közötti maximális csa-
padékhozam ingadozásmilyenmértékben változtatja az
adott idõszak (év) maximális ingadozását, az ún. vízjá-
rást (cm).

Az 1. táblázatban településenként összefoglaltuk a
csapadékmérõ állomások, illetõleg a talajvízkutak azo-
nosítási adatait, továbbá a vizsgált idõszakra vonatko-
zóan az éves átlagos csapadék értékeket (mm/év), az át-
lagos talajvízszint (mélység) értékeket (cm), a teljes
vizsgált idõszakra vonatkozó átlagos talajvízszint érté-
kek ingadozását (cm/év). A táblázat 7. oszlopa az éven
belüli, az éves csapadékértékekre (mm/év) számított
átlagos (fajlagos) talajvízszint-változás mértékét

A tanulmány a csapadékhozam és a talajvízszint (mélység) kapcsolat elemzése keretében vizsgálja az
évi csapadékösszeg, illetõleg az évi csapadékváltozás hatását a talajvízszint alakulására. A csapadék, ille-
tõleg a csapadékhozam változás hatását a talajvízkutak átlagos vízszint-magassága, azaz a terepszint
alatti mélység kapcsolatában is vizsgálja.

A kutatás a Mátra-Bükkalja terület 15 talajvízszint-megfigyelõ kútjának 1973-2006. évek közötti
adatait dolgozta fel. Az egyes kutaknál a vizsgált idõszak 11-34 év között változott.

A csapadék és a talajvízszint adatok statisztikai elemzése olyan eredményt adott, hogy az éves átla-
gos csapadékhozam (mm/év) a talajvízszintek változásában az átlagos talajvízszint-mélység növekedésé-
vel csökkenõ mértékben 0,12-0,05 cm/mm/év változást eredményezett, az éven belüli (mm/hó) maximá-
lis csapadék-ingadozás, a talajvízszint mélységével ugyancsak csökkenõ mértékben 0,8-0,2 cm/mm/hó
ingadozást váltott ki.

Az éven belüli talajvízszint-változás, az ún. talajvízjárás számított jellemzõi, az adott területen mér-
tékében és a talajvízmélység függvényében meghatározott tendenciájában is, a vonatkozó irodalomban
található jelleggel, mértékkel azonos módon alakul.

A csapadékhozam talajvízszintet változtató hatásának alakulása,
a talajvízjárás a talajvízmélység függvényében

PROF. EM. DR. H.C. MULT. DR. KOVÁCS FERENC okl. bányamérnök, az MTA rendes tagja
(Miskolci Egyetem, MTA Alkalmazott Földtudomány Kutatócsoport)
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(cm/mm/év) adja. A 8. oszlop az éven belüli (havi) csa-
padékingadozás (mm/hó) maximális értékeit, a 9. osz-
lop pedig a havi maximális csapadékingadozásra esõ
éven belüli átlagos talajvízszint-változás (cm/mm/hó)
értékeit adja meg. [2]

Az 1. ábrán az áltagos évi csapadékra esõ fajlagos
évi átlagos talajvízszint-változás adatait szemléltetjük.
A regressziós függvény szerint az átlagos talajvízszint-
mélység növekedésével a csapadékhozamra esõ fajla-
gos talajvízszint-változás � a csapadék �hasznosulása�

� csökken. A 15 kút adatát (kutat) két csoportra
elválasztva a két egri, a kerecsendi és a kompolti kút
adatai alapján �képzett súlypont� 5,84 m átlag
vízmélységnél �csak� 0,050 cm/mm/év fajlagos vál-
tozást (növekedést, csapadék �hasznosulást�) jelent,
míg a másik 11 kút 2,91 m átlagos �vízmélysége� mel-

lett a csapadék �hasznosulás� kb. 30%-kal nagyobb,
0,084 cm/mm/év.

A 2. ábra az éven belüli maximális csapadékhozam
�hasznosulási� jellemzõjét (cm/mm/év) szemlélteti. Na-
gyobb talajvízszint mélységmellett a hasznosulásmérté-
ke ez esetben is kisebb. A két súlyponti adat eltérése �
a kisebb mélység itt 50%-kal nagyobb hasznosulást mu-
tat � ez esetben azt jelenti, hogy a maximális csapadék
megjelenése kisebb mélységben nagyobb arányban ér-
zõdik (mérhetõ) a talajvízszint változásában (5,8 méter-
nél 0,4 cm/mm/hó, 2,91 méternél 0,8 cm/mm/hó).

Az éven belüli talajvízingadozás jellemzõi

A talajvízjárás kérdéskörében az éven belüli ingado-
zás elemzése indokolt. Az [1] könyv alapján ismert,
hogy a talajvízszint ingadozásának mértéke nagyon kü-

1. ábra: Az átlagos évi csapadékra esõ fajlagos évi
átlagos talajvízszint-változás a vízszint függvényében 2. ábra: Az évien belül maximális csapadékingadozás

által kiváltott évi átlagos talajvízszint ingadozás fajlagos
értéke [cm/(mm/hó)]

1. táblázat: A talajvízszint-változás (ingadozás) fajlagos értékei a havi, ill. évi csapadék-jellemzõk változásának hatására

Település Csapadék- Talajvíz- Évi átlagos Átlagos A teljes Az éven Az éven Az éven A vizsgált
mérõ kút csapadék talajvíz- idõszakra belüli átl. belüli átl. belüli átl. idõszakon

állomás a vizsgált szint- vonatk. t.vízszint csapadék talajvízsz. belüli
(száma/ idõszakban mélység éven belüli ingadozás ingadozás ingadozás maximális

(száma/ jele) a vizsgált átl. fajlagos havi max. fajl. vízszint
jele) [mm/év] idõszakban t.vízszint érték értéke értéke ingadozás

ingad. [cm/mm/év] [cm/mm/hó]
[cm] [cm/év] (6/4) [mm/hó] (6/8) [cm]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Füzes- 53604 575 511 339 31 0,061 38 0,805 146
abony 53604 003663 571 406 32 0,056 73 0,438 152

Heves 54200 002146 573 142 68 0,119 85 0,800 89
54200 002144 573 145 62 0,108 85 0,729 122

Ludas 53502 002827 523 349 53 0,101 36 1,472 372
Kerecsend 53603 001808 539 458 16 0,030 66 0,242 76
Kompolt 53511 001829 628 987 36 0,057 80 0,450 138

Eger 53207 001809 650 669 42 0,065 86 0,488 125
53207 004171 676 222 32 0,047 86 0,372 �

Egerfarmos 53700 003949 569 260 55 0,097 71 0,775 102

Mezõcsát 53802 001817 533 238 37 0,069 45 0,822 204
53802 001820 612 253 46 0,075 70 0,657 171

Mezõ-
keresztes 53705 001814 546 345 51 0,093 49 1,041 310

Mezõ- 53703 001841 570 375 47 0,082 65 0,723 288
kövesd 53703 001812 570 345 35 0,061 65 0,538 245
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lönbözõ lehet aszerint, hogy milyen mélyen van a talaj-
víz a terepszint alatt, és hogymilyen áteresztõképességû
a feltalaj. Szerepel a könyvben az is, hogy amíg a terep-
hez közel esõ talajvíz szintje élénken ingadozik és
�szemmel láthatóan� jól követi a csapadék járását, ad-
dig a mélytükrû talajvíz-vidékeknél az évi ingadozás
igen kicsiny. Az utóbbi esetben a csapadékmár csak las-
san, kismértékben hat a talajvízállásra. A [1] 9.42. ábra
diagramban is szemlélteti az átlagos, és a maximális
(szélsõ) évi talajvízszint-ingadozást az átlagos talajvíz-
szint-mélység függvényében.

Ebben a kérdéskörben vizsgálódva az 1. táblázat 6.
oszlop adatai alapján határoztuk meg a 3. ábra regresz-
sziós függvényét, ami közelítõ tendencia jelleggel mu-
tatja � a [1] 9.42. ábra 2 m alatti vízszinttartományának
�súlyvonalához� hasonlóan �, hogy nagyobb (átlagos)
talajvízszinteknél az éven belüli átlagos talajvízszint-in-
gadozás csökken. A 3. ábra 1-4 m közötti átlagmélység
tartományába esõ kutaknál határozott tendenciamutat-
kozik, 1,0-1,5 m vízmélységnél 60-70 cm volt az átlagos
vízszintingadozás, míg a 4-5m közötti átlagmélységnél a
statisztika szerint lényegesen kisebb, 20-30 cm.

A 4. ábra a talajvízszint éves átlagának maximális in-
gadozását (1. táblázat 10. oszlop) az átlagvízszint ada-
tokhoz tartozóan szemlélteti. A kompolti kiugró adat
kivételével a 14 pont által határolt terület a koordináták
helyében és a terület alakjában �szinte azonos� az iro-
dalmi forrásban szereplõ ábrával. Nagyobb � 2,5-3,5 m-
es � ingadozás a 3-5 m-es átlagos talajvízszint-mélység

mellett jelentkezett, az 1,50-3,0 m átlagos vízszint-mély-
ségû kutaknál 1-2 m-es a maximális vízszintingadozás.
(Átlagos vizsgált idõtartam 11-34 év.)

Köszönetnyilvánítás

A tanulmány a Miskolci Egyetemen mûködõ Fenn-
tartható Természeti Erõforrás Gazdálkodás Kiválósági
Központ TÁMOP-4.2.2/A-11/1-KONV-2012-0049 jelû
�KÚTFÕ� projektjének részeként � az Új Széchenyi
Terv keretében � az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
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[1] Juhász József: Hidrogeológia. III. átdolgozott kiadás, Aka-

démiai Kiadó Budapest (2002)
[2] A talajvízszint értékek elemzése a Mátra-Bükkalja terület

egyes településein. A talajvízszint alakulása a csapa-
dékjellemzõk és az átlagos talajvízszint (mélység) függ-
vényében. Kutatási részjelentés a Mátrai Erõmû Zrt.
részére, INNOCENTER Innovációs Központ Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Miskolc (2013)

[3] Szûcs Péter:Hidrogeológia a Kárpát-medencében � hogyan
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0325 (2012)

[4] Kovács Ferenc: A csapadékváltozás és a talajvízszint-alaku-
lás kapcsolatáról. BKL Bányászat 2014/5-6., pp. 2-7.
ISSN 0522-35/2

3. ábra: A csapadék és a talajvízszint változás alakulása
az átlagos talajvízszint (mélység) függvényében

4. ábra: A talajvízszint éves átlagának maximális
ingadozása a teljes megfigyelési idõszakban [cm]

DR. KOVÁCS FERENC 1962-ben bányamérnöki, 1968-ban külfejtési szakmérnöki oklevelet szerzett a Nehézipari
Mûszaki Egyetemen. 1962-tõl a Bányászati és Geotechnikai Tanszék oktatója, 1977-tõl egyetemi tanár, 1984-tõl tan-
székvezetõ. 1987-tõl a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ, 1993-tól rendes tagja. Számos hazai és külföldi szakmai
és állami kitüntetés tulajdonosa, hat külföldi egyetem tiszteletbeli doktora.
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Történelmi visszatekintés

Az elsõ európai egyetemek alapítása a 11-14. szá-
zadra esik, amikor Európában a pápaság és a császár-
ság hatalma viszonylagos egyensúlyban volt. Ennek kö-
szönhetõ, hogy a teljes jogú felsõoktatási intézmények
ebben a korban kettõs � egyházi és világi � jóváhagyás-
sal mûködtek, oktatási területük a teológia, a jog és or-
voslás, amely késõbb a bölcsészeti tudományokkal bõ-
vült. Ugyancsak a középkori egyetemeken (Bologna
1088, Oxford 1214, Párizs 1215, Cambridge 1318) ala-
kult ki az a rendszer, amelyben mindazok, akik a tudo-
mányokban tett elõrehaladásukat az egyetem profesz-
szorai elõtt tett szigorlattal, tudományos értekezéssel
és annak nyilvános megvédésével bizonyították, dokto-
ri titulust kaptak.

Európában a 18-19. században kiépülõ alkalmazott-
tudományi felsõfokú képzés (mûszaki-mérnöki, mezõ-
gazdasági, közgazdasági stb.), noha a közéleti gondol-
kodásban és gyakorlatban teljesen egyenértékûen sze-
repelt az egyetemekkel, csak hosszú évtizedek fejlõdé-
sével válhatott de jure és de facto is egyenrangúvá az õsi
hagyományokon nyugvó tudományegyetemekkel. Így a
doktori cím adományozásának joga is csak hosszú küz-
delmes idõszak után kerülhetett ezen intézményekhez.

Jogelõdünk, az 1735-ben alapított selmecbányai
Alma Mater 1867 után kiváló, nemzetközi hírû tanári
karral rendelkezett, ami nyilván közrejátszott abban,
hogy 1904-ben egyetemi jellegû fõiskolává szervezték,
élén rektorral, az osztályok élén dékánokkal. Ennek el-
lenére a nagy szaktársadalmi támogatás mellett sem si-
került a doktor-avatási jogot megszerezni évtizedeken
keresztül. Végül is Magyarország kormányzója 1931.
december 24-i keltezéssel megadta az intézménynek a
doktori cím és a habilitáció adományozásának jogát. Az
elsõ doktorrá avatásra 1933-ban került sor.

1951-ben a kormány � szovjet mintára � új minõsíté-
si rendszert vezetett be, megszüntetve az egyetemek
eredendõ, több évszázados kvalifikációs jogát. Ezzel az
intézkedéssel hazánkban � így egyetemünkön is (akkori
neve Nehézipari Mûszaki Egyetem) � szünetelt a dok-

tori cím adományozása, majd 1956-tól kezdve újra in-
dulhatott ez a folyamat, amelynek köszönhetõen egye-
temünkön számos kiváló szakember szerezhette meg a
tudományokban tett elõrehaladását igazoló egyetemi
doktori címet.

Az 1993. évi felsõoktatási törvény új fejezetet nyitott
a hazai egyetemek életében azzal, hogy a tudományos
fokozat adományozásának jogát ismét az intézmények-
re ruházta. Ezzel egy idõben megteremtette az iskola-
szerû doktori (PhD) képzés feltételrendszerét is. 1994-
tõl a Miskolci Egyetem is megkapta a jogot a PhD kép-
zésre és a PhD doktori fokozat adományozására. A tör-
vény fontos lépést jelentett a tudományos továbbképzés
területén, mivel kimondta az évszázados európai felsõ-
oktatási rendszerhez való visszatérést a doktori (PhD)
képzés bevezetésével.

Doktori képzés a Mûszaki Földtudományi Karon

A doktori képzés kezdetét az 1992-ben elõször ide-
iglenes, majd 1994-tõl végleges doktori programok akk-
reditálása jelentette. 1994.május 24-én hozott határoza-
tában az Országos Akkreditációs Bizottság (MAB) ta-
núsította, hogy a Miskolci Egyetem négy tudományág-
ban, köztük a földtudomány és mûszaki tudomány terü-
letén doktori képzésre és tudományos doktori (PhD)
fokozat odaítélésére jogosult. A Mûszaki Földtudomá-
nyi Karon a képzések két doktori programban indultak:

� alkalmazott földtani és geofizikai kutatások,
� geotechnikai rendszerek és eljárástechnika.
Ez a rendszer 2001-igmûködött. A két doktori prog-

ramban nappali, levelezõ és egyéni képzési formában
összesen 133 hallgató vett részt.

2001 áprilisában megjelent az 51/2001. (IV. 3.) Kor-
mányrendelet �A doktori képzésrõl és a doktori fokozat-
szerzésrõl�. Ezen rendelet alapján, valamint a Magyar
Akkreditációs Bizottság állásfoglalásainak figyelembe-
vételével a doktori programmal rendelkezõ karok dok-
tori iskolák létrehozására pályázhattak. A Mûszaki
Földtudományi Kar pályázatát elfogadva a MAB a
2002. február 22-i ülésén akkreditálta a Mikoviny

Sokszor mondjuk, hogy a jövõ a tudásalapú társadalomé, a tudás otthona pedig az
Egyetem, amelynek hármas feladata a tudás õrzése, a tudás gyarapítása és a tudás terjesz-
tése. Ebbõl adódik az Egyetem legnagyobb felelõssége: az új tudós generáció, a tudomá-
nyos utánpótlás kinevelése, aminek intézményes kerete hazánkban és világszerte a doktori
képzés. A Miskolci Egyetemen a bányászat és a mûszaki földtudomány területén ezt a kül-
detést a neves geográfus és polihisztor, Mikoviny Sámuel nevét viselõ Földtudományi
Doktori Iskola látja el. A szerzõk bemutatják a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudomá-
nyi Karán folyó doktori képzés intézményi kereteit, és a 2001-2015. közötti idõszak tapasz-
talatait.

Doktori (PhD) képzés a Miskolci Egyetem
Mûszaki Földtudományi Karán

DR. DOBRÓKA MIHÁLY okl. fizikus, a Doktori Tanács elnöke,
DR. MUCSI GÁBOR okl. eljárástechnikai mérnök, dékánhelyettes (Miskolci Egyetem)
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Sámuel Földtudományi Doktori Iskolát, amelyben a dok-
tori képzésüket korábban megkezdett PhD hallgatók
folytathatták tanulmányaikat.

A doktori képzés rendszere

A doktori képzés két részbõl, egy képzési és egy el-
járási részbõl áll. A képzési periódusban a doktorandu-
szok a kutatási területükhöz szorosan kapcsolódó tan-
tárgyakat vesznek fel, és kiszélesítik, illetve elmélyítik is-
mereteiket a választott tématerületen. Közben korláto-
zott mértékben oktatási feladatokat is ellátnak, és saját
kutatási tevékenységük mellett bekapcsolódnak a kuta-
tóhelyen folyó egyéb kutatómunkákba. A képzési perió-
dus az abszolutórium megszerzésével zárul.

A második, ún. eljárási fázis a doktori cselekménye-
ket, a mûhelyvitát, a doktori szigorlatot és az értekezés
nyilvános védését foglalja magába. A két résznek nem
kell folyamatosan kapcsolódni egymáshoz, az eljárási
rész idõben késõbb is indítható. A képzés nappali, leve-
lezõ és egyéni formában valósítható meg. A nappali
képzési formában a doktorandusz állami vagy egyéb
doktori ösztöndíjra pályázhat. Doktori ösztöndíj 36 hó-
napig folyósítható. Levelezõ doktorandusz nem része-
sül ösztöndíjban, munka mellett a munkahelyén,
és/vagy a kutatóhelyén végezheti kutatásait. Az egyéni
képzési formába fõleg azok a személyek nyernek felvé-
telt, akik már hosszabb idõ óta a szakterületen dolgoz-
nak, és figyelemre méltó szakmai/tudományos eredmé-
nyekkel, ill. publikációs teljesítménnyel rendelkeznek.

A doktori iskola bemutatása

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Ka-
rán akkreditáltMikoviny Sámuel Földtudományi Doktori
Iskola célja a földtudományi alapismereteket igénylõ
mérnöki tevékenységek és alkotások tudományos meg-
alapozása, a fejlesztéseket és alkalmazásokat támogató
kutatási eredmények felmutatása, szoros összefüggés-
ben a karon folyó képzéssel és kutatással. A doktori is-
kola � célkitûzéseinek megfelelõen � erõs nemzetközi
együttmûködéssel új perspektívákat biztosít a karon ta-
nuló, ill. PhD képzésre jelentkezõ legtehetségesebb
hallgatók részére.

A felvételi eljárás

A Doktori Iskolába történõ felvételi felhívást és tá-
jékoztatót az egyetemen szokásos módon a Doktori Is-
kola évente, meghatározott idõpontig megküldi a Mis-
kolci Egyetem Doktori Tanácsának, amely egyetemi
szinten összegyûjti, koordinálja és intézkedik a felvételi
felhívás és tájékoztató megfelelõ nyilvánosságának biz-
tosításáról. A jelentkezési lapokat és az elõírt mellékle-
teket a felhívásban szereplõ módon, helyen és idõpont-
ban kell benyújtani általában májusig. A felvételi jelent-
kezést a Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi
Rektorhelyettesi Titkárság koordinálja, de a szükséges
információkmegtalálhatók a doktori iskola honlapján is
(a www.mfk.uni-miskolc.hu oldalon, Oktatás/PhD kép-
zés menüpont).

A felvételi beszélgetések során a pályázónak számot
kell adni általános szakmai felkészültségérõl, és a vá-
lasztott témakörben való jártasságáról. Megvitatásra
kerül a pályázó által összeállított kutatási témavázlat is.
A felvételi beszélgetés idegen nyelven is történhet.
Többletpontokat lehet szerezni díjazott TDK dolgozat-
tal, vagy más, igazolt tudományos tevékenységgel (pub-
likáció, konferencia elõadás). Külföldi részképzés, kül-
földön teljesített nyári szakmai gyakorlat vagy külföldi
egyetemen készített diplomaterv a szakmai ismeretek-
nél és az idegen nyelv ismereténél pontszámnövelõ té-
nyezõ lehet.

A Doktori Felvételi Bizottság a Tudományági Dok-
tori Tanács által jóváhagyott pontozási rendszerrel érté-
keli a pályázó felvételi teljesítményét. A pontozási rend-
szer segítségével értékelik a graduális képzés során elért
tanulmányi eredményeket, a nyelvismeretet, a kutatási
elõéletet, továbbá a pályázó ismereteit a választott té-
mával kapcsolatban. ADoktori Felvételi Bizottság a fel-
vételi pontok alapján rangsorolja a jelentkezõket. A
rangsor alapján a Tudományági Doktori Tanács dönt a
végleges felvételi rangsorról, amelyet elõterjeszt az
Egyetemi Doktori Tanácsnak. A felvételi beszélgetés
akkor tekinthetõ sikeresnek, ha a pályázó a maximáli-
san megszerezhetõ 100 pontból legalább 60 pontot tel-
jesített. A felvételi ponthatár az Egyetemi Doktori Ta-
nács által a doktori iskola részére biztosított államilag fi-
nanszírozott nappali ösztöndíjas keretszámtól függõen
alakul. Levelezõ, illetve egyéni felkészülésû doktoran-
duszok a nappali doktoranduszok felvételi ponthatárá-
nál legfeljebb 10 ponttal kisebb (de 60 pontot meghala-
dó) felvételi pontszámmal vehetõk fel.

A doktori iskola oktatási és kutatási programja

A doktori iskola a földtudományokon belül azon a
területen kíván tevékenykedni, amely megfelel a Mû-
szaki Földtudományi Kar képzési profiljának, és ame-
lyen a korábban akkreditált �Geotechnikai rendszerek
és eljárástechnika�, illetve az �Alkalmazott földtani és
geofizikai kutatások� doktori program keretében tevé-
kenykedett. Ezt a széles területet az 1. táblázatban té-
materületekre bontva mutatjuk be. A tématerületekre
bontás egyben a tudományos kutatási tevékenység alap-
vetõ szervezeti tagolódását is tükrözi. A kutatási téma-
csoportokat, és azokon belül az ajánlott témákat a Tu-
dományági Doktori Tanács évente áttekinti, és szükség
esetén dönt azok módosításáról.

1. táblázat: AMikoviny Sámuel doktori iskola
tématerületei

Kutatási tématerület
Geotechnikai rendszerek és eljárások
Fluidumtermelõ és -szállító rendszerek
Környezeti eljárástechnika és nyersanyag-elõkészítés
Alkalmazott geofizikai kutatások
Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások
Természet- és társadalomföldrajz



Képzési követelmények

A doktori képzésre felvételt nyert hallgatók tanul-
mányaikat a tudományos vezetõvel összeállított, és a
Tudományági Doktori Tanács által jóváhagyott képzési
terv alapján folytatják. Doktori témájukhoz kapcsolódó
tudományos ismeretekmegszerzésemellett a doktoran-
duszok részt vesznek a tanszékek által meghirdetett tan-
tárgyak oktatási (gyakorlatvezetõi) feladatainak az ellá-
tásában, és a tudományos vezetõ által irányított kutatási
munkákban. Törekednek tudományos eredményeik
publikálására, konferenciákon való szereplésre. Szakis-
mereteik bõvülése és tudományos munkájuk eredmé-
nyei kreditpontokkal kerülnek értékelésre.

A képzés során az elsõ négy félévben összesen 12
tanegységet kell teljesíteni. Ebbõl nyolc vizsgát kell ab-
szolválni, és négy kutatószemináriumot kell teljesíteni.
A kutatószeminárium a doktorjelölt tématerületéhez
kapcsolódó szakirodalmi és speciális ismeretekmódsze-
res elsajátítására szolgál. A doktorjelöltek nappali tago-
zatos képzése során a 2. táblázatban szereplõ oktatási-
kutatási program ajánlott:

A levelezõ doktorjelölteknek a nappali képzéssel
azonos vizsgakövetelményeket kell teljesíteni. A levele-
zõ doktorjelöltek egyéni tudományos kutatómunkáju-
kat részben vagy egészben a fõállású munkahelyükön is
végezhetik, ha a feltételek adottak. Egyéni felkészülés
esetén a jelölt kérheti a vizsgák legfeljebb 50%-a alóli
felmentést. A beszámítható kreditpontokról a tárgyak
jegyzõi és a tudományos vezetõ véleménye alapján a Tu-
dományági Doktori Tanács dönt.

A Tudományági Doktori Tanács a doktorandusz tel-
jesítményét kreditrendszerrel értékeli. Az abszolutóri-
um letételéhez szükséges 180 kreditet
� a képzési tervben elõírt vizsgák letételével (5 kredit/
vizsga)

� fakultatív tárgyak felvételével és ezek vizsgáival
(2 kredit/vizsga)

� kutatószemináriumok teljesítésével (0-10 kredit/
szeminárium)

� kutatócsoportok munkájában való részvétellel (0-5
kredit/félév)

� oktatási munkában való részvétellel (0-5 kredit/félév)
� tudományos elõadások tartásával, publikációkkal
lehet megszerezni.

A Doktori Iskola mûködése

A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
évente 4-7 állami ösztöndíjas PhD hallgatót vesz fel. Le-
hetõség van a felvételi vizsgán megfelelt hallgatók ön-
költséges, vagy szponzorok által adományozott ösztön-
díjas nappali képzésére is. Levelezõ képzésre évente fel-
vett hallgatók száma hasonló a nappali tagozatos dokto-
randuszok számához. Egyéni képzésre évente változó
számú, a tapasztalatok alapján 2-3 jelentkezõre lehet
számítani.

A PhD hallgatók részt vesznek a tanszékek oktatási
tevékenységében is, elsõsorban számítási és laboratóri-
umi mérési gyakorlatok vezetésével. Doktori kutatá-
saikról publikációkban és szakmai konferenciákon szá-
molnak be. A doktori eljárás sikeres teljesítéséhez álta-
lában 4-5 hazai vagy nemzetközi kiadványbanmegjelent
publikáció és hasonló számú elõadás szükséges.
Ajánlott a doktoranduszok külföldi részképzése, ill. ta-
nulmányútja. Ennek teljesítése részletesen nincs szabá-
lyozva, de a nappali tagozatos PhD hallgatók általában
legalább egy jelentõs (1-6 hónap idõtartamú) külföldi
tanulmányúton részt vesznek.

A doktori képzés a Kar oktató munkájának legma-
gasabb szintû területe. Különös jelentõséggel bír a kari
oktatói/kutatói utánpótlás szempontjából, annak leg-
fontosabb merítési bázisa a doktoranduszok köre. A
PhD hallgatók bevonása a kar és a tanszékek kutatásai-
ba kettõs jelentõséggel bír: egyrészt a hallgató bõvítheti
kutatási tapasztalatait és tudását, másrészt a tanszékek
kutatási potenciálja értékes területen növekedhet.
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2. táblázat: Nappali tagozatos oktatási-kutatási program

Tevékenységek Félév
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tantárgyak [óra/hét] 2x2 2x2 2x2 2x2 - -
Kutatószeminárium
[óra/hét] 2x2 2x2 2x2 2x2 - -

Idegen nyelv [óra/hét] 4 4 4 4 - -
Oktatómunka [óra/hét] 4 4 4 4 - -
Kutatási tevékenység
[óra/hét] 8 8 8 8 8 8

Önálló munka [óra/hét] 16 16 16 16 32 32
Összesen 40 40 40 40 40 40

3. táblázat: A Doktori Iskola hallgatóinak száma 2001-2014.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Össz.
Felvett hallgatók 19 11 17 16 14 7 11 16 12 12 12 10 14 10 181

levelezõ és
Ebbõl egyéni 12 4 9 9 5 1 5 4 4 2 2 2 0 1 60

nappali 7 7 8 7 9 6 6 12 8 10 10 8 14 9 121
Abszolutóriumot
szerzett 0 0 1 3 8 4 3 2 10 6 5 14 7 2 65

Abszolutóriumot és
fokozatot szerzett 2 3 3 7 10 3 10 4 6 4 4 1 8 6 71

Ebbõl egyéni 0 1 1 3 4 0 3 0 1 1 3 0 2 2 21



A Doktori Iskola mûködésének számszerû jellemzõi

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi
Karán 2001 és 2014 között felvett hallgatók számát,
valamint közülük abszolutóriumot, ill. PhD fokozatot
szerzettek számát a 3. táblázatmutatja.

A Mûszaki Földtudományi Kar tudományos poten-
ciáljában a PhD hallgatók fontos részt képeznek.
Publikációik többségében társszerzõkkel (jellemzõen a
témavezetõvel) jelennekmeg nélkülözhetetlen részt ké-
pezve a Kar publikációs aktivitásában. Örvendetes,

hogy a publikációk színvonala erõsödik, egyre gyako-
ribb a meghatározó külföldi szakfolyóiratokban való
megjelenés. (Pl. egy a közelmúltban bemutatott
értekezésben foglalt eredményeibõl a jelölt 8 folyóirat-
cikket publikált, impakt faktorainak száma: IF=2,5.)

A Mûszaki Földtudományi Kar küldetésében az
iskolaszerû doktori képzés kiemelt helyet kap. Várjuk
továbbra is a tudományosmunka iránt elkötelezettséget
érzõ tehetséges fiatal szakemberek jelentkezését.
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DR. DOBRÓKA MIHÁLY 1972-ben szerzett fizikus diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Debrecenben.
Végzés óta a Miskolci Egyetemen dolgozik. Kezdetben plazmafizikával foglalkozott, 1983 óta a Geofizikai Tanszék
munkatársaként geofizikai módszerfejlesztés, ill. inverziós eljárások fejlesztése a fõ kutatási területe. 1996-ban elnyerte
a mûszaki tudomány doktora fokozatot, 1997. július 1-jétõl egyetemi tanár. Jelenleg a Mikoviny Sámuel Földtudományi
Doktori Iskola vezetõje.

DR. MUCSI GÁBOR a Miskolci Egyetem Nyersanyagelõkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetének docense.
Elõkészítéstechnikai mérnöki diplomáját 2002-ben, PhD-fokozatát 2009-ben szerezte a Miskolci Egyetemen. Jelenleg a
Mûszaki Földtudományi Kar tudományos ügyekért felelõs dékánhelyettese. Fõ oktatási és kutatási területe amechanikai
eljárástechnikai mûveletek, szûkebben az aprítás (finomõrlés) témaköre, ipari hulladékok hasznosítása. Több mint 90
publikációval rendelkezik, javarészt idegen nyelven.

Kiemelt jelentõségû a Magyar Urán Bányászati Zrt.

A kormány rendeletben minõsítette stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté aMagyar Urán Bányászati
Zrt.-t. A céginformációs adatok szerint ennek a társaságnak a
tulajdonosa a Wildhorse Energy Hungary Kft., amely az
ausztrál Wildhorse Energy Ltd. érdekeltsége. Ez a vállalkozás
már évek óta tervezi a magyarországi uránbányászat újraindí-
tását, és Pécs körzetében 42 négyzetkilométeres területen van
kutatási joga.

A kormánymár 2012 júniusában határozatot hozott arról,
hogy állami és piaci szereplõk bevonásával, vegyesvállalati
együttmûködés keretében vizsgálják meg a mecseki uránérc
bányászat esetleges újraindításának gazdaságossági feltételeit
és társadalmi lehetõségeit. Úgy volt, hogy az � addig a bezárt
bányák rekultivációjával foglalkozó � Mecsekérc Zrt. és a he-
lyi önkormányzatok bevonásával folyik a munka, de utóbb el-
akadtak a tárgyalások.

A Magyar Urán legutóbbi mérlegbeszámolója szerint
veszteséges a cég tevékenysége, de a hiány mindössze 6-10
millió forint. A tulajdonosnak, a Wildhorse Energy Hungary-
nek viszont már 270 millióra rúg a vesztesége (és az ausztrál
anyacégnél is takarékossági intézkedéseket vezettek be).

A törvény alapján stratégiailag kiemelkedõ jelentõségû
céggé minõsíthetik azt a céget, amely adósságainak rendezé-
séhez, hitelezõikkel való megegyezéséhez, reorganizációjához
nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fûzõdik, vagy
amelyek esetében � ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség
elõreláthatólag nem szüntethetõ meg � kiemelt gazdaság-
politikai érdek fûzõdik ahhoz, hogy a jogutód nélküli meg-
szüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárásrend
szerint történjék, ill. amely nemzetgazdasági szempontból jelen-
tõs projekteket valósít meg. A stratégiailag kiemelkedõ jelen-
tõségû vállalkozásokhoz állami vagyonfelügyelõt neveznek ki.
vs.hu (Szabó Yvette) 2015.01.01. PT

Békés Sándor: Mélybõl hangzó szívdobbanás
Egykori uránbányászok emlékeznek

A mecseki uránbányászat 42 küzdelmes évet élt meg. Az
érckutatás az 1950-es években kezdõdött, a termelés 1957-58-
ban indult, és 1997-ben véget is ért.

2001-ben az egykori Mecseki Ércbányászati Vállalat mû-
szaki szakemberei �A magyar uránbányászat története� cím-
mel felbecsülhetetlen értékû ipartörténeti szakkönyvet adtak
közre. A heroikus munkamûszaki-technikai fejlõdéstörténete
tehát közkinccsé lett. A mecseki uránbányászok járatlan uta-
kon jártak, nem ismerve félelmet és lehetetlent.

De kik voltak õk? Békés Sándor �Mélybõl hangzó szívdob-
banás� címû könyve (Kódex Kiadó, Pécs, 2014. 151. p.) 25
portré-interjú segítségével igyekszik választ adni erre a kér-
désre.

Dr. Gagyi Pálffy András okl. bányamérnök, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ügyvezetõ igazga-
tója a könyv elõszavában ezt írja: �A kötet az emberi emléke-

zésmegõrzését szolgálja, és remélhetõleg elõsegíti, hogy a kul-
túrájára és történelmére oly büszke Pécs város patrióta lako-
sai és vezetõi a nyugat-európai hajdani bányavárosokhoz ha-
sonlóan megõrizzék a város gazdagodását alapvetõen megha-
tározó bányaipar emlékeit és hagyományait, emléket állítva a
mecseki bányászatban dolgozó embereknek�.

Igen! Az ipartörténettel foglalkozó szakemberek sokszor
megfogalmazták, hogy Pécs város fejlõdését döntõen megha-
tározta a kõszénbányászat 252 éve és az uránbányászat 42 éve.

�A csokorba kötött 25 vallomás az alkotó emberrõl és egy
új munkakultúra megteremtésérõl is szól. Korrajznak is te-
kinthetõ � írja dr. Gagyi Pálffy András az elõszóban �, mert
�az ország különbözõ tájáról, a társadalom különbözõ
rétegeibõl származó személyek õszinte vallomásait tárja az
olvasó elé, bemutatva, hogy ki honnan jött és hová jutott.�

Úgy gondolom, hogy Békés Sándor és az interjúk során
megszólaltatott személyek segítettek emléket állítani a töré-
keny idõt megélt uránbányászatunk egykor volt dolgozóinak.

Kukai András
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Bevezetés

Két eltérõ viselkedésû test érintkezése során bekö-
vetkezõ folyamatok vizsgálata fontos és bonyolult fela-
dat. Napjainkban, amikor a geomûanyagok innovációja
a mélyépítés során megállíthatatlan, új, korábban nem
ismert problémák merülnek fel. A korábban szerteága-
zóan vizsgált talajon belüli folyamatok mellett ma már
a talaj és a talajba vagy talajra helyezett, teljesen eltérõ
mechanikai karakterrel rendelkezõ anyagok kölcsönha-
tásaképpen kialakuló feszültség- és deformációs tér jel-
lemzõinek meghatározására is szükségünk van.

A geomûanyagokat a mindennapi élet legkülönfé-
lébb területén használják, pl. vasúti és közúti töltések,
útalapok megerõsítésére, országúti környezetben tör-
tént lejtõk omlás utáni helyreállítására, hulladéklera-
kók aljzat- és zárószigetelõ rendszerének elemeiként,
vagy akár teraszok kialakításához szõlõtermõ vidéke-
ken. Az alkalmazási területek sokfélesége mellett e
nagy volumenû és költségû problémák viszonylag egy-
szerû megoldása miatt ezen mesterséges anyagok gya-
korlati jelentõsége kiemelkedõ. A megfelelõ alkalma-
zás, kialakítás (pl. megfelelõ rézsûszög) azonban kulcs-
fontosságú, hogy ezek a kontakt rendszerek feladatukat
hatékonyan ellássák, a teherbíró képességet és az állé-
konysági biztonságot növeljék. A talajra vagy talajba he-
lyezett merev, illetve rugalmas testek által alkotott kon-
taktrendszerek kölcsönhatásának vizsgálata tehát
kulcsfontosságú és meghatározó jelentõségû.

Ezeknek a kontaktrendszereknek az eredõ nyírószi-
lárdsági jellemzõit alapvetõen befolyásolja a talaj szem-
csemérete, a kontaktfelület érdessége, valamint merev-
sége is. Ennek megfelelõen jelen cikkben különbözõ
talajokon végzett vizsgálatok eredményeit mutatjuk be
egy rugalmasnak tekinthetõ gumi, egy sima felületû,
merev alumínium lap, valamint egy érdes, merev felü-
letet képviselõ szinterezett bronz szûrõkõ között.

Vizsgálati módszerek � torziós nyírás

A talaj és geoszintetikus anyagok közötti nyírási
ellenállás vizsgálata a geotechnikai gyakorlatban elter-

jedt módszerekkel történik, illetve új megoldásokat is
kifejlesztettek [3, 4, 5]. Problémát jelent azonban, hogy

A cikkben bemutatott kísérletek célja a különbözõ talajok és eltérõ érdességû, merev-
ségû felületek érintkezésének vizsgálata nagyobb elmozdulás mellett. A torziós nyíróberen-
dezéssel lehetõség nyílik a nagyobb nyírási úthossz függvényében kialakuló reziduális nyí-
rófeszültség tanulmányozására is. A mérési eredmények alapján a különbözõ talajok, va-
lamint a rugalmas és merev testek kölcsönhatása során az érintkezésen lezajló folyamatok
azonos tendenciát követnek, azonban az anyagi minõségtõl függõen pl. a körmozgás jel-
legébõl adódó periodicitás az érintkezési felületen fellépõ súrlódás jellemzõje lehet. A rend-
szer viselkedésének pontosabb leírásához további vizsgálatok szükségesek.

Talajok, valamint rugalmas és merev testek kölcsönhatása során
bekövetkezõ folyamatok geotechnikai vizsgálata

ZOLTÁN-GONDA NÓRA okl. hidrogeológus mérnök, DR. KOVÁCS BALÁZS okl. bányamérnök, okl. környezetvédelmi
szakmérnök, Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék

1. ábra: A torziós nyírás



figyelembe kell venni a mobilizált nyírószilárdság ér-
tékének függését az elmozdulás nagyságától [1], és az
említett alkalmazási területeken amegszokottnál lénye-
gesen nagyobb elmozdulásokról van szó. A Miskolci
Egyetem Geotechnikai Talajvizsgáló Laboratóriumá-
ban található torziós nyíróberendezéssel ezért kiemelt
célunk a nyírási úthossz függvényében kialakuló nyíró-
feszültség alakulásának vizsgálata.

A talajok és geomûanyagok, illetve egyéb rugalmas
vagy merev testek közötti nyírási ellenállás vizsgálatá-
nak a célja a nyírószilárdsági paraméterek meghatáro-
zása, amely két talajréteg között a kohézióval (c) és a
belsõ súrlódási szöggel (ϕ), míg a talaj és a geoszinteti-
kus anyag között az adhézióval (a) és a két elem közti
súrlódási szöggel (δ) jellemezhetõ.

Az 1. ábrán látható módon a torziós nyírás során a
minta tönkremenetele a nyíródobozok egymáson való
elforgatásával megy végbe. Az eltolással mûködõ nyíró-
gépekhez képest amegnövekedett, kvázi végtelen nyírá-
si úthossz révén lehetõség nyílik a maximális mellett a
tönkremenetel utáni, reziduális (maradó) nyírószilárd-
sági paraméterek meghatározására is.

A vizsgált elemek elhelyezkedését a 2. ábra szemlél-
teti. A talajt az alsó nyíródoboz tartalmazza, melyet
alulról egy szûrõkõ határol. Amintamagassága 4,5mm,
felülete 40 cm2. A felsõ nyíródobozra a formára vágott
gumilapot (és egy speciális kísérletben a geomembránt)
ragasztással, míg a szûrõkövet és az alumíniumlemezt
csavarokkal rögzítettük.

A vizsgált anyagok bemutatása

A kísérletek kezdeti célja egy homokos iszap, illetve
egy homoktalaj nyíróvizsgálata volt, különbözõ felüle-
tekkel, nagyobb elmozdulás mellett. A mérések során
használt homokos iszap egy magyarországi, mûvelés
alatt álló termõterületrõl származik, amely szemcsemé-
ret eloszlása alapján kb. 50%-ban tartalmaz iszap, 35%-
ban homok és 15%-ban agyag frakciót. A vizsgálatokat
w≈12% víztartalom mellett végeztük, amely megközelí-
tõleg a Proctor-görbe maximumához tartozó optimális
víztartalomnak megfelelõ érték. A homok egy külföldi
területrõl származik, melynek kb. 90%-a 0,08-0,1 mm
között található, illetve a mérések során beállított víz-
tartalom a tömöríthetõség vizsgálatok alapján szintén
12% körüli volt.

Késõbb a mérési sorozat kiegészült egy agyag talaj
(bentonit) vizsgálatával is. Itt a beállított víztartalom a
Proctor vizsgálatnál meghatározott optimális víztarta-
lomnál valamivel magasabb, kb. 20% volt.

A fent említett talajok nyírással szembeni ellenálló
képességét a gumi, alumínium és az érdes felületû
bronz szûrõkõvel vizsgáltuk, a bentonit esetében az alu-
míniumfelület vizsgálatára a késõbbiekben kerül sor.

A nyíróvizsgálatokat minden esetben a minta kon-
szolidációja elõzte meg. A tapasztalat azt mutatta, hogy
a homokok esetében a leghamarabb (kevesebb, mint
1 óra) az érdes felület esetén állt be a konszolidáció,
azaz számottevõ összenyomódás már nem tapasztal-
ható. A sima felületû alumínium esetén ez több mint 2
órát is igénybe vett, míg az agyag esetében a kon-
szolidáció idõtartama kb. 20 óra volt. A rendszer
kialakítása miatt (1. ábra) a két felület határán lehetõ-
ség van a talaj kiszáradására, ezért ennek megakadályo-
zására egy gumi membránnal vettük körbe a mintát
(lásd késõbb, 10. ábra), mely a vizsgálatok után vissza-
mért víztartalom értékek alapján megfelelõ megoldást
jelentett a probléma kiküszöbölésére.

A nyírófeszültség alakulása a nyírási úthossz
függvényében

A vizsgálatokat nagy, 1 mm/s nyírási sebességgel vé-
geztük, 100 kPa normálterhelés mellett. Az alsó doboz
elforgatása során a felsõ dobozt mozdulatlanul tartja
két kar. Az ezekhez kapcsolt két erõmérõ szenzor (F1 és
F2) segítségével mérhetõ a talajban az az erõ, amely a
felsõ doboz mozdulatlanul tartásából adódóan a minta
elnyíródását okozza. A nyíróerõk mérése mellett
rögzítésre került a nyírás közben a minta függõleges
alakváltozása is.

Általános esetben a torziós nyíróvizsgálatokat a
tönkremenetel utáni, reziduális (maradó) nyírószilárd-
ság kialakulásáig végezzük. Ezt szemlélteti a 3. ábra a
homokos iszap talaj és az érdes felületû szûrõkõ eseté-
ben 100 kPa normálterhelés mellett.

Azonban ahogy a bevezetõben említettük, a gyakor-
latban sokszor ennél jóval nagyobb mértékû elmozdu-
lásról van szó. Ennek megfelelõen a vizsgálatot tovább
folytatva valamivel több mint egy teljes fordulatig a
4. ábrán látható görbéket kapjuk. Az 5. ábrán látható
módon a két oldalon mért nyíróerõbõl a mintafelületre
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2. ábra: Az alsó nyíródobozba helyezett talaj (bentonit), az azt alulról határoló szûrõkõ és a kontaktrendszer
�mesterséges anyagú� elemei: a formára vágott gumilap, az alumíniumlemez és a szinterezett bronz szûrõkõ



számított nyíró feszültség reziduális értéke konstansnak
tekinthetõ a nyírási úthossz teljes szakaszán.

Ugyanezt a jelleget figyelhetjük meg a nagyobb
szemcseméretû homok esetében is, azonban itt közel
két teljes fordulat során. Ezt szemlélteti a 6. ábra, ahol
látható, hogy kb. 90°-nál a két görbe markánsan elválik

egymástól, és kb. 450°-nál, tehát egy teljes fordulat után
egy bizonyos tendencia szerint újra közelítenek egymás-
hoz. A következõ teljes fordulat periódusában látható,
hogy az elõzõnél leírt tendencia újra megismétlõdik. Az
elõzõhöz hasonló módon a nyírási ellenállás reziduális
szakasza itt is konstansnak tekinthetõ.

A finom szemcseméretû agyag vizsgálatának ered-
ményét a 7. és 8. ábra szemlélteti. Az elõzõekhez képest
az látható, hogy a reziduális nyíró feszültség 60°-nálmég
nem alakult ki, hanem csak jóval késõbb, kb. 240°-nál
kezd beállni egy adott értékre (8. ábra), ahol a két erõ-
karon mért nyíróerõ értéke kezd szétválni (7. ábra).

Az eddigiekben részletezett vizsgálatokat kisebb,
1 mm/min nyírási sebességgel is elvégeztük, ahol a be-
mutatott tendencia szintén megfigyelhetõ. Továbbá a
különbözõ érdességû és merevségûmesterséges elemek
vizsgálatánál is megfigyelhetõ a nyíróerõk elmozdulás
függvényében tapasztalható jellege, azonban helyhiány
miatt jelen cikkben ezek nem kerülnek bemutatásra. A
következõ fejezetben a jelenség lehetséges okának ma-
gyarázatát viszont egy a homok és a rugalmasnak tekint-
hetõ gumi lap által alkotott kontaktrendszer eredmé-

24 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 148. évfolyam, 2. szám

6. ábra: A nyíróerõ alakulása kb. 700° szögelfordulás
mellett (homok � érdes szûrõkõ)

8. ábra: A nyíró feszültség alakulása kb. 700° szögelfor-
dulás mellett (agyag /bentonit/ � érdes szûrõkõ)

7. ábra:A nyíróerõ alakulása rövidebb, kb. 60°, ill. kb. 700°
szögelfordulás mellett (agyag /bentonit/ � érdes szûrõkõ)

4. ábra: A nyíróerõ alakulása kb. 450° szögelfordulás
mellett (iszapos homoktalaj � érdes szûrõkõ)

5. ábra: A nyíró feszültség alakulása kb. 450° szögelfor-
dulás mellett (iszapos homoktalaj � érdes szûrõkõ)

3. ábra: A nyíróerõ alakulása kb. 50° szögelfordulás
mellett (iszapos homoktalaj � érdes szûrõkõ)



nyein szemléltetjük. Továbbá az iszapos homok és a ho-
moktalajon elvégzett kísérletek több ismétlésben tör-
téntek, az agyagon végzettmérések idõigényemiatt erre
ez idáig nem volt lehetõségünk.

A nyíróerõk reziduális (maradó) szakaszán
megfigyelt tendencia lehetséges okai

A két erõmérõ szenzor által mért nyíróerõk adott
szögelfordulásnál megfigyelhetõ szétválásának és a pe-
riodikus jelleg kialakulásának okát a vizsgálatok során ta-
pasztalt talaj �kiszóródásában� (9. ábra) kerestük. A ké-
pek jól szemléltetik a különbözõ szemcseméretû talajok
és eltérõ érdességû, merevségû anyagok kölcsönhatása
során a nyírás folyamán kiszóródó anyag mennyiségét.

Osano tanulmánya szerint [2] a körgyûrû-minta ki-
alakítású torziós nyíróberendezések esetében a nyírás
során tapasztalható talaj kiszóródása általános jelenség,
és a geometriából adódó egyenlõtlen feszültség elosz-
lással magyarázható. A tanulmány szerint a minta egyes
részein, fõként a szélein nagyobb a feszültség, ezáltal a
nyíródobozok közötti résen a talaj kiszorítódik.

Ezt támasztja alá az általunk eszközölt méréstechni-
kai �kiegészítés� is: az erõmérõ karokra merõleges sík-
ban elhelyezett további két elmozdulásmérõ érzékelõ.
Ezek jeleit egy a laboratóriumunk általi egyedi fejleszté-
sû nagyfrekvenciás adatgyûjtõ eszköz segítségével rögzí-
tettük, amely segítségével másodpercenként 200 adat is
rögzíthetõ, ezáltal a vizsgált folyamat sokkal pontosab-
ban és részletgazdagabban leírható.

A talaj kiszóródása amintamagasságának csökkené-
sével jár. Ezt az alakváltozást mutatja a 10. ábrán a nyí-
róerõk mérési helyének síkjára merõlegesen elhelyezett
�fast L1 és L2� névvel ellátott elmozdulásmérõ érzé-
kelõk jele, mely láthatóan jól korrelál az erõmérõk jelei-
vel. A 11. ábrán a sûrûn szaggatott vonalak jelölik
ezeknek az értékeknek a számított átlagát, valamint a
minta középpontjára helyezett elmozdulásmérõ által
mért értékeket. Az ezek között észrevehetõ∆L<0,2mm
különbség a minta egyenetlen süllyedésébõl adódhat.

A 11. ábrán azonban egy további jelenség is megfi-
gyelhetõ: a nyíróerõk görbéje és ezzel összhangban az
alakváltozási görbék már nemcsak közelítik, hanem
metszik is egymást.

A talaj kiszóródása nemcsak a feszültségek egyen-
lõtlen eloszlását okozhatja, hanem a szemcsék átrende-
zõdésébõl adódóan a fellépõ falsúrlódás is megmutat-
kozhat a nyírási ellenállás mért értékeiben. Ennek kikü-
szöbölésére egy olyan vizsgálatot végeztünk, ahol a talaj
helyére egy 4mm vastag geotextilt helyeztünk, és a felsõ
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10. ábra: Az erõmérõ karok síkjára merõlegesen
elhelyezett elmozdulásmérõ érzékelõk

11. ábra:A nyíróerõk és a minta vertikális alakváltozása az
elmozdulás függvényében (homok � rugalmas gumilap)

9. ábra: A különbözõ szemcseméretû talajok kiszóródása a különbözõ felületû merev anyagok esetén

A nagyobb szemcseméretû
homok + érdes felületû,

merev szûrõkõ
A finom szemcsés agyag + érdes felületû,

merev szûrõkõ
Az iszapos homok + sima felületû,

merev alumíniumlemez



nyíródobozra egy geomembránt rögzítettünk. A 12.
ábrán látható a vizsgálat eredménye. Itt ugyan kizárható
az anyag kiszóródásából adódó falsúrlódás, azonban a
korábbanmegfigyelhetõ tendencia itt is jelentkezik. En-
nek magyarázata lehet a geotextil nyírás közbeni gyûrõ-
dése, amely a szemcsék átrendezõdéséhez hasonló
mechanizmust jelenthet.

Továbbá szembetûnõ az is, hogy ebben az esetben
egy teljes fordulat alatt két hurok is kialakul. Ez szintén
megfigyelhetõ az iszapos homok, valamint a homok

vizsgálatánál, amikor a kontaktrendszer másik eleme az
alumíniumlemez, ahol a súrlódásmértéke az érdes felü-
letû bronz szûrõkõ, illetve a nagyobb tapadású, rugal-
mas gumilap és a talaj közöttihez képest kisebb. Ez igaz
a geotextil és a geomembrán közötti súrlódásra is, mely-
bõl arra is következtethetünk, hogy a nyírással szembeni
ellenállás reziduális értékének elmozdulás-függõ alaku-
lása kapcsolatban áll a súrlódó felületek anyagi minõsé-
gével is, ezáltal geotechnikai jellemzõje lehet az adott
kontaktrendszeren lezajló folyamatoknak.

Konklúzió és a kutatás jövõbeni irányvonalai

A nyíródobozok egymáson való eltolásával mûködõ
nyírógépekhez képest a torziós nyírógépeket az elfor-
gatás révén a nyírási úthossz növelése érdekében fej-
lesztették ki, amely által lehetõség nyílik a tönkremene-
tel utáni, reziduális nyírószilárdság meghatározására és
vizsgálatára is.

A jelen cikkben bemutatott nagyobb elmozdulások
mellett végzett mérések eredményei alapján arra követ-

keztethetünk, hogy a különbözõ talajok, valamint a ru-
galmas és merev testek kölcsönhatása során az érintke-
zésen lezajló folyamatok azonos tendenciát követnek,
azonban az anyagi minõségtõl függõen pl. a körmozgás
jellegébõl adódó periodicitás az érintkezési felületen
fellépõ súrlódás jellemzõje lehet.

A kutatás jövõbeli terveként érdemes lehet megvizs-
gálni olyan merev testek által alkotott érintkezési rend-
szerek nyírással szembeni ellenállását, ahol a falsúrló-
dás mellett kizárható a minta alakváltozása, annak ta-
nulmányozására, hogy a feszültségeloszlás egyenletessé-
gének biztosításával a nyíróerõk nagy elmozdulások
melletti alakulása követi-e a jelen cikkben bemutatott
tendenciát. Továbbá fontos tényezõ lehet, hogy a külön-
bözõ szemcseméretû talajok és különbözõ felületû
anyagok érintkezése során a nyírási síkon fellépõ szem-
cse átrendezõdés és töredezés hogyan befolyásolja a
minta alakváltozását, és ezáltal a mintán belül fellépõ
feszültségeloszlást. Ezen folyamatok, így pl. a nyíróerõk
pontosabb jellemzését teszi lehetõvé a bemutatott nagy
frekvenciás adatgyûjtõ eszköz, ezért ennek alkalmazása
mindenképpen hasznos.
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12. ábra: A nyíróerõk és a minta vertikális alakváltozása
az elmozdulás függvényében (geotextil � geomembrán)
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Globália jó pénzért mindennel ellát bennünket.
Cserébe lemondhatunk arról, ami megkülönböztet;
egyformává teszi Magyarország polgárait és a magyar-
ságot a többi földlakóval. A globális gazdaság mindent
megoldó korai ígéretére szinte teljesen felszámoltuk ás-
ványi kincseink (és a földhõ), valamint a termõföldünk
használatát. A feledés homályába veszett mezõgazdasá-
gunk és iparunk jó része.

Mára rájöttünk(?), bölcsebben is eljárhattunk volna.
Alkotmányunkba csak egy részét foglaltuk nemzeti kin-
cseinknek, különösen a megélhetést nyújtók közül. Re-
méljük, hamarosan visszakerül méltó helyére érc-, ás-
vány- és energiahordozó vagyonunk is, és nem lesz töb-
bé elfeledett, tiltott tevékenység ezek bányászata és fel-
dolgozása sem.

Az Európai Unióban körbenézve látjuk, energia-
hordozóit, érceit és ásványkincseit � bár különbözõ
mértékben � minden nemzet megbecsüli és hasznosítja
is. Jogszabályaik eljárásaik lehetõvé teszik, segítik a ter-
mészeti kincsek kiaknázását a társadalom javára. A tag-
országok nemzeti energia- és ásványstratégiája földrajzi
körülményeik szerint eltérõ, van azonban egy közös
vonásuk: segíti boldogulásukat, a társadalom igényei-
nek kielégítését az országukban ismert és elismert
természeti lehetõségekre és adottságokra alapozva
(1. ábra).

Az EuStat adatait elemezve joggal gondolhatjuk, el-
viekben nincs akadálya, hogy mi is kövessük az uniós

példát. Az 1. ábrán látjuk, a közbejött válság ellenére az
elmúlt 12 esztendõben a kibõvült EU villamos energiát
termelõ erõmûparkja 62%-kal nõtt. A fosszíliák szerepe
jelentõsen � 56%-kal �, a széné 43%-kal emelkedett,
miközben az atomenergiáé 6%-kal csökkent. A meg-
újulók jelentõsége az áramtermelésben nem emelke-
dett számottevõen, a hatalmas szél- és napenergetikai
fejlesztések ellenére sem.

Az utóbbi 25 esztendõ során, míg a Föld méhe ná-
lunk pihenni kényszerült, társadalmunk tovább távolo-
dott a természettõl. Nemcsak lebontotta, de törvényei-
vel szinte lehetetlenné is tette saját energiahordozói és
ásványai használatát � �elegánsabbnak� tûnt a �fejletle-
nebb� országokból importálni.

A közeljövõ feladata, hogy újra felismerve a megél-
hetés, a hazai boldogulás, az energiafüggetlenség és a
fenntartható környezetvédelem segítõ szükségességét,
figyelmünket újra a Földdel foglalkozó tudományokra
és szakmákra is irányítsuk. Nagy munka közben va-
gyunk, amelynek számos olvasata van, és társadalmunk
szereplõi közt szoros összefogást feltételez; együttmû-
ködést abban, hogy felderítsük, feltárjuk és hasznosít-
suk azokat, ama is rendelkezésünkre álló � részbenmég
mûködõ � forrásokat, melyekre kincseink felszínre ho-
zását, feldolgozását, értékeink gyarapítását, állampolgá-
raink új értéket elõállító munkahelyét alapozhatjuk.

A munka elkezdõdött. A NAK (a Magyar Földtani
és Geofizikai Intézetben mûködõ Nemzeti Alkalmaz-
kodási Központ) vezetésével a rendelkezésre álló ko-
rábban nyert kutatási és termelési ismeretek alapján
megállapítottuk, hogy ásványi kincsben, energiahordo-
zókban hazánk nem szegény (2. ábra). Magyarország
méreteihez képest jelentékeny vagyonunk a világban
ma használatos technológiákkal felszínre hozható, ki-
termelhetõ, feldolgozható, munkát, értéket teremtõ el-
foglaltságot adva százezreknek, jövedelmet termelve or-
szágunknak.

Szerencsére rendelkezünk számos olyan ásványi
nyersanyaggal is (pl. ritkaföldfémek), amelyek amodern
technikához nélkülözhetetlenek, a világpiacon kere-
settek. Nagy eredményünk, hogy hatalmas lignitvagyo-
nunkat használtuk a visszafejlesztés során is, villamos-
áram igényünk kielégítésére. Ugyanígy a szenek, a man-
gánérc, a bauxit, a recski réz- és egyéb érc, nemesfém-
vagyon kiaknázása is hasznunkra lehet.A földtudományi
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Napjainkban gyakran hallani a bányászatunk újraindításáról, a vájárképzés újraszervezésérõl,
néhány szénmedencénkkel kapcsolatos kormányzati szándékról. Az írás az újraindítás kereteit,
körülményeit tekinti át.
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1. ábra: Az Európai Unió villamos erõmûvei primer
energiahordozó szerint



szakmacsalád az elsoványodott hazai energiatermelési
és kohászati vertikumban, az építõanyag-iparban az
elmúlt nehéz idõszakban is tovább élt, méltó bölcsõje
lehet az átörökíthetõ szaktudásnak, amelyet a tradíció-
kat felelevenítõ, életre hívó városok, bányásztelepülések
oktatási intézményei adhatnak át az új generációnak.

Bízunk benne, hogy a kitermelõ iparágakhoz kap-
csolódó törvényeket törvényhozásunk módosítja majd,
belátva, hogy környezetünk védelme, megóvása mellett
szükséges, hogy a hazai bányászat, kohászat, az energe-
tika és a háttériparuk a kívánatos mértékben és gyorsa-
sággal fejlõdhessen, többek között olcsó energiát szol-
gáltatva az így versenyképes felhasználóknak és a lakos-
ságnak. A piac és benne a hazánkban tevékenykedõ kül-
földi tulajdonú stratégiai partnerek igényei ismertek. Jó
érzékkel kihasználhatjuk azokat a réseket, melyek � ki-
csik és nagyok � idõlegesen vagy folyamatosan rendel-
kezésünkre állnak.

Államunk � mint ahogy azt más országok is teszik �
meghatározó szerepet vállalhat a hazai energetikában,
biztosítva a piacon túl a kutatás, a fejlesztés és az inno-
váció egyensúlyát is (3. ábra). Remélni kell, hogy a
Magyar Villamos Mûvekben (MVM), a Nemzeti
Energia- és KözmûHivatalban olyan természet-tisztelõ,
mûszaki ismeretekkel is felvértezett, a szakszerûség, a
naprakész tudás és a szakmaiság mellett elkötelezett
munkatársak kerülhetnek vezetõ pozíciókba, akik az
energetika minden szeletét � benne a fosszilis energia-

hordozókat is � ismerik és értékén elismerik, emellett
kellõ alázattal tudják szolgálni Magyarország minden
állampolgárának energetikai érdekeit. A következõ 10
esztendõ alatt kialakítható a Magyarország számára
egészséges és biztonságos, energiafüggetlenséget adó, a
magyar kincstárat gyarapító energia-mix, melynek hasz-
nálatához a specifikus berendezéseket zömében itthon
gyárthatjuk majd.

A szükséges földtudományi ismeretek rendelkezé-
sünkre állnak, ezeket oktatási intézményeinkben szak-
mai hozzértéssel tanítani és gyarapítani kell. Leginkább
gazdasági ismereteink hiányosak. A korábban divatos
tagadást mielõbb fel kell cserélnünk a tények megisme-
résére és elfogadására, korrekt eredményszámítási
módszerek kidolgozására. Energiahordozó és egyéb ás-
ványkincseink kiaknázása akkor lesz sikeres, ha ismer-
jük és elismerjük valós hozadékát. Például az energe-
tikai vertikum gazdasági-társadalmi-biztonsági vonza-
tait a maga teljes egységében vizsgáljuk és értékeljük,
nem pedig kiragadva egy-egy tetszõleges állításunk iga-
zolásához célszerû részletet, mint azt eddig tettük. Meg
kell találnunk, illetve ki kell nevelnünk a földtudományi
szak-közgazdászokat és jogászokat is, akik nemcsak a
gazdaságtudományt, a jogszabályokat, de a földtudomá-
nyi alapokat is ismerik, munkájukba beépítik, ahogyan
azt a történelmi magyar bányabecslés tudománya tette.

A természet-hasznosító szakmák és a munka szere-
tetét az általános szintû és a szakoktatásban is tanítani
kell messzemenõen kihasználva a még létezõ bányáink,
ipari üzemeink szakembergárdáját a gyakorlati munka-
fogások továbbadásában. Sajnos a szakmai felügyeleti
szervek mûködésébõl is egyre inkább hiányzik a szak-
mai tudással bíró képviselet. A gazdasági és a fejlesztési
minisztériumokban, a kormányzatban és a magas szintû
tanácsadói és energetikai hivatali, állami vagyonkezelõi,
statisztikai körökben is pótolni kell a hiányt a szakmát
kiválóan ismerõ és ma is gyakorló szakemberekkel, akik
elõ tudják segíteni a törvényalkotást és kormányzatunk
mûszakilag is helyes döntéseit.

Ahhoz, hogy a sikeres uniós tagországokhoz hason-
lóan járhassunk el, úgy mint szomszédaink teszik: kor-
szerûsítenünk kell energiastratégiánkat, átértékelve ha-
zai szén és egyéb ásványi kincsünk tartalék szerepét.Mi-
elõbb csatlakozzunk azon országokhoz, akik Uniónk
klíma- és energiapolitikájának szétválasztását, a szén-
dioxid-kvóta rendszer korszerûsítését � mi több: meg-
szüntetését � szorgalmazzák. Használjuk fel saját kvótá-
inkat energia függetlenségünk és benne hazai munka-
helyeink megõrzésére és újak létrehozására. Államunk
is vállaljon részt a hazai nyersanyagkutatásában és -nyil-
vántartásában, elõsegítve a 2. ábra szerinti készleteink
optimális használatát és gyarapítását!

A 3. ábra K+F+I hármasának arányos fejlesztése
államérdek. Eredményeivel nemcsak szuverenitásunkat
erõsítjük, hanem a világban való elismertségünket ama-
gyarság tiszteletét is gyarapítjuk. A szén, egyéb nyers-
anyag és félkész termék import követésével és célszerû
kiváltásával a hazai termékek számára az energiahor-
dozó-, érc- és ásványinyersanyag-piacunk szélesíthetõ.

28 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 148. évfolyam, 2. szám

3. ábra: Az energetikai folyamat szerkezete és összefüggései

2. ábra: Van számottevõ saját vagyonunk. Természeti
erõforrások (hazai) kitermelhetõ készlete. Készlet össze-

sen: 19 512 Mt. (Forrás: Prof. Dr. Lakatos István)
* NH: nem hagyományos



A korábbi üzemek telephelyein korszerûsítéssel a
kívánt ütembenmegnyithatjuk a hazai szenünk tradicio-
nális piacát és 21. századi szerepvállalását az energetiká-
ban, a vegyiparban és sok más gazdasági ágban egy-
aránt. Elõvehetjük a mátrai- és a toronyi külfejtéses lig-
nitbányászatra tervezhetõ villamoserõmû-építési elkép-
zeléseket és választhatunk a földrajzi, valamint hálózati
adottságainkhoz legjobban alkalmazkodó egyéb szén-
erõmû telepítési lehetõségek közül.

A szén és termelõi Borsodban, Nógrádban, a Me-
csekben és több más helyen is a piac nyitására várnak.
14 szakmai szervezet és a munkahelyekért vágyakozó
magyar bányásztelepülések összefogása létrehozta az
energiahordozó és ásványi kincseink hasznosságát be-
mutató tanulmányát. Kidolgoztuk a hasznosítást, új ér-

tékteremtést eredményezõ kormányzati és törvényalko-
tási javaslatok sorát is. Érdekszövetségek tömörülnek
klaszterekbe együtt tervezve a jövõt. A klaszterek a kor
kihívásának megfelelõen a közvetlen energetikai hasz-
nosításon túl a szén komplex feldolgozását is célozzák.
A föld alatti szénelgázosítás, a vegyipari alapanyagelõál-
lítás, a szénkémiai üzemek korszerûsített újraindítása a
különbözõ iparágak és a mezõgazdaság speciális szén-
termék igénye egyaránt szerepel terveik között.

A hazai ásványkincs, az ércek és energiahordozók
segítségével szilárd gazdasági alapokra helyezhetjük a
21. évszázad hazai technikáját és technológiáját. Tiszte-
letet, méltó megélhetést, felzárkózást, természetközeli
életet, egészséget és boldogságot adva a vidék Magyar-
országának is.
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Megemlékezés Sopronban

2015. március 30-án az 1944-ben mártírhalált halt erdélyi
egyetemisták Mátyás király u. 5. sz. házon elhelyezett emlék-
táblájának hagyományos megkoszorúzásakor dr. Náhlik
András professzor, a Nyugatmagyarországi Egyetem rektor-
helyettese mondott emlékbeszédet.

�Ebben a házban volt az Erdélyi Diákotthon, ahol a soproni
egyetem mártírjai laktak. Csaszlava Jenõné, Ferenczi János,
Ferenczi Sándor, Neumann János. A táblát elhelyezte az Erdészeti
és Faipari Egyetem ifjúsága 1984-ben� hirdeti az emléktábla.

Az események rövid ismertetése után a megemlékezõ
méltatta az egyetem szerepét az erdélyi diákok oktatásában,
és a diákkörök szerepét az egyetem és a város életében. Rész-
letek a beszédbõl:

�Engedjékmeg, hogy e szomorú esemény kapcsán néhány
gondolattal méltassam egyetemünk szerepét az erdélyi fiata-
lok oktatásában, egyben történelmi kontextusba helyezzem az
1944 végi tragikus eseményt. Teszem ezt különösen annak
okán, hogy közismert, a hallgatóság, köztük az erdélyiek, min-
dig a hazafiasság és a progresszió talaján álltak. Álljon itt né-
hány példa ennek bizonyítására. Hallgatóink tevékeny szere-
pet, sõt véráldozatot vállaltakminden, a nemzet számára sors-
fordító történelmi eseményben: az 1948-49-es szabadságharc-
ban, az 1918-as budapesti polgári forradalom Nemzeti Taná-
csában, ahol polgárõrséget szerveztek, a selmeci fõiskola ja-
vainak, berendezéseinek,megmentésében és Sopronbamene-
kítésében, az 1921-es ágfalvi csatában és az azt követõ népsza-
vazásban, nemkülönben az 1956-os forradalomban.

A selmeci elõdintézmény megalakulásának kezdetétõl if-
júsági diákszervezetek alakultak. 1810-ben kezdte el mûködé-
sét az Erdélyi Kör, amely a legnépesebb diákcsoportosulássá
vált. Tagjainak az otthoni szokások megtartása mellett egymás
segítése is célja volt, anyagilag is segítették az újonnan érkezõ-
ket. A kiegyezésig a selmeci akadémiának 103 erdélyi hallga-
tója volt, az összes hallgatói létszám többmint 10 százaléka. A
kiegyezés után, a képzésmagyar nyelvûvé alakítása után szám-
arányuk jelentõsen megnõtt.

A Sopronba költözés után sorra alakultak újra a vidéki kö-
rök, köztük az Erdélyi Kör is, amely 1948-ig, a kommunista
hatalomátvételig mûködött. Az 1989-es romániai fordulatig
erdélyi hallgató alig volt az egyetemen. Ezt követõen jó né-
hány erdõmérnök és faipari mérnökhallgató kezdte el tanul-
mányait magyarországi ösztöndíjjal, néhányan ma is egyete-

münket erõsítik, oktatóként, kutatóként. �. A cél azonban
nyilvánvalóan az volt, hogy magyar nyelvû felsõoktatást az er-
délyieknek szülõföldjükön biztosítsunk. Ezért távoktatási jel-
leggel már 1993-ban erdõmérnökképzést indítottunk Csíksze-
redán, amit három vadgazda mérnöki, két környezetmérnöki
és egy erdõvédelmi szakmérnöki évfolyam követett. Az
oktatás 2005-ig folytatódott, de hallgatóink közül késõbb hár-
man doktori oklevelet is szereztek egyetemünkön.

� A háború végének közeledtével fenyegetõ veszélyként
jelentkezett a nyilas kormánynak az intézmény Németország-
ba való kitelepítésére vonatkozó terve, aminek az oktatók el-
lenálltak.

A kultuszminiszter október 25-én elrendelte az oktatás
azonnali beszüntetését. Miután Rajniss Ferenc nyilas kultusz-
miniszter 1944. október 26-án rádióbeszédben többek között
azt is kijelentette, hogy �az egyetemi hallgatók nagyobb része
honvéd lesz�, s megkezdõdött a �totális mozgósítás�, a fõisko-
lai tanács, a helyzet kezelésére, azonnali rendkívüli ülést tar-
tott. December 22-én a soproni kar ismételten rendkívüli ta-
nácsülést tartott, ahol megjelent a háborús helyzet miatt Sop-
ronba költözött dr. Misángyi Vilmos budapesti rektor is. A ta-
nácsülés fõ témája a Németországba való áttelepülés volt. A
rektor mindenképpen rá akarta bírni az oktatókat a németor-
szági kimenetelre. Õk azonban esküjükre való hivatkozással
kérték a kormányzatot, hogy a tervezett intézkedéseket, a kül-
földre költöztetést mellõzzék. Ezt írják: �Kijelentjük, készen
vagyunk arra, hogy a magyar tudományos élet folyamatossá-
gáért száz veszély közepette is magyar földön éleszthessük az
új magyar jövendõ tüzeit, s magyar szellemben nevelhessük
magyar földön élõ véreinket.� A miniszter neheztelésének
adott hangot, s a rektor útján többször is próbálta rávenni a
soproni oktatókat a németországi utazásra, mindhiába, mert a
Sopronhoz, a hazához való hûség miatt, mindig a maradás
mellett döntöttek.

�Aháborús eseményekben végül 12 hallgató vesztette éle-
tét. A harcok Sopronban 1945. április 1-jén értek véget. 26-án
végre megkezdõdtek a félbeszakított elõadások és gyakorlatok.

� Külön kiemelve dr. Ury Elõd elnök urat, az egyetem
nevében nagy örömmel és hálával szólok a soproni Erdélyi
Kör önzetlen szervezõmunkájáról, ami évrõl évre lehetõvé te-
szi ezt a bensõséges megemlékezést. Köszönet mindannyiuk-
nak, akik Sopronban õrzik az erdélyi múlt emlékeit és össze-
fogják e közösséget.�
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Az OMBKE választmányának ülése

A választmány 2015. március 11-én Budapesten, az
OMBKE központ Mikovinyi tanácstermében tartott ülést dr.
Nagy Lajos elnök vezetésével az elõre írásban meghirdetett
napirend szerint.

Az 1. napirendi pontban dr. Nagy Lajos adott tájékoztatatást
az elõzõ választmányi ülés óta eltelt idõszak fontosabb esemé-
nyeirõl:
� Felvettük a kapcsolatot az Országos Erdészeti Egyesület ve-
zetõivel. Az Egerben rendezendõ BKE találkozón részt fog-
nak venni, közremûködnek a szervezésben. A találkozót kö-
vetõen a két egyesület elnöksége, választmánya együttes
ülést is fog tartani.

� A bányászati stratégia kérdésében dr. Nagy Lajosmegbeszé-
lést folytatott Bencsik Jánossal, a Parlament Energia Albi-
zottságának vezetõjével. Az elhangzottak szerint az ener-
giastratégia soron következõ felülvizsgálata kapcsán nem
látszik törekvés a bányászat szerepének korábban remélt
összehangolására.

� Az MVM vezérigazgató-helyettesétõl kapott tájékoztatás
szerint új szén alapú hazai erõmû csak a piaci árakkal ver-
senyképes energiaár esetén képzelhetõ el.

� Az Energia és Közmûszolgáltató Hivatal alelnökeivel tör-
tént megbeszélésen világossá vált, hogy az energiastratégia
felülvizsgálata jelenleg csak formális, az energiamixben a
szén arányának tervezett csökkentése ügyében nem valószí-
nûsíthetõ változtatás.

� A Kereskedelmi és Iparkamara egy bányász szekciót kíván
létrehozni, melynek elnökéül dr. Nagy Lajost kérték fel.

� A BDSZ a szénfelhasználás ügyében a szénbányászat és az
energiaipar területén tevékenykedõ vezetõk (50 fõ) részvé-
telével megbeszélést tartott. Az OMBKE-t dr. Gagyi Pálffy
András képviselte. Az indító elõadást dr. Aradszki András a
NFM energiaügyekért felelõs államtitkára tartotta. A meg-
beszélésen minden résztvevõ a saját szempontjait hangoz-
tatta és nem lehetett semmiféle eredményre jutni.

� A bányakapitányságok április 1-jétõl beolvadnak a területi-
leg illetékesmegyei kormányhivatalokba. Ezáltal megszûnik
az a több mint száz éves országos szakmai ellenõrzõ szerve-
zet, mely a bányászat ügyeivel foglalkozott.
Hozzászólásában dr. Tardy Pál biztató jelnek tekintette,

hogy az Európai Unió támogatási céljai között szerepel az
acélipar, dr. Riedl István felhívta a figyelmet, hogy bár a Vasas
külfejtésben kis kapacitással indult újra a termelés, de a bá-
nyát nem zárták be véglegesen és így megmaradt a túlélési le-
hetõség és a remény a mintegy 150 Mt feketeszén kiterme-
lésére.

2. napirendi pont; tájékoztatás az OMBKE 2014. évi gazdál-
kodásáról:Az írásban megküldött beszámolóhoz fûzött szóbe-
li kiegészítés során dr. Gagyi Pálffy András kiemelte, hogy a
2014. évi gazdálkodás pozitív eredményéhez nagyban hozzájá-
rult, hogy az év utolsó két hónapjában az egyesület, illetve a
szakosztályok vezetõi hatékony lobbitevékenységet végeztek a
pártoló tagság körében. Eredményes volt az egyéni tagdíjat
nem fizetõk megkeresése is. Külön hangsúlyozta, hogy a dr.
Sándor József által vezetett FÉMALK anyagi támogatása
négy Kohászat lapszám kiadását tette lehetõvé. Az írásban
megküldött beszámoló még nem tartalmazza az auditált mér-
leget és közhasznúsági beszámolót, melyet a következõ vá-
lasztmányi ülés fog tárgyalni.

Dr. Nagy Lajos pozitívan értékelte a 2014-ben elért gazdál-
kodási eredményt, mellyel sikerül megtartani a közhasznúsá-
got. Felhívja a figyelmet, hogy 2015-ben el kell érni, hogy a

Bányászati Lapok évrõl évre januárra átcsúszó 6. száma a
tárgyévben jelenjen meg.

Szombatfalvy Rudolf elmondta, hogy az Ellenõrzõ Bizott-
ság az auditált mérleg kézhez kapása után fog ülésezni. Az el-
ért eredményeket összességében pozitívan értékeli. Egy-két
negatív tendenciára hívta fel a figyelmet: többek között foko-
zatosan csökken az SZJA 1%-ából befolyó összeg, pályázatok-
ból nem volt bevétel, a rendezvényekbõl tervezett bevételek is
kisebbek voltak, problémát lát a költségszerkezetben. A közös
költségekhez való szakosztályonkénti hozzájárulás nem ará-
nyos a létszámmal.

Balázs Tamás elmondta, hogy a Kohászati Lapokra 2014-
ben sikerült 600 E Ft támogatást szerezni a Dunaújvárosi Fõ-
iskolától és 800EFt-ot aMiskolci Egyetemtõl. Javasolta, hogy
2015-ben is próbáljunk lobbizni az egyetemnél is, akár önálló
lapszám megjelentetésével.

Dr. Gagyi Pálffy András válaszában ismertette, hogy a
Kõolaj lap finanszírozási módjának megváltozása következ-
tében kellett a Bányászat lap 6. számának költségeit átütemez-
ni január elejére.

A rendezvényekre betervezett árbevétel kisebb lett, de a
betervezett költségek is ennek megfelelõen csökkentek. Az
eredetileg 2014 õszére tervezett Országos Bányászati Konfe-
renciát az MBFH-val egyeztetve 2015 márciusára kellett át-
ütemezni, hogy ne ütközzön más országos rendezvényekkel,
illetve hogy igénybe tudjuk venni a MOL Nyrt. támogatását.

Az egyes szakosztályok valóban nem létszámarányosan já-
rultak hozzá a közös költségekhez, de figyelembe kell venni,
hogy sokszor nehezen értelmezhetõ az egyes jogi tagsági díjak,
támogatások szakosztályi hovatartozása. A szakosztályok nem
önálló jogi személyek, a bevételek szakosztályokra történõ el-
osztása ezért csupán informatív jellegû.Megjegyzendõ, hogy a
létszámarányosan viszonylag kisebb támogatottságú Bányá-
szati Szakosztály összegszerûen a legnagyobb összeggel járult
hozzá a közös költségekhez.

Az elhangzott kérdések és hozzászólások, és az azokra
adott válasz alapján a választmány elfogadta a beszámolót.
V. 10/2015.03.11. sz. határozat:A választmány egyhangúan elfogadta
az OMBKE 2014. évi gazdálkodásáról készült beszámoló jelentést.

3. napirendi pont: az OMBKE 2015. évi gazdálkodási terve
Az írásban megküldött tervhez fûzött szóbeli kiegészítés

során dr. Gagyi Pálffy András felhívta a figyelmet, hogy a beter-
vezett költségek � nincsenek növekedések � többnyire folya-
matosan, hónapról-hónapra jelentkeznek, terv árbevételi része
viszont bizonytalan és idõben egyenetlen. Ezért kéri, hogy a
vezetõk ne hagyják év végére a támogató cégek megkeresését.

Dr. Gagyi Pálffy András tájékoztatta a választmányt, hogy
korábbi felvetések alapján megvizsgálta a Múzeum krt.-i in-
gatlan esetleges értékesítésének feltételeit, körülményeit. Ér-
tékesítés esetén a közel teljes árbevételt az egyesületnek le
kell adózni, továbbá ha a vevõ ÁFA-köteles, akkor számolni
kell az ÁFÁ-val is. Mivel nincs olyan körülmény, hogy szükség
lenne az ingatlan eladására, ezért javasolja, hogy ezt a témát
az egyesület vegye le a napirendrõl. A választmány ezzel a ja-
vaslattal egyhangúan egyetértett.

Tardy Pál tájékoztatást adott arról, hogy a szeptemberben
megtartandó Clean Steel nemzetközi konferenciára a jelent-
kezések valószínûleg a vártnál nagyobbak lesznek és kb. 31 M
Ft árbevételre számít.

Bocz András bejelentette, hogy a DUNAFERR Zrt. már
nem vállalja az egyéni tagdíjak bérekbõl való levonását és átu-
talását. Ezért nagy szervezõ munkára van szükség, hogy a ta-
gok az egyéni tagdíjukat a megkapott csekkeken fizessék be.

Egyesületi ügyek
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Nagy Gábor tájékoztatást adott arról, hogy a Múzeum krt.-i
bérlõ felújította a bérleményt.

Az elhangzott kérdések és hozzászólások alapján a vá-
lasztmány elfogadta azOMBKE2015. évi gazdálkodási tervét.
V. 11/2014.03.11. sz. határozat:Aválasztmány egyhangúan elfo-
gadta az OMBKE 2015. évi gazdálkodási tervét.

4. napirendi pont: Tájékoztatás a szakmai konferenciák szer-
vezésével kapcsolatos felmérésrõl.

Hevesi Imre fõtitkárhelyettes elmondta, hogy az írásban
közzé tett elemzést Kõrösi Tamás fõtitkár és dr. Gagyi Pálffy
András ügyvezetõ igazgató készítette. Ez egyértelmûen tisz-
tázta a rendezvények szervezésével kapcsolatban eddig felve-
tõdött kérdéseket. Következtetésként azt javasolja, hogy az
illetékes szakosztályok vizsgálják meg a még nyitott kérdések
rendezési lehetõségét.
V. 12/2015.03.11. sz. határozat: Az egyesület rendezvényeit
elemzõ írásos jelentést a választmány tudomásul vette azzal,
hogy a kiszervezett konferenciákkal kapcsolatban felmerült
vitás kérdéseket, anomáliákat az illetékes szakosztályok vizs-
gálják meg és igyekezzenek rendezni.

5. napirendi pont: Az egyesületi kitüntetésekre vonatkozó
módosítási lehetõségekrõl

Az írásban elõterjesztett javaslatok alapján a választmány
következõkben döntött:

V. 13/2014.03.11. sz. határozat:
a) A 40 éves egyesületi tagság elismerését szolgáló Sóltz

Vilmos-emlékérmet és oklevelet továbbra is a küldöttgyû-
lésen kell átadni.

b) Az 50 és 60 éves tagság elismerésére a bányász-kohász
egyenruhán is viselhetõ kitüntetést kell kialakítani, melyet
az oklevéllel együtt a 2016. évi küldöttgyûléstõl kezdve
adományozunk. Az erre vonatkozó javaslatot a szakosztá-
lyok bevonásával 2015 decemberéig dolgozza ki Liptai
Péter és dr. Gagyi Pálffy András.

c) Felül kell vizsgálni az eddig adandó egyesületi kitüntetések
adományozási indoklásait. Szükség esetén a kitüntetések
rendjérõl szóló szabályzatot ennek megfelelõen kell módo-
sítani.

d) Az egyesületi �plakett� kitüntetést a jövõben �OMBKE
emlékérem� névvel lássuk el és a pártoló tagjainknak az
országos szakmai ünnepségeken (Bányásznap, Borbála-
nap) ilyen kitüntetést adományozzunk.

6. napirendi pont: Az OMBKE 2015. évi rendezvényterve,
Bányász-Kohász-Erdész Találkozó.Elõadói: Hevesi Imre fõtitkár-
helyettes, dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató

A megküldött rendezvénytervhez kiegészítések, pontosí-
tások hangzottak el. Ezek átvezetésével módosított rendez-
vénytervet az ülés emlékeztetõjéhez csatoljuk és megjelen-
tetjük az egyesület honlapján. A Bányász-Kohász-Erdész Ta-
lálkozó 2015. május 29-30-án lesz Egerben. A részleteket fo-
lyamatosan közöljük az egyesület honlapján.

7. napirendi pont: A fiatal egyesületi tagok bevonása és meg-
tartása érdekében készülõ intézkedési terv helyzete.

Dr. Mende Tamás ismertette, hogy a beérkezett vélemé-
nyeket is figyelembe véve 11 pontban foglalták össze a teendõ-
ket. Az intézkedési terv formájában elkészítendõ részletes
anyagot a következõ választmányi ülés tárgyalja meg.

8. napirendi pont: Egyebek
Dr. Nagy Lajos bejelentette, hogy a 2015. évi központi bá-

nyásznapi ünnepséget nagy valószínûséggel a MOL Nyrt. fog-
ja rendezni. A Bányásznap alkalmával kerül ünnepélyes fel-
avatásra Dorogon a BAUMIT gyár elõtt a kõbányászat em-
lékmûve, mely az ország különbözõ tájairól származó kövek-
bõl épül fel.

Dr. Gagyi Pálffy András javasolta, hogy abból az alkalom-
ból, hogy 25 éve a Szent Gellért-templomban tartja az

OMBKE a Szent Borbála-ünnepséget, az egyesület tagságá-
nak anyagi támogatásával adományozzunk egy Szent Borbála-
szobrot a templomnak. Õmaga ésGlevitzky István tagtársunk
50-50 ezer forinttal járulnak hozzá a szobor elkészítéséhez. A
választmány a javaslatot támogatja azzal, hogy a megvalósít-
hatóság költségét és lehetõségeit a javaslattevõk tisztázzák.

Az OMBKE Bányászati Szakosztály vezetõségi ülése
A szakosztályvezetõségi ülésre az elõremeghirdetett napi-

rendi pontoknak megfelelõen, 19 fõ részvételével került sor
2015. március 16-án, Budapesten az OMBKE központjában.

1. napirendi pontként Bõhm Balázs szakosztályi titkár
adott tájékoztatást a legutóbbi szakosztály vezetõségi ülés
(2014. december 3.) óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl:
� 2014. december 4.: központi Borbála-napi ünnepség, majd
ezt követõen a hagyományos szentmise a Sziklakápolnában.

� 2014. december 8.: gyászszakestély dr. Esztó Péter emlékére.
� 2014. december 9.: választmányi ülés.
� 2015. január 5.: Dr. Kapolyi László temetése és gyászszak-
estély.

� Bõhm Balázs ismertette a bányászati- és energiastratégia,
valamint a szénbányászat ügyében kezdeményezett megbe-
széléseket (lásd a válaszmányi ülés anyagát fentebb).

� 2015. február 21-én, Lillafüreden került megrendezésre a
hagyományos OMBKE Bál.

� 2015. március 4-én, Budapesten Kõrösi Tamás fõtitkár titká-
ri értekezletet tartott (érintett témák: OMBKE mûködésé-
nek racionalizálása, fiatalok bevonása az egyesületi életbe,
rendezvényekrõl szóló információk terjesztése).

� 2015. március 11. választmányi ülés (errõl külön napirendi
pontban részletes beszámoló).

� Tájékoztatás a tervezett Dorogi Kõbányászati Emlékmû
elõkészületeirõl (minden megkeresett vállalkozás pozitív
viszszajelzést küldött).

� A legutóbbi elnökségi ülés jegyzõkönyvével, annak teljessé-
gével kapcsolatban kritika fogalmazódott meg. A hasonló
helyzetek elkerülése érdekében az lenne a kérésem, hogy a
helyi szervezetek minden lényeges rendezvényérõl kapjunk
néhány soros, írásos tájékoztatást.
Huszár László elnök az utolsó ponthoz csatlakozva el-

mondta, hogy csak azon eseményekrõl tudunk tájékoztatást
nyújtani, melyek eljutnak hozzánk. Nyomatékosan kérte, hogy
a helyi szervezetek nyújtsanak tájékoztatást a fontosabb ese-
ményekrõl.

2. napirendi pontként Huszár László tájékoztatást tartott
a választmány 2015. március 11-i ülésén (valamint december
9-i ülésén) elhangzottakról. (Lásd a válaszmányi ülések anya-
gát fentebb, ill. a Bányászat 2015/1. szám 40. oldalán. � Szerk.)

Az OMBKE gazdálkodásával kapcsolatban (márciusi vá-
lasztmányi ülés 3. napirendi pontja) további információk
hangzottak el a Bányászati Szakosztályra vonatkozóan:
� Kimutatás készült a Bányászati Szakosztály vonatkozásában
a tagdíjak fizetésérõl (helyi szervezetenként), a kimutatás-
ból kiolvasható a szakosztály tagságának kedvezõtlen kor-
összetétele (hiányoznak a teljes tagdíjat fizetõ fiatalok).

� Az egyesület közel 17 M Ft jogi tagdíjbevételt ért el, ehhez
a Bányászati Szakosztály 6,6 M Ft-tal járult hozzá, Bányá-
szati Szakosztály nagyságrendileg 10.000 Ft/fõ összeggel
járul hozzá az egyesület gazdálkodásához, ezzel szemen áll
1,3 M Ft szakosztályi közvetlen költség, ill. a BKL Bányá-
szati Lapok 4,7 M Ft-ja (egy lapszám 2015-re �csúsztatva�).

� A központi költségeket létszámarányosan visszaosztva a
szakosztály eredménye -3,6 M Ft. Ennek csökkentéséhez
fontos lenne további pártoló tagok keresése.
Dr. Gagyi Pálffy András rövid hozzászólásában megkö-



szönte az elmaradt tagdíjak befizetése ügyében tett helyi erõ-
feszítéseket, valamint a BKL szerkesztõségének, a hirdetõk
felkutatása érdekében végzett aktív és kitartó munkáját.

A 2015. évi gazdálkodással kapcsolatban:
Az egyesület 2015. évi gazdálkodási terve 700 E Ft pozitív

eredményt prognosztizál (pályázatok, konferenciák eredmé-
nyeként).

Dr. Gagyi Pálffy András kérte a helyi szervezetektõl a köz-
ponti támogatások igénylésének megfontolását (ahol lehet
külsõ cég bevonása, minimális részvételi díj).

Hozzászólás keretében igényként vetõdött fel a helyi szer-
vezetek részére nyújtandó központi támogatások lehetséges
összegének számszerû meghatározása. Dr. Gagyi Pálffy
András válaszában kérte a helyi szervezetektõl, az igényeik
pontosabb meghatározását (ami eddig beérkezett beépítésre
került a szakosztály közvetlen költségébe). A borsodi szerve-
zet gazdálkodása példaértékûnek tekinthetõ, mivel egy alapít-
ványon keresztül gyakorlatilag teljes mértékben képesek fi-
nanszírozni a mûködést, rendezvényeik költségeit. Bármilyen
központi költségvetést érintõ igény teljesítésének alapfeltéte-
le, hogy a bevételi oldalon tervezett számok is teljesüljenek. A
helyi szervezetek által szervezett rendezvényekhez megfelelõ
idõben igényelt pénzügyi támogatást eddig mindig sikerült
elõteremteni. Nem garantálható az egyesületi költségvetésbõl
�elköltendõ� keret, ezért a tervezhetõség érdekében kérte az
egyesület vezetése a helyi szervezetek/szakosztályok éves ren-
dezvénytervét (melyet nem minden helyrõl kapott meg).

A helyi szervezetek 2014. évi beszámolóit a vezetõség kérte
minél hamarabb elküldeni (akiktõl még nem érkezett be).

3. napirendi pontként Huszár László szakosztályi elnök
megvitatásra elõterjesztette a javaslatokat a 2015. évi egyesü-
leti kitüntetésekre (mely a helyi szervezetek javaslatait és a
szûkebb vezetõség álláspontját is tartalmazta). Az elõterjesz-
tést a vezetõség elfogadta.

4. napirendi pontként dr. Gagyi Pálffy András tájékoztatást
adott a BDSZ által szervezett �A szénhasznosítás lehetõségei�
kerekasztal beszélgetésrõl. Résztvevõk voltak: minisztérium,
MVM, Mátrai Erõmû, ME, OMBKE, szakszervezet (kb. 50
fõ). Néhány gondolat:
� elfogadott energiastratégiával rendelkezik az ország, ezt
kétévente kell felülvizsgálni (jelenleg folyamatban),

� a meghívottak rövid elõadásokat tartottak saját nézõpont-
jukból,

� az energetikai piacon verseny van, az ár dönt,
� ásványvagyon-stratégia szóba sem került,
� MFGI felülvizsgálatot végez a nyersanyagok hozzáférhetõ-
ségérõl,

� szén vegyipari felhasználása, kérdés: ki fektet be,
� föld alatti elgázosítás/tisztaszén technológiák megvalósulása
alacsony,

� egy koncessziós pályázat kiírása várható: Dubicsány.
Felszólalás során szóba került a lakossági széntermelés

fontossága és lehetõsége, de itt kérdés a képzõdõ porszén fel-
használása.

Az 5. (egyebek) napirendi pontként Huszár László ismer-
tette az alábbiakat:

25 éve van (ismételten) Borbála-ünnepség és ennek kere-
tében szentmise. Kezdeményezés indult, hogy ennek tisztele-
tére az egyesület Borbála-szobrot adományozna a sziklatemp-
lomnak. Az egyeztetések zajlanak az egyházzal, a szobor elké-
szítése tagi felajánlásokból valósulna meg.

Következõ egyesületi események:
� Egerszalók Bányászati Konferencia (március 19-20.)
� EMT Konferencia, Déva (március 29-30.)
� �Jó szerencsét!� emlékülés, Várpalota (április 10.)
� Bányász Kohász Erdész Találkozó, Eger (május 29-30.)

Hozzászólás keretében tájékoztatás hangzott el arról,
hogy az Észak-Dunántúli Bányászati Klaszter elhatározta,
hogy részt kíván venni egy, a visegrádi országok körében meg-
hirdetett pályázaton. Ennek fõ súlypontjai a hagyományápo-
lás, hagyományõrzés és turisztika. A pályázat során az
OMBKE segítségét kérik a visegrádi partnerek bevonásában.

Dr. Gagyi Pálffy András tájékoztatást adott a Bányász-
Kohász-Erdész Találkozó részleteirõl.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

Szakmai elõadás, elnöki beszámoló és taggyûlés
Tatabányán

2015. január 28-án a Tatabányai Kertvárosi Mûvelõdési
Otthonban az OMBKE tatabányai helyi szervezete szakmai
elõadással egybekötött elnöki beszámolót és taggyûlést tartott.

A helyi szervezet vezetõsége azért vonta össze a két prog-
ramot, mert Vörös Béla okleveles bányamérnök �A Tatabányai
Múzeum bányatérképei� címû elõadása komoly mértékben
kapcsolódik a 2014. évben megkezdett és a jövõben folytatan-
dó programokhoz.

A témához hozzátartozik, hogy Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata �Jó szerencsét emlékévnek� nyilvání-
totta a 2016. december 24-e és 2017. október 10-e közötti idõ-
szakot. 1896. december 24-én az elsõ csille szén felszínre jutta-
tásával a MÁK Rt. megteremtette az alapjait a térség bányá-
szatának, s fellendítette a helyi gazdaságot. Ennek köszönhe-
tõen a szénmedencében lévõ települések: Alsógalla, Felsõ-
galla, Bánhida és Tatabánya dinamikusan fejlõdtek és 1947.
október 10-én új város jött létre, amelyet Tatabányának nevez-
tek el.

Tehát az önkormányzat döntést hozott, hogy a szénbányá-
szat indulásának 120. és a várossá válás 70. évfordulói közötti
idõszakot rendezvénysorozattal, kiadványokkal, tárgyi esz-
közök létrehozásával ünnepli meg.

Ehhez az emlékezõ, hagyományõrzõ ünnepi sorozathoz
tartozna a tatabányai szénmedencét, a várost ábrázoló makett
létrehozása. A többmint tíz négyzetméter alapterületre terve-
zett makett mindenekelõtt a domborzati viszonyokat, a fõbb
utakat és vasutakat ábrázolná, majd erre kerülne fel az elmúlt
120 évben megvalósult függõleges és lejtõsaknák külszíni ré-
sze, ipari létesítmények, kötélpályák, átadó állomások, lakóte-
lepek stb. A fõbb létesítményeket számokkal jelölik, amelyek-
hez digitalizált képek, térképek, szelvények tartoznak.

Viszont ahhoz, hogy a maketten minden a helyére kerül-
jön, pontos, megbízható térképekre, adatokra, koordinátákra
lesz szükség. Vörös Béla bányamérnök � már több éve � térké-
pek felkutatásában, az adatok összegyûjtésében jeleskedik,
amelyrõl az említett elõadást megtartotta.

Vörös Béla elõadásában elmondta, hogy többmint 500 da-
rab térképet, szelvényt, ábrát vizsgáltak meg, amelyeknek a
méretarányamás és más, némelyik restaurálásra szorul. Az el-
múlt évben ezeket nyilvántartásba vették, áthelyezték raktár-
ból tárolóba, kutathatóvá tették õket, diaképeket készítettek
róluk, digitalizáltak.

Az említett nyilvántartásban jelölték a térképek méreteit,
méretarányát, anyagát (papír, pausz, vászon, fém háttér,
xerox). Rögzítették a nyelvet (német, magyar, olasz), a funk-
ciót (átnézeti, mûvelési, fejtési, telepítési, szállítási, vízemelési-
vízellátási, geológiai, hossz szelvény, függõ kötélpálya nyom-
vonal). A különlegességek közé sorolták az iszaptölcsér, a
munkásotthon, a vízcsõhálózat, a kötélpálya, a szögállomás, a
függõ sínpálya stb. rajzait. Az elõadó megemlítette, hogy
Droppa Sámuelnek, a Tatabányai Szénbányák Bányamérési
Osztály dolgozójának hagyatékában sok értékes térképet,
adatot találtak.
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Ezek után Vörös Béla vetített képeken mutatott be � a
Tatabányai Múzeum birtokában lévõ � értékes régi
térképeket, szelvényeket, rajzokat. Többek között a
résztvevõk láthatták �A Tatai bányák átnézeti térképét�, a
�Tatabánya bányatelepet�, a �Brikettgyár elrendezési rajzát�,
�Tatabánya átnézeti térképét�, a �8-as akna metszetét�, a
�XV/a Bányaüzem légvezetési térképét�, a �Tatabányai vil-
lamos erõmû és környékének helyszínrajzát�, az �I. II. I/a.
lejtõsaknák és 4. sz. tömedék akna� helyét, a �Rekonstrukciós
elképzeléseket 1960-75 között� stb.

A végsõ konklúzió, hogy ezekbõl a térképekbõl és adatok-
ból a tatabányai-szénmedence bányászati és ipari létesítmé-
nyeinek a helyei meghatározhatóak, viszont még kemény
munka kell ahhoz, hogy a térképek méretarányát egységesít-
sék, a térképeket területileg összerakják és a tervezett makett
teljes területét lefedjék. Ebben a munkában sok tatabányai
szakember részvételére számítanak.

A szakmai elõadás után Bársony László, az OMBKETata-
bányaiHelyi Szervezetének az elnöke lépett a tagság elé és be-
számolt a helyi szervezet 2014. évi tevékenységérõl.

Elmondta, hogy a tagság jelenlegi létszáma 176 fõ (az
OMBKE-en belül a második). Az év során 22-en léptek be és
6 fõ lépett ki. Az átlagéletkor: 64,1 év. Sajnálatos módon egy
fõ eltávozott az élõk sorából. Kiss Béla emlékére egyperces
néma felállással tisztelgett a tagság.

Beszámolt arról, hogy a 2014. évre tervezett munkatervet
sikerült teljesíteni. Az év során volt 11 vezetõségi ülés (rész-
ben a Kertvárosi Bányász Mûvelõdési Otthonban, részben
egy-egy vezetõségi tag házában, üdülõjében). Volt 7 szakmai
elõadás, 3 kirándulás (Fertõrákosra, Balaton-felvidékre, Sel-
mecbányára), 2 szakestély, baráti találkozó, Borbála-bál. Új
kezdeményezés volt a �Balekoktatás� beindítása. Az oktatás
4 rendezvényének 260 résztvevõje volt. Szintén új program
volt a �Nótaest� megrendezése, ahol a bányásznóták megta-
nulása, begyakorlása volt a feladat.

Az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete aktívan részt
vett a Bányásznap, a Borbála-nap, a Bányász Hõsök Napja
ünnepségsorozatában. Segítette a városi és múzeumi rendez-
vényeket, ápolta a bányász hagyományokat, tartotta a kapcso-
latot a társ egyesületekkel. Küldöttei ott voltak az OMBKE
központi rendezvényein.

A szervezet tevékenységérõl, rendezvényeirõl rendszere-
sen lehetett olvasni híranyagokat a BKL Bányászatban.

Az elnök még beszámolt arról is, hogy 2014. év egyik ran-
gos eseménye volt az Észak-Dunántúli Bányászati és Nemzet-
közi Klaszter megalakítása, amelybe alapítóként az OMBKE
Tatabányai Helyi Szervezete is belépett. Néhány szót szólt a
2015. évi munkatervrõl, a helyi szervezet jelenlegi gazdasági
helyzetérõl és a jövõ feladatairól. Kérte a tagságot, hogy a jö-
võben is jöjjenek el a rendezvényekre, legyenek aktívak.

A beszámoló után következettMokánszki Béla vezetõségi
tag által készített � háromnegyed órás � film bemutatása a
2014. év eseményeirõl. A vetítõvásznon a közönség láthatta a
vezetõségi ülések komoly és kevésbé komoly pillanatait, a
�Balekoktatáson� résztvevõ fiatalokat, a kirándulások ese-
ménysorozatát stb. A tagság viszontláthatta magát komoly, vi-
dám és humoros helyzetekben, ezért sokszor hangos nevetés-
be törtek ki. Kiváló volt a mellékelt szöveg és a háttérzene.

Látva a filmet mindenkinek az volt a véleménye, hogy en-
nél jobban senki sem tudta volna kiegészíteni az elnöki beszá-
molót. És azt se felejtsük el, hogy ennek a filmnek a megalko-
tása rengeteg munkával járt, no meg kell hozzá tehetség is.
Köszönet érte.

A film bemutatását nagy taps követte, majd Bársony
László megszavaztatta a beszámolót. A tagság � ellenvéle-
mény nélkül � elfogadta a 2014. évi tevékenységet.

Az eseménydús délutáni rendezvény estébe nyúlva beszél-
getéssel, néhány szendvics és ital elfogyasztásával zárult.

Sóki Imre

A visontai külfejtésrõl

Az OMBKE Mátraaljai
Szervezet Lignit Baráti Köré-
nek szervezésében 2015. feb-
ruár 10-én Gyöngyösön a Bá-
nyász Szakszervezet székházá-
ban Sulyokné Goda Éva okl.
bányamérnök, osztályvezetõ
�A visontai külfejtés fejlesztési
lehetõségei� címmel tartott
nagy érdeklõdést kiváltó elõ-
adást.

Bevezetõjében ismertette
a Mátrai Erõmû Zrt. tulajdo-
nosi struktúráját. Kördiagram-
ban mutatta be, hogy az RWE
Power 50,9%, az MVM

26,2%, az EnBW21,7%, egyéb (kis cégek) 1,2%-ban részesül-
nek a tulajdonból. A beépített teljesítmény 950 MW. Az érté-
kesített villamos energia 5 403 GWh (minden értékesített 1
kWó villanyáramból mintegy 2,5 Ft adók formájában közvet-
lenül a költségvetésbe kerül befizetésre). A nettó árbevétel
92,3 milliárd Ft volt a 2014. évben. A széntermelést a visontai
és bükkábrányi külfejtéses bányák biztosítják. Kihangsúlyozta,
hogy a CO2-politika jelenti a legnagyobb kihívást a mostani
helyzetben.

Ismertette a visontai és bükkábrányi meddõ és szénterme-
lést, részletesen szólt a 2014. évi termelési mutatókról és ered-
ményekrõl. A fejlesztés fókusza a K-II. bányamezõbõl kiin-
duló új K-i III. bánya nyitása (lásd ábra).

A Tarnóca-patak új nyomvonalának tervezése és kivitele-
zése komoly feladatot jelentett, hasonlóképpen a 3. sz. út híd-
jának elkészítése, valamint a szalaghíd kivitelezése. 820 000m3

földet kellett megmozgatni a mûtárgyak elkészítése során. A
mederépítésnél a bányán átvezetõ szakaszon a mederkialakí-
tás és az agyagpaplanos szigetelés jelentette a legnagyobb ki-
hívást, de sikerült megoldani. A K-i III-as bánya nyitása miatt
a 35 kV-os körvezeték átépítése is szükségessé vált, 5,7 km
hosszban. A visontai külfejtés fejlesztési lehetõségei mellett
szólt a Bükkábrányban esedékes fejlesztésekrõl is. Továbbra is
az a hosszú távú terv, hogy az erõmû üzemeltetéséhez szüksé-
ges lignitmennyiséget közel 50-50%-ban Bükkábrányból és
Visontáról kell biztosítani. A 2014-ben elkészült fejlesztési
tervben, terv szerint a Mátrai Erõmû Zrt. 2025-ig biztosítja a
951 MW teljesítményû erõmû mûködését, amihez 410 millió
tonna kitermelhetõ lignitvagyon rendelkezésre áll.

Elmondta, hogy a térségi önkormányzatokkal együttmû-
ködve a felhagyott bányák tájrendezése, rekultivációja bizto-
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sítva van. Példaként hozta fel, hogy a Ny-i bánya befejezése
után 1,5millió db facsemetét ültettek el, 2,5 km hosszú aszfalt-
utat építettek és 3,5 ha felületû végtó épült, pihenõhelyek lét-
rehozásával.

AMátrai Erõmû területén létesült ipari parkban 23 vállal-
kozás, egyéb üzem létesült és az ipari park bõvítése tovább fo-
lyik.

Összefoglalójában hangsúlyozta, hogy az ország villamos-
energia-termelésének a lignitbázisú Mátrai Erõmû a 17-18%-
át biztosítja, megjegyezte, hogy a paksi atomerõmû önköltsé-
gével a visontai erõmû önköltsége versenyképes.

A minden igényt kielégítõ, nagyon szép mûszaki elõadást
a résztvevõk nagy tapssal köszönték meg.

Az elõadáshoz hozzászóltak, illetve kérdéseket tettek fel a
következõk: Ökrös Mihály, Beke Imre, dr. Szabó Imre, Morvai
László, Ludányi György, Hermann Pál, Csizmadia Lajos, dr.
Urbán Gábor.

Dr. Szabó Imre

Dr. Gagyi Pálffy András elõadása Gyöngyösön

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2015. március 24-én Gyöngyösön a Bányász
Szakszervezet székházában �A recski ércbánya nyitási lehetõsé-
gei� címmel tartott nagysikerû elõadást dr. Gagyi Pálffy András
okl. bányamérnök, a mûszaki tudományok kandidátusa, igaz-
gató.

Elõadásának elsõ részében visszaemlékezett az 1926. évtõl
1980-as évekigmûködõ régi �Recski Ércbányára�. A bányából
2,5 millió tonna ércet termeltek ki, melynek tonnánkénti
aranytartalma 5 g volt. Szólt a fejlesztési rendszerrõl és el-
mondta, hogy ebben a bányában alkalmazták elõször a �kõ-
zetcsavarozási� eljárást. Sajnos ma már csak a bánya nyomait
láthatjuk Recsken, szinte semmi sem maradt meg az ércbá-
nyából. Az 1960-as években számos tanulmányt készítettek a
recski ércvagyonról és érdemesnek találták, hogy nagyszabású
kutatás kezdõdjön Recsken. 800-1200 m mélységû fúrásokat
végeztek, melyek alapján kimutatták, hogy réz-, cink-, ólom-
ércek �tömzsök� formájában fordulnak elõ a recski medencé-
ben. Az ércekmennyiségét kb. 20millió tonnára becsülték. Az
ércek 1-2 g/t nagyságrendben aranyat is tartalmaznak. A kuta-
tófúrások száma meghaladta a 150 db-ot.

Az 1960-as években Recsken lemélyítettek 2 db 1200 m
mélységû 8m átmérõjû aknát és kihajtottak közel 10 km vága-
tot. A vágatokból minden irányban kutatófúrásokat végeztek
az ércvagyon pontosabb meghatározására. Az eredmény az
lett, hogy Recsken 50 millió tonna jó minõségû réz-, cink- és
ólomérc van, amely kitermelésre vár. A kutatások során kimu-
tatták, hogy 1-2 g/t arannyal is számolni lehet. A bánya mûve-
lése során 1 m3/p vízhozamra lehet számítani.

A nagyszámú hallgatóság feszült figyelemmel hallgatta az
elõadót, várva arra, hogy vajon ennek az érckincsnek a beru-
házása, kibányászása hogyan alakul? Sajnos kecsegtetõ kilátá-
sokat az igazgató nem tudott mondani. Sem a kínaiakkal, sem
a japánokkal nem sikerült olyan megállapodást létrehozni az
elmúlt 20 évben, ami az ország politikai vezetõinek elfogadha-
tó lett volna. A legbiztatóbb tárgyalás az amerikai-osztrák-kí-
nai konzorciummal volt 1995-ben, de sajnos a világon beállt
rézárcsökkenés és a politikai helyzet, a szakemberek közötti
egyet nem értés ezt az üzletet is meghiúsította.

Kifejezésre juttatta, hogy ez a hatalmas érckészlet, ha nem
is a közeljövõben, de az unokáink életében még kibányászás-
ra kerülhet.

Befejezésül szólt arról az elõadó, hogy hogyan lehetne
gazdaságosan kihasználni a Recsken lemélyített két aknát és a

kihajtott vágatrendszert? Föld alatti tartalék erõmû létrehozá-
sa �szivattyús� rendszerrel. 400 MW teljesítményû föld alatti
tartalék erõmû gazdaságos lenne, de ehhez az erõmûi-bá-
nyász-környezetvédelmi szakemberek maximális összefogásá-
ra lenne szükség.

A nagy érdeklõdést kiváltó elõadást a hallgatóság nagy
tapssal jutalmazta.

Hozzászóltak, illetve kérdéseket tettek fel a következõk:
Morvai László, Pribula Nándor, Sankovics László, Oláh Sándor,
Csizmadia Lajos, dr. Szabó Imre.

Dr. Szabó Imre

Mátyás Szabolcs elõadása a Budapesti Helyi Szervezetnél

Szokásos havi találkozóink keretében 2015. március 3-án
Mátyás Szabolcs, a Geoproduct Kft. ügyvezetõ igazgatója tar-
tott elõadást az OMBKE Bányászati Szakosztályának Buda-
pesti Helyi Szervezeténél �Tokaj-Hegyalja bányászata, vala-
mint a Világörökségi terület kapcsolata� címmel.

A bányászattal foglalkozó vállalkozók mindennapi küz-
delmeit ismertette, bölcs távolságtartással. A problémák több-
sége abból adódik, hogy az állami adminisztráció sem állított
fel egyértelmû prioritásokat. A mindent szeretnénk pedig
nem elérhetõ cél, hiszen a világörökségi területen nem lehet
bányászati tevékenységet folytatni. A kis és közepes bányásza-
ti vállalkozások nélkül viszont elég nehéz növelni a foglalkoz-
tatottságot, különösen Tokaj-Hegyalján, ahol az országos át-
lagnál is nehezebb a helyzet. Nem is beszélve az infrastruktúra
(úthálózat) fejlesztésérõl, ami szintén ellenkezik a világörök-
ségi terület elõírásaival.

A mindennapi küzdelmek mellett a cég kiemelten kezeli
az atyai örökséget (a céget dr. Mátyás Ernõ alapította) � a gyó-
gyító ásványok elterjesztését � a köztudatban. Ennek eredmé-
nyeként indították útjára a Zeominerálproduct termékcsalá-
dot, amely a korábbi gyógyhatású termékek (ezeket a megne-
vezéseket az EU-szabályozás miatt ki kell vezetni a hazai ne-
vezéktanból) továbbfejlesztése mellett új prémium kategó-
riájú szépségápolási termékeket is tartalmaz.

A jövõ Tokaj-Hegyalján a bizonytalan környezetvédelmi,
Natura 2000, világörökségi terület stb. helyzet kapcsán min-
denképpen a minél nagyobb hozzáadott értékû � bányászati
nyersanyagra épülõ � termékek elõállítása és forgalmazása.
Ennek kapcsán érdekes � a bányászatban szokatlan � értéke-
sítési hálózat kiépítésérõl is hallhattak az érdeklõdõk, mellyel
a hazai vállalkozók reményeink szerint �rést üthetnek� a mul-
tik által uralt hazai forgalmazási rendszeren.

A kérdések megválaszolása mellett az érdeklõdõk tájé-
koztatókat és a szépségápolási cikkekbõl �kóstoló termékmin-
tákat� is kaptak.

Az elõadó szóban is meghívta a jelenlévõket a Hegyaljai
Szervezet 2015. március 23-i rendezvényére.

Szamek Zsolt

A helyi szervezet részvétele az Oroszlányban megrendezett
�Civileké a ház� programsorozaton

2015-ben 17. alkalommal került megrendezésre Orosz-
lányban a �Civileké a ház� egyhetes rendezvénysorozat.
Március 8-14. között számos programot kínált a Kölcsey
FerencMûvelõdési Központ, melyek nyitottak, díjtalanul láto-
gathatók és nagyon változatosak voltak. A programok nagy ré-
sze a város civil szervezeteinek a közremûködésével zajlott,
melyek így lehetõséget kaptak tevékenységük vagy produk-
cióik bemutatására.
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Az idei év különleges volt az immár hagyományosnak
mondható rendezvény történetében. A szervezõk, a Nemzet-
közi Nõnapon kezdõdõ egyhetes programsorozatot úgy ter-
vezték és hirdették meg, hogy annak minden eleme a nõkrõl
szóljon. Így a nyitónaponHódolat a nõknek címmel verses-ze-
nés mûsort tartottak a színházteremben, majd a hét folyamán
�Mindennapok Istennõi � Istennõk mindennapjai� címmel
táncbemutató került megrendezésre. A város civil szervezetei-
nek képviselõi elõadásokat tartottak arról, hogy a nõk milyen
szerepet vállalnak és részvételükkel milyen küldetést teljesíte-
nek a város szervezeteinek, egyesületeinek a munkájában.

Az Oroszlányi OMBKE szervezet is minden évben igyek-
szik élni a lehetõséggel, hogy bemutassa tevékenységét a város
lakóinak és a rendezvényekre ellátogatóknak. Az idei évben
magunkévá tettük a programsorozat szlogenjét és a �Nõk a bá-
nyában, nõk a bányászatban� címmel poszterkiállítást készí-
tettünk. A tablókon bemutattuk a nõk föld alatti munkavég-
zését szabályozó törvényeket, valamint néhány fotót és grafi-
kát. Az egyik tablóra felkerült egy 1902-bõl származó képeslap,
mely azt mutatja be, hogy akkoriban 1619 nõ dolgozott bá-
nyában föld alatt. Ez a 8. legnépesebb nõi szakmacsoport volt!

Szervezetünk a képeslap sokszorosított másolati példá-
nyával ajándékozta meg a kiállításra ellátogató érdeklõdõket.

Tóth Zsolt

Tájékoztató és szakmai elõadás Tatabányán

2015. február 25-én 16 órai kezdettel Tatabányán a Kert-
városi Bányász Mûvelõdési Otthon színháztermében az
OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének elnöke tájékoztatót
tartott a szervezet aktuális programjairól, a Tatabányai Bá-
nyász Hagyományokért Alapítvány vezetésében bekövetke-
zett változásokról.

Bársony László elmondta, hogy szervezõdik a repülõtéri
kirándulás, terv szerint zajlik a �balekoktatás�, jól haladnak a
tagfelvételek stb. Majd bejelentette, hogy a tárgyi rendezvény
elõtt a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány kura-
tóriuma (az alapítók részvételével) ülést tartott, amelyen dr.
Csiszár István kuratóriumi elnök tisztségét átadta Csaszlava
Jenõnek. A kuratórium megválasztotta titkárnak Izing
Ferencet. Weiszné Csoma Éva kuratóriumi tagságáról lemon-
dott, odaadó munkáját ezúton köszönjük meg.

Ezek után Bársony László megköszönte dr. Csiszár
Istvánnak a helyi szervezet és az alapítvány közötti jó együtt-

mûködést, a közösen elvégzett munkát, a bányász hagyomá-
nyok ápolását. Csaszlava Jenõnek az új kuratóriumi elnöknek
és Izing Ferenc titkárnak további jómunkát és sikereket kívánt.

A teremben ülõ 50 fõs hallgatóság nagy tapssal köszön-
tötte az érintetteket.

Ezek után Forisek István, a Vértesi Erõmû Zrt. törzskari
igazgatója tartotta meg a nagy érdeklõdéssel várt �Tájékoztató
a Vértesi Erõmû Zrt. helyzetérõl� címû elõadását. Az érdeklõ-
dés � amely látszott a teremben ülõk nagy számából � azért
volt kiemelkedõ, mert mindenki értesült arról, hogy Magyar-
ország utolsó, jelentõs termeléssel rendelkezõ mélymûvelésû
szénbányájában 2014. december 23-án megszûnt a termelés.
Ezen kívül az Oroszlányi Erõmû (más néven Bokodi Erõmû)
jelenlegi blokkjai is két éven belül leállnak.

Forisek István szólt a bánya megszûnéséhez vezetõ útról és
a jelen és jövõ feladatait a következõ tartalommal foglalta
össze:
� 2014. év végén a Vértesi Erõmû Márkushegyi Bányaüzeme
befejezte a termelést.

� 2016. január 1-jétõl betartandó új NOx kibocsátási normák-
nak az Oroszlányi Erõmû a jelenlegi technológiával már
nem tud megfelelni.

� AzOroszlányi Erõmûnek,Oroszlány város és Bokod község
vonatkozásában 2020-ig távhõ szolgáltatási kötelezettsége
van.

� 2015-ben folytatódik a villamosenergia-termelés saját és vá-
sárolt szén felhasználásával. Elkezdõdnek a bányabezárási,
rekultivációs munkák, folytatódik a távhõ-termelés. Az
Oroszlányi Erõmû távfûtés kötelezettség ellátása érdekében
földgáz alapú forróvizes kazántelep épül és 2016. január
1-jétõl � a széntüzelésû rendszertõl függetlenül � ezzel a
technológiával lesz biztosított Oroszlány és Bokod távhõ
ellátása.

� 2016-ban folytatódnak a bányabezárási és rekultivációs
munkák.Megszûnik a széntüzelésû Oroszlányi Erõmû villa-
mosáram-termelése. A kidolgozott terv szerint � az új tech-
nológiával � folyamatos lesz a hõszolgáltatás és a villamos-
energia-termelés alternatív tüzelõanyaggal.

� 2017-ben tovább tartanak a bányabezárási rekultivációs
munkák, a hõszolgáltatás és villamosenergia-termelés alter-
natív tüzelõanyaggal.

� 2018-ban a rekultivációs munkák teljes befejezése megtör-
ténik.
A telephelyek rekultivációja.
Végrehajtandó Bokod térségében lévõ zagyterek rekulti-

vációja, a korábban leállt bánhidai erõmû fokozatos bontása,
a haszonanyag kimentése, aMárkushegyi Bányaüzem külszíni
épületeinek hasznosítása.

Az elõadó ezek után vázolta a rekultivációs munkálatok-
hoz és a megújuláshoz szükséges anyagi támogatásokat, a lét-
szám alakulását, a munkavállalók széniparon kívüli új álláshoz
jutása érdekében végzett átképzési lehetõségeket, a nyugdíjba
vonulás törvényes módozatait. Egyértelmûvé tette, hogy a
munkálatok során szigorú elvként tartják be a �saját erõforrá-
sok használatát a szakmai lehetõségek szerint� és az emberi
sorsok kedvezõ alakítását. Az utóbbiak betartása érdekében
mindenkivel személyesen elbeszélgettek, meghallgatták egyé-
ni problémáikat és javaslataikat és megpróbáltak maximálisan
segíteni rajtuk.

Forisek István elõadásának további részében részletesen
ismertette a Márkushegyi Bányaüzem rekultivációjának (bá-
nyabezárásának) mûszakilag kidolgozott öt ütemét:
1. ütem:A föld alatti térségek környezetvédelmi tényfeltárása.
2. ütem: A föld alatti térségek hasznosítható anyagainak, gé-
peknek, berendezéseknek és acél biztosítószerkezetek ki-
mentése, hasznosítása.
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3. ütem: A felszínre nyíló bányatérségek, aknák tömedékelése
és lezárása.

4. ütem:A felszíni létesítmények, telephelyek bontása vagy to-
vábbhasznosításra való átalakítása és a bányászati hulladék-
kezelõ létesítmények rekultivációja.

5. ütem: A bányabezárási tevékenység felszíni mozgás és talaj-
víz monitoring rendszerének kialakítása és üzemeltetése.
Az öt ütemmel kapcsolatosan az elõadó hangoztatta, hogy

a bányabeli rekultivációs munkák alatt, de a külszíni munkák-
nál is a biztonsági feltételek nem változnak, a személyi feltéte-
lek maradék nélkül teljesülnek. A munkálatok alatt marad a
diszpécserközpont, fenntartják a biztonsági ellenõrzõ rend-
szert, a szellõztetés állapota a bánya bezárásig változatlan ma-
rad, fenntartják a bányamentõ állomást, tovább mûködik az
oktatási rendszer.

Az igen értékes elõadás során a teremben ülõ szakembe-
rek egy nagy cég múltját, jelenét és jövõjét ismerhették meg.
Tudjuk, hogy ezzel kapcsolatosanmég sok elõadás fog elhang-
zani, több szakcikk fogmegjelenni, többek között a Bányászati
és Kohászati Lapokban is. Viszont ebben a rövid híranyagban
is elmondhatjuk: bármennyire szomorú is egy bánya és erõmû
bezárása, nemmindegy annak levezénylése. Az elõadásból ki-
tûnt, hogy ez a feladat sikeres megoldása jó kezekben van.
Nem utolsósorban azt is hangoztatni kell, hogy a munkahe-
lyek megszüntetése emberbarát módszerekkel történik.

Hogy az elõadásmennyire sok szakmai kérdést és érzelmet
váltott ki, azt Benyõcs Ferenc, id. Forisek István, Bársony László,
Magyar György, dr. Csiszár István hozzászólásai jelezték.

Az elõadás után a teremben még hosszú ideig maradt a
hallgatóság nagy része.

Sóki Imre

Elõadás az ÉDBN Klaszterrõl Tatabányán

2015. március 25-én 16 órakor a Kertvárosi Bányász
Mûvelõdési Otthonban 32 fõ gyûlt össze, hogy meghallgassa
dr. Korompay Péter �Az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányá-
szati Klaszter tevékenysége megalakulásától napjainkig� címû
elõadását.

Az elõadó elõször ismertette a klaszter szó jelentését, a
szervezet létrehozásának célját. Elmondta, hogy a klaszter átvitt
értelemben társulást, összefogást, szövetkezést jelent. A társult
tagok azonos üzleti érdekek és célok elérése érdekében közös
képviseletet hoznak létre. A klaszter mûködési költségeit a
tagok fedezik, tehát a klaszternek kevés pénze van, a pályázati
pénzekbõl létrejött nyereség a társult cégeknél csapódik le.

Dr. Korompay Péter szólt az Észak-Dunántúli Nemzetkö-
zi Bányászati Klaszter megalakulásának elõzményeirõl. El-
mondta, hogy Dorogon több elõadás, konferencia, OMBKE
rendezvény volt, ahol megfogalmazódott az igény egy olyan
összefogásra, ahol meg lehet vizsgálni a bányászati vonatko-

zású lehetõségeket, esetleg új bányák nyitását, a szén más irá-
nyú hasznosítását. A klaszter megalakulásával kapcsolatban
felmerült az a javaslat is, hogy céljai közt ne csak a szénbányá-
szat újraélesztése legyen, hanem elõmozdítsák a térség víz-,
kavics-, homok- stb. vagyonának kitermelését, hasznosítását,
és horizontálisan terjedjen ki a többi iparágra is. Ezen kívül
legyen nemzetközi.

Elõzetesen meghatározták a lehetõségeket és realitáso-
kat. Tehát csak olyan javaslatot szabad az asztalra tenni, amely
megvalósítható az adott gazdasági környezetben. Például a
szénbányászat vonatkozásában csak az energiapolitikához iga-
zodó javaslatok jöhetnek szóba, mert új bányák nyitásához a
Kormány akarata is kell.

Az elõzmények után 2014. június 27-én Tatabányán meg-
alakult az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter
33 alapító, 17 támogató taggal. Ez a kör napjainkig állandóan
bõvül. Ma már vannak romániai és mongóliai tagok is.

A klaszter megalakulása után azonnal megkezdte tevé-
kenységét. Elõször megalakították a vezetõ szerveket, bizott-
ságokat, kft.-t, majd stratégiai szerzõdéseket kötöttek; egyéni
pályázati lehetõségeket tártak fel; építették a nemzetközi kap-
csolatokat; turisztikai projektet hoztak létre cseh, szlovák és
lengyel partnerekkel; innovációs, foglalkoztatási és oktatási
pályázatokon vettek részt. A jövõ számára fontos szakmai ta-
nulmányok készültek és készülnek.

Fontos a klaszter életében az ásványi nyersanyagok � elsõ-
sorban a szén � kitermelése, a realitások talaján állva új bá-
nyák nyitása. Erre kérte fel a klaszter a dorogi, oroszlányi és
tatabányai szakembereket, hogy javasoljanak olyan bányate-
rületeket, ahol viszonylag kis ráfordítással szénbányák nyílhat-
nak. Ezeket a javaslatokat a szakemberek megtették, most
már csak az a cél, hogy ezek közül a befektetõk néhányatmeg-
valósítsanak.

Az elõadó elmondta, hogy az Észak-Dunántúli Nemzet-
közi Bányászati Klaszter a rajtvonalon áll. Idézve a beszédbõl:
�készülünk a klaszterpályázatok beadásához szükséges felté-
telekre, pld. kft. megléte, tagdíj, konferenciák, honlap üze-
meltetése�; �készen állunk a koncessziós kiírások elõkészítõ
munkáiban dolgozni�; �készülünk a 2014-2020-as Új Széche-
nyi Program pályázataira a stratégiai partnerekkel�; �a klasz-
ter teret ad a cselekvésnek�.

Dr. Korompay Péter elõadásának végén mindenkit arra
kért, hogy adjanak ötleteket a klaszter számára. Ígérte, hogy
ezeket az ötleteket felkarolják, továbbviszik. Majd felkérte a
hallgatóságot, hogy kérdezzenek, szóljanak hozzá. Bársony
László, Szabó Csaba, Juhász András, dr. Havelda Tamás élt is a
lehetõséggel és kérdéseikkel, értékes hozzászólásaikkal hoz-
zájárultak az elõadóülés sikeréhez.

A szakmai elõadás után � szerény vendéglátás mellett �
sokan maradtak a teremben, a témával kapcsolatos beszélge-
tésre.

Sóki Imre

Az USA legmélyebb aknája

A Resolution Copper Mining társaság 2014. november
18-án bejelentette, hogy befejezte a 8,5 m átmérõjû 2116 m
mély kutatóaknájának mélyítését Arizonában. A mélyítést a
Cementator Aknamélyítõ Vállalat végezte, dolgozói legna-
gyobbrészt a környékbeli bányászok közül kerültek ki.

A Resolution 55%-ban a Rio Tinto 45%-ban a BHP
Billiton egy-egy leányvállalatának tulajdonában van. A beru-
házás teljes összege több mint 6 Mrd USD lesz.

Az akna elsõdleges célja, hogy geotechnikai adatokat
gyûjtsenek, hogy a �panel omlasztásos� fejtésmód alkalmaz-

ható-e, amihez a közeli régi Magma bánya példája reménye-
ket nyújt. A fejtésmód a legjobb érckihozatalt nyújtja a lehetõ
legkevesebb meddõtermelés mellett, így a leghatékonyabb
lehet.

A bánya bizonyított ércvagyona több mint 1,7 Mrd t
1,52%-os porfíros rézérc. A Resolution a bánya közelében, a
régi Magma területén ércdúsítót tervez, ahonnan a koncent-
rátumot nedvesen csõvezetéken szállítják a vasúti csomópont-
ra (Magma Junction), ahol szárítják és vagonba töltik. A ko-
hósítást több kohóban tervezik, a kapacitáshiány miatt rész-
ben Arizonán, sõt az USA-n kívül is.
Engineering and Mining Journal 2014. december PT
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Sült Tibor okl. bányamérnök március 8-án töltötte be 90-ik életévét.
Pál Dénes okl. bányamérnök március 9-én töltötte be 80-ik életévét.
R. Szabó István okl. bányageológusmérnök március 9-én töltötte be 75-ik életévét.
Wéber József okl. földmérõmérnök március 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Unger Péter okl. bányamérnök március 14-én töltötte be 80-ik életévét.
Dr. Füst Antal okl. bányamérnök március 16-án töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Földesi János okl. bányamérnök március 26-án töltötte be 70-ik életévét.
Szabó Barna bányaipari technikus március 30-án töltötte be 70-ik életévét.
Tóth József okl. bányagépészmérnök március 30-án töltötte be 70-ik életévét.
Katonka Sándor okl. építõmérnök április 1-jén töltötte be 85-ik életévét.
Grünwald Mátyás okl. bányamérnök április 5-én töltötte be 70-ik életévét.
Hegedüs Ferenc bányaipari technikus április 8-án töltötte be 85-ik életévét.
Zachár János okl. bányamérnök április 8-án töltötte be 80-ik életévét.
Podhorányi László okl. bányamérnök április 9-én töltötte be 85-ik életévét.
Bagdy István bányatechnikus, vízgazdálkodási üzemmérnök április 9-én töltötte be 75-ik életévét.
Juhász András okl. gépészmérnök április 10-én töltötte be 75-ik életévét.
Szokolai György okl. bányageológus mérnök április 12-én töltötte be 75-ik életévét.
Podányi Tibor okl. bányamérnök április 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Sütõ Imre okl. bányagépészmérnök április 20-án töltötte be 80-ik életévét.
Oplaznik Gusztáv okl. bányamérnök, közgazdasági mérnök május 1-jén töltötte be 75-ik életévét.
Sztremen József okl. bányamérnök május 3-án töltötte be 80-ik életévét.
Szilágyi Gábor okl. bányageológus mérnök május 7-én töltötte be 70-ik életévét.
Huszár Józsefné okl. bányageológus mérnök május 11-én töltötte be 75-ik életévét.
Monos Rudolf okl. bányamérnök május 12-én töltötte be 85-ik életévét.
Gajdócsi János okl. bányamérnök május 14-én töltötte be 75-ik életévét.
Egger Attiláné könyvelõ május 18-án töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Kárpát József okl. földmérõmérnök május 24-én töltötte be 85-ik életévét.
Dr. Reményi Gábor okl. bányamérnök, okl. közgazdász május 24-én töltötte be 75-ik életévét.
Tóth Tibor okl. bányagépészmérnök május 25-én töltötte be 70-ik életévét.

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

Sült Tibor Unger PéterPál Dénes R. Szabó István Wéber József



38 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 148. évfolyam, 2. szám

Grünwald Mátyás Bagdy IstvánHegedüs Ferenc Zachár János Podhorányi László

Dr. Füst Antal Katonka SándorDr. Földesi János Szabó Barna Tóth József

Dr. Kárpát József Dr. Reményi Gábor Tóth Tibor

Sztremen József Gajdócsi JánosSzilágyi Gábor Huszár Józsefné Monos Rudolf

Juhász András Oplaznik GusztávSzokolai György Podányi Tibor Sütõ Imre
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Klaszter konferencia 2014

Az ÉDNB Klaszter (az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bá-
nyászati Klaszter) 2014. november 30-án tartotta szakmai
konferenciáját az Esztergomi Szent Adalbert Konferencia
Központban. A konferencián (41 fõ) részt vettek a klaszter
alapítói, pártoló tagjai és meghívott vállalkozások. Az elõadá-
sok során a résztvevõk áttekintést kaphattak a klaszter alaku-
lásáról, a jelenleg folyó munkáról, és a jövõbeni elképzelések-
rõl. A konferencia lehetõséget adott a klasztertagok bemutat-
kozására, különösen az együttmûködési lehetõségek megis-
merése céljából.

A konferencián stratégiai együttmûködési szerzõdések
aláírására is sor került az ÉDNB Klaszter és a ProjectMine
Kft., valamint az ÉDNB Klaszter és a Magyar Pénzhíd Pályá-
zatíró Kft. között.

A konferencián az elkészült szakmai tanulmányok készítõi �
Számel János, Sóki Imre, Kiss Csaba András � díjazást vettek át.

A konferencia megnyitó elõadását dr. Nagy Lajos okl. bá-
nyamérnök, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület elnöke tartotta. Kifejtette, hogy a hazai természeti erõ-
forrásoknak a nemzeti vagyont meghatározó része az ásvány-
vagyon, in situ értéke többszöröse az államadóság mértéké-
nek. Ebbõl fakadóan szükségesnek látja a hazai ásványvagyon
fokozottabb igénybevételét, mivel az nemzetgazdasági, biz-
tonsági, munkahelyteremtési érdek. Ezért az ásványi nyers-
anyagok kitermelésének a jogi szabályozását szükséges módo-
sítani, engedélyezési folyamatát egyszerûsíteni.

Véleménye szerint felülvizsgálandó a Nemzeti Energia
Stratégiának a szén részarányának csökkentésére, illetve meg-
szüntetésére vonatkozó célkitûzései az energiamixen belül. Az
atomenergiamellett aMátrai Erõmû állami közremûködéssel
történõ további mûködését és kapacitásnak növelését, továb-
bá új szenes erõmû építését tartja mind gazdaságosság, mind
az energiafüggetlenedés szempontjából az egyedüli jó megol-
dásnak. Javasolja támogatni az új technológiák kifejlesztésére
és megvalósítására vonatkozó kutatásokat és kezdeményezé-
seket: szén-biomassza vegyes tüzelés, tiszta széntechnológiák,
vegyi célú felhasználást, valamint a meddõk hasznosítását.

Semperger-Dorogi Kinga közgazdász, nemzetközi marke-
ting és üzletszervezési szakértõ elõadásának címe �2014-2020
új horizontok a hazai és Európai Uniós támogatási lehetõségek,
pályázatok terén � avagy sikeres projektfinanszírozásról és projekt
menedzsmentrõl röviden az EU-ban� volt. Az elõadás keretei
között elhangzott, hogy alapjaiban hogyan és miként érdemes
felkészülni a 2014-2020-as új EUköltségvetési idõszak alatt el-
érhetõ forrásokra. Fontos leszmegcélozni az EurópaiUnió ál-
tal kínált központi forrásokat is, ahol számos lehetõség lesz el-
érhetõ. Az elõadás keretei között megismerhettünk több ha-
zai és európai uniós, valamint nemzetközi alapot.

Glevitzky István klasztermenedzser, G.I.T.A.3 Kft. ügyve-
zetõje elõadása �A Klaszter fejlõdése megalakulásától napjain-
kig. Bemutatkozik a G.I.T.A.3 Kft.�. Hosszú elõkészítõ munka
után a Klaszter 2014. június 30-án alakult Tatabányán 33 ala-
pító és 17 pártoló taggal. Az elsõ Klasztertanács ülés megtar-
tására szeptember 30-án került sor. Jelenleg a klaszternek 35
tagja és 19 pártoló tagja van. A G.I.T.A.3 Kft. családi vállalko-
zás keretében 2001-ben alakult meg. A fõ tevékenységi köre
megalakulásakor elsõdlegesen az USA Chesterton cég képvi-
selete volt, melynek profilja alapvetõen folyadékszállítás ter-
vezése, kivitelezése, karbantartása, szivattyú rendszereken ke-
resztül. Folyamatosan bõvült a tevékenységi kör. Több ország-

ba szállítanak és több országban szerzõdött partnereik van-
nak! ISO 9001-es minõsítéssel rendelkeznek.

Farkas András, az ÖKOPolis Klaszter elnöke az �Élet a
klaszterben� címû elõadása során bemutatta a klaszter felépí-
tését, mûködését. Elõször vázolta egy térség versenyképességi
potenciálját meghatározó elemeket. Beszélt a társadalmi kör-
nyezet, gazdasági környezet, a külsõ kapcsolatok-partnerek,
versenytársak, szabályozási környezet, és az ökológiai környe-
zet hatásairól. Az alapvetõ cél az innováció, melyhez alapve-
tõen szükséges a konstruktivitás, amegújulási képesség, az ok-
tatás a K+F a fenntartható fejlõdés figyelembe vételével. Az
elõadó a lényeges elemeket a következõkben foglalta össze:
IT platform a kutatás, fejlesztés, innováció, oktatás terén, in-
formáció áramoltatás és kommunikáció, közös adatbázisrend-
szerek fejlesztése, közös fellépés a nemzetközi színtéren való
megjelenés, közös PR és marketing, szellemi vagyon- és ipar-
jogvédelem, piackutatás, befektetõk közvetítése, szakmai
partnerkeresés, Benchmarking klub, projektkoordináció, pro-
jektek generálása.

Haraszti Péter igazgató, Magyar Pénzhíd Pályázatíró Kft.
�Új vállalkozásfejlesztési pályázatok � fókuszban a technológia
fejlesztés, kapacitásbõvítés és az innováció� elõadása során be-
mutatta a Magyar Pénzhíd Pályázatíró Kft. tevékenységét,
mûködését, a szolgáltatásait részletesen ismertette. Felvázolta
az új 2014-2020 pályázati rendszer sajátosságait, tudnivalóit.

Holl Józsefné alelnök, EUROKT-AKADÉMIA igazgató
�QUO VADIS? Esztergomból Mongóliába, Ulaan-Bataarba a
szakképzéssel!� címû elõadásában bemutatta az EUROKT-
AKADÉMIA Intézménycsoportot. Tájékoztatta a résztvevõ-
ket a kormány �Keleti nyitás politikájának� fõbb pontjairól,
ezen belül részletesen a várható széles körû, kölcsönös mon-
gol-magyar kapcsolatokról. Létrehozták Ulaan-Bataarban az
oktatási központot, ahol megkezdõdtek a szakképzések: bá-
nyászati, munkavédelmi és tûzvédelmi szakmai csoportokban.
A kedvezõ tapasztalatok birtokában Darhanban is dolgoznak
egy oktatási intézmény létrehozásán.

Kiss Csaba András okl. bányamérnök, a klaszter alapító
tagja �A hazai szén piacképes termékképzésének, eredményes ér-
tékesítésének alapfeltételei a közelmúlt tapasztalatainak összesí-
tése alapján� címû elõadásában a közelmúlt szénbányászati
vállalkozások tapasztalatainak feldolgozásával a kvázi tör-
vényszerûen bekövetkezõ buktatókból leszûrhetõ tanulságo-
kat elemezte. Kifejtette a tételt, amely szerint az ismert lignit
és feketeszén helyzeten kívül a még mindig nem elhanyagol-
ható mennyiségben kinyerhetõ hazai barnaszénvagyon érté-
kesítési esélyei napjainkra pozitív irányban változtak. Záró-
mondatként leszögezte, hogy az összes ismert gátat, tõke-
hiányt, elvetélt próbálkozásokat figyelembe véve is igaz, hogy
következetes felkészüléssel amaiMagyarországon immár újra
van létjogosultsága tényleges profitértéket jelentõ szénbánya
létesítéseknek.

Bariczáné Szabó Szilvia és Németh László, a tatabányai
Geo-Triplán Kft. ügyvezetõi a �Nyersanyagkutatási engedélyek,
koncessziós szerzõdések és bányatelek jogosultságok Magyaror-
szágon� címû elõadásban bemutatták a bánya-, geotechnikai-
és környezetvédelmi mérnöki tervezéssel és szakértéssel fog-
lalkozó vállalkozásukat. Legfontosabb erényként emelték ki,
hogy képzettségeik és szakmai gyakorlatuk révén sikeresen kí-
sérnek végig bányászati vállalkozásokat az életútjukon, a
nyersanyag megkutatásától egészen a bányabezárási, illetve
tájrendezési tervezésig. Bemutatták a kutatási- és bányászati

Hazai hírek

* korábbi írásmód szerint Ulan Batar
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jogosultságokat nyilvántartó országos rendszert, majd ennek
szénkutatási és szénbányászati vonatkozásáról részletesen is
számot adtak. Elõadásukat figyelemfelkeltõnek szánták és to-
vább gondolkodásra biztatták a bányászatban dolgozó, a hazai
bányászat iránt felelõsséget érzõ szakembereket.

Nagy Sándor és Demeter Tamás ügyvezetõk �A Kvarcho-
mok Kft. bemutatkozása� címû elõadásban ismertették, hogy a
kft. igen nagy tisztaságú kvarchomokot bányászik, és dolgoz
fel; mos, szárít és osztályoz. Országosan meghatározó, mind
az építõipari, mind az ivóvízszûrési, mind a közlekedési piaci
területen. Birtokában lévõ bányászatilag mûvelhetõ területen,
(a jelenlegi kitermelési ütemben), legalább 30 évre biztosított
a minõségi ásványi nyersanyag.

Szücs György elnök, Országos Fémipari Testület �Szakmai
és területi munkaadó szervezetek lehetõségei a térségfejlesztés-
ben� címû elõadás hangsúlyozta, hogy egy adott területen mû-
ködõ vállalkozások munkaadói érdekképviselete tagjainak
termelés-segítése érdekében: gazdaságszervezõ tevékenysé-
get, pénzügyi lehetõséghez jutást, szakképesítést segítõ rend-
szereket kiépítõ jogi szabályozást elérõ tevékenységet végez.
Magyarországon a kisipari üzemek sokszázezres sokasága ma
is rendelkezik ilyen szervezettel. A területi ipartestületek, a
megyei és országos szövetségük az IPOSZ mellett egyes szak-
mák országos szakmai ipartestületei is mûködnek. Ezek a
szervezõdések képesek segíteni a klaszter célkitûzéseinek
megvalósulását.

A konferencia közös ebéddel fejezõdött be, ahol folytató-
dott az ismerkedés egymással, és a jövõbe mutató interaktív
beszélgetés.

Klasztertanács

Lélekmadár Emlékmû avatása Pécs-Vasason

Tavaszodó, ragyogó napsütéses idõben avatták fel 2015.
február 20-án délelõtt a hõsi halált halt vasasi bányászok em-
lékére épített ún. Lélekmadár Emlékmûvet. A hétköznapi
idõpont ellenéremintegy 300 fõ vett részt az avatáson. Az em-
lékmû a Vasasi Szent Borbála Egyesület kezdeményezésére,
az 1986. február 18-án, a Vasas Bányaüzemben bekövetkezett
fejtésomlás áldozatai, és minden vasasi hõs bányász emléke
elõtti tiszteletbõl állították. Az egyesület az avatásra a térség
újságjának (Sok Hírünk Van) különszámában is megemléke-
zett az 1986-ban történt szomorú eseményrõl. Az 1986-os bá-
nyaszerencsétlenségben öt lengyel és hat magyar bányász
vesztette életét. A tragédia helyszínén 15 ember került ve-
szélybe, négyük életét azonban sikerült megmenteni.

A magyar állam és a civilek támogatásával megvalósult �
több szimbolikus elemet magába foglaló � lenyûgözõ emlék-
mûvet dr. Bachman Zoltán Kossuth-díjas építész, a nemzet
mûvésze és diákjai tervezték. Magába foglal egy jelképes bá-
nyabeli kijáratot, amelybõl egy repülõ madár szabadulna ki. A
kijárat egyik oldalán az említett bányaszerencsétlenségben el-
hunyt bányászok nevei, másik oldalán a Bányászhimnusz szö-
vege olvasható.

Az avatási ünnepségen a két nemzet himnuszainak el-
hangzása után Ruzsicsics Ferenc, a Szt. Borbála Egyesület el-
nöke köszöntötte a résztvevõket. Megemlékezõ beszédet
mondott Páva Zsolt, a Pécs M.J. Város polgármestere és dr.
Hoppál Péter kulturális államtitkár, az emlékmûnek helyet adó
Szt. Borbála Emlékpark fõvédnöke. Mindkét szónok utalt ar-
ra, hogy az emlékmû egyben megjeleníti a lengyel és magyar
nép évszázados barátságát, összefogását a bajban. Ehhez aVa-
sason elhunyt bányászok áldozata is kötõanyagul szolgált.
Utaltak a mecseki bányászat jövõjére vonatkozó biztató elõje-
lekre, amiket a komlói vájárképzés újrakezdése és a vasasi kül-

fejtés beindítása jelentenek. Az államtitkár a mecseki bányá-
szok összetartó erejét és a szakmakultúra megtartására, a bá-
nyász hagyományok ápolására vonatkozó erõfeszítéseit emel-
te ki. A polgármester nagyra értékelte, hogy annak idején a
lengyel bányászok zökkenõmentesen illeszkedtek be a város
és a terület életébe.

29 évvel ezelõtti tragédia eseményeit dr. Riedl István pécsi
bányakapitány foglalta össze. A helyi általános iskola tanulói-
ból alakult Bányamanó Csapat tagjai verses összeállítással kö-
szöntötték a résztvevõket. Az emlékmû leleplezésekor � meg-
ragadó gesztusként � tizenegy galamb szállt amagasba. Az ün-
nepség további részében a vasasi Berze Nagy János Nép-
dalkör Strausz Emõke vezénylete mellett bányászdalokat éne-
kelt.

Az avatási ünnepségen közremûködött a Vasasi Bányász
Fúvószenekar Vucseta László karnagy vezényletével.

Dr. Biró József

Egykori bányavillamossági szakember lett a 2015. évi
Tüke-díjas

A pécsi Tüke Alapítvány 2015. január 21-én tartotta az
idei év Tüke-díj átadási ünnepségét (A tüke eredetileg pécsi
születésû, szõlõtermelõ polgárt jelentett, de e kitüntetés ese-
tében ma már nem feltétel a pécsi születés). A díjat 12 évvel
ezelõtt a pécsi polgárság alapította Pécs város 1780-as szabad,
független várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából
olyan polgára(i) részére, aki kivívta a közösség nagyrabecsülé-
sét és tiszteletét. Az idei Tüke-díjat egy villamos kisiparos,
Gulácsi János kapta, aki 50 éves, magas szintû, sokirányú ipari
tevékenységével érdemelte ki a pécsi polgárok elismerését. A
díjat ugyanis a pécsiek szavazatai alapján ítélik oda. A mester
nagy szavazataránnyal lett e díj birtokosa.

Az ünnepség a Pécsi Székesegyházban a Tüke-misével
kezdõdött, majd a székesegyház melletti impozáns Dóm-Kõ-
tárban folytatódott. A 12. Tüke-díjat Halmos Gábor alapító
kurátor laudációja után adták át. Az átadáson hagyo-
mányosan részt veszHabsburg György rendkívüli és meghatal-
mazott európai uniós nagykövet, a Tüke Alapítvány tisztelet-
beli elnöke, aki beszédében a lokálpatriotizmus fontosságát
állította szembe a nacionalizmussal. A pécsihez hasonló helyi
hagyományok jelentõségétméltatta. Nagyobb léptékben � úgy
gondolja � ez az elv az európai összefogásban, az Európai
Unióban valósul meg.

Gulácsi János 1965-ben technikumban szerezte erõsára-
mú, majd mûszertechnikai végzettségét. Évtizedeket töltött a
Mecseki Szénbányák Villamos Üzemében, ahol egyre bonyo-
lultabb feladatokat bíztak rá. A szénbányák bezárása után a
Magyar Postánál dolgozott. Késõbb kisiparos lett és saját gyár-
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tású torony hajtómûvek és toronyórák javítására, gyártására
specializálódott. Pécsett és az országban számos óramû és ha-
rangozó berendezés õrzi maga és cége kezenyomát. Az élet-
utat a mechanikus szerkezetektõl, a mikroprocesszoros to-
ronyórákig, a komplex toronygépészeti tevékenységig lehet
követni. Kézmûves munkája során köztéri órákat, forgó reklá-
mokat, sportórákat, eredményjelzõket, órahálózatokat is
gyárt, telepít és karbantart.

Mi bányászok nagyra becsüljük tevékenységét a bányász
emlékek megõrzésében. A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány
felkérésére, Kircsi László zeneszerzõ közremûködésével,
Pécsett hét, és több városkörnyéki település bányászok lakta
területén hat, az ország más bányász városaiban négy, a Bá-
nyászhimnuszt és más bányász témájú zeneszámokat játszó
tiszteletadó toronyzene szólal meg minden nap, az egykori
mûszakváltások idején, emlékezve és emlékeztetve a bányász
elõdeink áldozatos munkájára.

Dr. Biró József

Új innovációs hivatal

2015. január 1-jével létrejött a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI), amely elnökének
Pálinkás Józsefet, az MTA r. tagját nevezték ki. Az újonnan
létrehozott NKFI átvette az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok (OTKA) és a Nemzeti Innovációs Hivatal
feladatait. Az elkülönített állami pénzalapként ismert
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI
Alap) forrásai felett is rendelkezik. Az új hivatal idei költ-
ségvetése 6,9 Mrd Ft, amelynek nagy részét a nemzetközi
tudományos szervezetek tagdíjai és az NKFI Alap kezelésével
kapcsolatos költségek teszik ki.
INNOTÉKA 2015. február (p. 17.) Dr. Horn János

Vízierõmûvet vásárolt az MVM Zrt.

Megvásárolta az MVM Zrt. a székelyföldi Úz völgyében
mûködõ 7,48 MW-os vízierõmûvet � közölte a Kolozsváron
megjelenõ Krónika címû napilap. Az MVM Zrt. a tavaly ok-
tóberi közgyûlésen döntött arról, hogy 90%-os részesedést
vállal az Úz-völgyi Vízierõmûvet tulajdonló és üzemelõ romá-
niai vállalkozásban. Az MVMZrt. romániai leányvállalata, az
MVM Partner Románia idén január elején kötötte meg az
adásvételi szerzõdést, amelynek értéke mintegy 30 millió euró
volt.
Világgazdaság 2015.03.02. (p. 5.) Dr. Horn János

Újraindulhat a diósgyõri kohászat

Új szakaszába lépett a sokak által várt diósgyõri fejlesztés.
Ács András, a Miskolc Steel Mills projektigazgatója bejelen-
tette, hogy csütörtökön hatályba lépett az az EXIM Bankkal
kötött szerzõdés, amely forrást biztosít a Miskolc Steel Mills
mini acélmû megépítéséhez.

Tavaly márciusban tartották ennek projektindító rendez-
vényét, azóta dolgozott a cég menedzsmentje a beruházáshoz
szükséges források megteremtésén. Azóta megszerezték a
bontási és az építési engedélyt, rendelkeznek környezethasz-
nálati engedéllyel, és valamennyi szükséges feltétellel ahhoz,
hogy elindulhasson a munka a Diósgyõri Ipari Park területén.

Elõször a bontási munkák kezdõdnek majd március ele-
jén, utána kezdõdhet az acélmû 35 méter magas üzemcsarno-
kának és a kiszolgáló többi épületnek az építése. A beruházás
megvalósítására 24 hónap áll majd rendelkezésre, és a tervek

szerint 2017 márciusában meg is indulhat a termelés a több
mint 300 embernek munkát adó, új diósgyõri kohászati üzem-
ben.
minap.hu 2015. január 30. PT

�Erõmûi pernye hasznosítása� szakmai nap
a Miskolci Egyetemen

2015. március 3-án került megrendezésre az Erõmûi per-
nye hasznosítása c. szakmai nap aMiskolci Egyetemen, ahol a
szerzõk a nemzetközi érdeklõdésmiatt angol nyelvû elõadáso-
kat tartottak. Köztudott, hogy világviszonylatban jelentõs
mennyiségû erõmûi pernye (800 millió tonna) keletkezik
évente, amely hasznosítása a megfelelõ technológiák alkalma-
zásával, továbbfejlesztésével megoldható.

A rendezvény jó lehetõséget biztosított a területen mûkö-
dõ cégek (cementgyárak, betonüzemek, minõsítõ szerveze-
tek) és a kutatás-fejlesztés szakembereinek az eszmecseréjére.

A rendezvény programja az alábbi volt:
� Sanjay Kumar (CSIR � NML, India): Unfolding the poten-
tial of mechanical activation for fly ash geopolymers (A
mechanikai aktiválás lehetõségei pernyealapú geopolime-
rek fejlesztésekor)

� Borosnyói Adorján (BME, Budapest): Performance of low-
and medium strength concretes with fly ash substitution
(Pernye kiegészítõanyag tartalmú kis és közepes szilárdságú
betonok teljesítõképessége)

�Mucsi Gábor, Molnár Zoltán (ME, Miskolc): Utilization of
landfilled fly ash by tailoring its reactivity in stirred media
mill (Deponált erõmûi pernye reaktivitásának fokozása
keverõmalomban)
A tudományos elõadásokat egy laboratóriumi látogatás

követte, amelyen a résztvevõk megtekinthették a jól felszerelt
kari laboratóriumokat. A rendezvényen elhangzott informá-
ciók rávilágítottak arra, hogy milyen nagy szükség van a téma-
területen dolgozó mérnökökre (cementgyárak, betonüzemek,
hulladék-elõkészítõmûvek) nemcsak hazánkban, hanem világ-
szerte.

A rendezvény szervezõi voltak a Miskolci Egyetem Mû-
szaki Földtudományi Kara, Nyersanyagelõkészítési és Kör-
nyezeti Eljárástechnikai Intézete, a MTA X. Földtudományi
Osztály Bányászati Tudományos Bizottsága, a BTB Bányásza-
ti, Geotechnikai és Nyersanyagelõkészítési Albizottsága, a
MTA-MABBányászati, Föld- és Környezettudományi Szakbi-
zottsága, valamint a Szilikátipari Tudományos Egyesület
Cement és Beton Szakosztálya.

Dr. Mucsi Gábor

Borosnyói Adorján elõadása



Gondolatok Raýman János könyvének olvasása közben

Raýman János �Bányászatról az érmek nyelvén� c. könyve
megjelent a PÉCSI KRÓNIKA sorozatban a Házmester �98
Kft. kiadásában, 284 oldalon 105x145 mm méretben, Pécsett,
2014-ben.

Evidencia � a bevezetõben írt ajánlások által is említett �
megállapítás: a könyv amecseki bányászat és bányászok törté-
neti irodalmának hiánypótló alkotása. A figyelmet erre ismé-
telten felhívva ennek bizonyításával most nem kívánok foglal-
kozni, a mû önmagáért beszél.

A könyv a numizmatikai irodalom értékes alkotása, hatal-
mas, több éves munka, sok kutató utánjárás, szakszerû leírás
és történetismertetés, régi tévedések eloszlatása teszi érdekes-
sé, sõt gyakran érdekfeszítõvé a numizmatikus körökön kívül-
állók számára is.

Mi, akik nem vagyunk numizmatikusok, pályánk során
mégis számtalanszor kapcsolódtunk a numizmatika tárgyai-
hoz: kitûztük a szolgálati- vagy érdemérem kitüntetéseket,
büszkén feltûztük a bányamentõ jelvényt, átvettük egy-egy
rendezvény emlékplakettjét stb., de sokszor csak egy pillantást
vetve rájuk, megállapítottuk, szép-e, és ment az asztalfiókba,
jobb esetben a vitrinbe vagy a szoba falára. A mögötte rejtõz-
ködõ tartalom legtöbbször már nem érdekelt bennünket, nem
mélyedtünk el a mondanivalójában.

A könyvet olvasva viszont most visszatekintünk. Össze-
gyûjtve, látjuk az egészet, észrevesszük, milyen gazdag tarta-
lom rejlik egyedeikben és összességükben, mennyi mindenrõl
mesélnek nekünk önmagukról, történetükrõl, sorsukról, ha
szakmáját szeretõ, szakértõ szerzõ beszél róluk, és értõ fülek
hallgatják. Mert az érmek története saját bányász életpályánk
története, és nagyapáink, apáink, barátaink, munkatársaink
életének sokszor mérföldkövei, bizonyítványai, amelyek mö-
gött és körül ugyanakkor felsejlik a társadalmi környezet, sõt
a forgandó politikai széljárás lenyomata is.

Én mindezekért olvastam, forgattam, néztem és ez után is
nézegetem e könyvet élvezettel, és tudom ajánlani jó szívvel
minden mecsekinek, valamint érdeklõdõnek!

Amellékelt képen a könyv színes, hátoldali belsõ lapja lát-
ható, amely a jellemzõ érmek egy csoportját mutatja be.

A könyv a Líra könyvesbolt hálózathoz tartozó Fókusz
Könyváruházban kapható, Pécs, Jókai u. 25. Ára: 3.500 Ft.

Szirtes Béla

Könyvismertetés

2014-ben magánkiadásban jelent meg tagtársunk, az
aranyokleveles bányamérnök, Hegedûs Csaba: Hogyan? (Az
élet fizikája és a nemzeti energia) c. könyve.

A mérnöki szemléletû, de lelki folyamatokra is érzékeny
szerzõ a klinikai halál állapotában és a felébredés után tapasz-
taltak alapján �miután az orvostudomány és gyakorlat csak az
újraélesztés fizikájára és az utókezelésre összpontosít � az uni-
verzum és az élet keletkezésére keresi a választ, amelyre ama-
terialista szemléletû tudósoknak nincs egzakt válaszuk, elmé-
letük azonban sok.

Az alapképlet, melyet felállít (és melynek számos változa-
tát hosszan taglalja):

1. IstenÝ teremtésÝ világ, Élet
2. ? Ý ? Ý világ.
Az elsõ képlet a keresztény hívõ számára az isteni kinyilat-

koztatás alapján meggyõzõ. A második képlet kérdõjeleinek
megoldását a szerzõ gondolkodásra késztetõen ajánlja azok-
nak, akik keresik, vagy tudni vélik a választ.

A szerzõ vallomása szerint: �Jelen idejû meglétem � a kli-
nikai halálból visszatérve (és a tapasztaltak alapján) személyes
át- és túlélésemmel megpecsételve � élõ cáfolata annak, ami a
materialista elven nyugvó tudomány számára az alapértéket
jelenti�.

A szerzõ a fentieken kívül foglalkozik még a következõ té-
mákkal:
� a bányászat lehet-e az elsõdleges felelõse az egyes környeze-
ti ártalmaknak (önálló tanulmányként megjelent a BKL
Bányászat 2012/3. számában),

� megvalósítható-e a �fenntartható fejlõdés� a bányászatban,
� a földhõ bányászata.

Cs.J.

Könyvismertetés

2014-ben 500 példányban megjelent a BDSZ Bányász
Kultúráért Alapítvány kiadásában � kereskedelmi forgalomba
nem kerülõ � Horn János szerkesztette Életpályák (földtudo-
mány, energetika, kohászat) c. könyv. A kötetben számos tu-
dományág hazai és nemzetközi elismertségû tudósainak, veze-
tõ szakembereinek eddigi életútja olvasható és különleges ab-
ban is, hogy négy szakmai tudományos egyesület elnökei is be-
mutatkoznak.

A kötetbõl megtudhatjuk Bakács István Zsigmond, Baksa
Csaba, Cseh Zoltán, Dobos Irma, Dobróka Mihály, Fancsik
Tamás, Farkas Géza, Nagy Lajos, Szabó Zoltán, Szarka László,
Guy Turchany, Voith Márton életútját.

A most megjelent könyv 15.-ként egy sorozat utolsó (?)
tagja. A könyvek ajánlásokkal kezdõdnek.Kovács Ferencnek, a
Miskolci Egyetem emeritus professzorának a 2011-ben meg-
jelent egyik könyvajánlásából kiemeltem: ��nem gondoltam,
hogy a világ szinte minden táján megtalálja a hazánkból el-
származott világhírû akadémikusokat, professzorokat és rá
tudja beszélni õket, hogy életútjuk megjelenjen. Bevallom
õszintén, hogy egyesek életútját csak most ismertem meg és
ezért is köszönetet kell mondani a könyv szerkesztõjének��.

Cs.J.
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Könyvismertetés
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2014. november 16-án elhunyt Erdõs József aranyokleveles bányamérnök.
1929. március 29-én született Rudabányán bányász családban. Még gyermekként elkezdett dolgozni, végig a

ranglétrán, ahogy kell: napszámos, csillés, segédvájár, vájár. Szüleit korán elvesztette
(egy év differenciával mindkettõt), így a testvérek segítése is reá szakadt. Már techni-
kusként nyert felvételt a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karára 1951-
ben, 1956. április 27-én szerzett bányamûvelõ mérnöki diplomát Sopronban.

Elsõ munkahelye Ormosbányán volt, ahol elítéltekkel kellett feladatát megolda-
nia, belátható: nem egyszerû kezdés egy ifjúmérnöknek. De ezt is kitûnõenmegoldot-
ta, köszönhetõen annak a humánus, baráti, ám célratörõ viselkedésnek, ami olyannyi-
ra jellemezte õt. A forradalom után végre aztán igazi bányászokat kapott a keze alá.
Olyan volumenû dolgok fûzõdtek a nevéhez, mint az AFIK-MZ kidolgozása, vagy a
méltánytalanul mellõzött kétpados fejtés kitalálása, kidolgozása, kivitelezése és fej-
lesztése. Ebben segítségére volt két évfolyamtársa is, és a közösség erejével tudták ezt
sikerre vinni az ormosbányai IV-es aknánál, ahol aknavezetõ volt. Nem csak helyi, de
országos viszonylatban is sikereket könyvelhettek el.

1971-tõl a Mákvölgyi Bányaüzemhez került, szintén aknavezetõként. 1983-as
nyugdíjazásáig itt dolgozott.

Mindig szerette szakmáját, elégedettséggel töltötte el, hogy jól választott, ki tudott teljesedni benne, bár nyugdí-
jasként keserûen kellett látnia, hogy omlik össze minden, ami a szakmát jellemezte.

Beosztottjai tisztelték, szerették, vezetõi mindig elégedettek voltak a munkájával, hozzáállásával, több ízben ré-
szesült elismerésben kitüntetés, oklevél formájában, a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst és arany fokoza-
tának tulajdonosa, emellett 2006-ban átvehette aranydiplomáját a Miskolci Egyetem dékánjától.

Nyugdíjas éveiben sem állt meg egy percre sem. Akik ismerték, tudták, látták: talán dolgozott legalább annyit,
mint annak elõtte. Szeretett bélyeget gyûjteni, horgászni, kertészkedni, mindemellett gyógynövényeket szedett,
gyûjtött, szeretett sétálni a természetben. Az utóbbi pár évben elkezdte érezni, hogy már nem fiatal, botra támasz-
kodott, de ugyanúgy dolgozott tovább, szakadatlan energiával. A halál teljesen váratlanul érte, még órákkal elõtte
is dolgozott.

Munkáját, ahogy élete egészét jellemezte a harmónia, az emberség, az a tény, hogy bármit bárhol tett, azt szorga-
lommal, akarattal, szeretettel, örömmel tette, örömét lelte benne, legyen az a szakmáját érintõ munka, vagy csak
egyszerûen kertészkedés, gyógynövény-gyûjtés. Álljon hát az élete tanulságként azok elõtt, akik ismerték, szerették:
tudással, szorgalommal, el lehet érni azt, amit célként tûzünk ki, és eközben nem veszítjük el emberségünket, hu-
morérzékünket.

Gyászoljuk meg az elhunytat, de ne azt sirassuk, hogy már nincs köztünk, hanem annak örüljünk, hogy élt, itt
volt, és olyan szerencsések voltunk, hogy ismerhettük.

Utolsó �Jó szerencsét!�
JT

Erdõs József
(1929�2014)

Erdõs József

Gyászjelentés
Dr. Matyi-Szabó Ferenc okl. bányageológusmérnök 2015. március 15-én, 78 éves korában Dunakeszin elhunyt.
Dr. Balogh Béla okl. bányamérnök, 2015. április 2-án életének 83. évében Miskolcon elhunyt.
Mészáros Zoltán okl. bányageológus mérnök, 2015. április 16-án életének 79. évében Kazincbarcikán elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)
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2015. február 22-én elhunyt Dávid Dezsõ gyémántdiplomás bányamérnök.
A Zala-megyei Hahóton született 1928. június 9-én. Középiskolai tanulmányait Nagykanizsán végezte, az akkor

kereskedelminek nevezett intézményben, és itt érettségizett 1947-ben. Tanulmányait
a háború 1944 õszén megszakította, majd 1945 tavaszán leventeként besorozták. Ha-
difogságba került és csak 1946. januártól tudott ismét iskolapadba ülni. Jelentkezését
1947-ben még nem, de 1948-ban már elfogadta az akkor még József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi EgyetemBánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Kara, ahol bányaku-
tatómérnök-hallgatóként kezdte meg tanulmányait, amelyet 1952-ben fejezett be.

Az egyetem elvégzése után 1952-ben Rudabányán dolgozott üzemmérnöki mun-
kakörben. 1952. szeptember 1-jétõl az EplényiMangánérc Bányához helyezték üzem-
vezetõnek. Itt lett elõször Kiváló Dolgozó.

1954-tõl 1960-ig a Balinkai Szénbányáknál dolgozott több munkakörben, elõször
mint mûszaki osztályvezetõ. Az 1956-os eseményeknek aktív résztvevõje volt, mint a
munkástanács mûszaki tagja. 1957-tõl a Kisgyóni bányaüzem András aknáját vezette.
Részese volt az Sz-153-as rakodógépek bevezetésének. Kiemelkedõ szerepe volt az
András-lejtõsakna víztelenítésében.

1960-tól a Dunántúli Ásványbányánál dolgozott mûszaki osztályvezetõként Révfülöpön. Az ásványbányák
összevonása után üzemvezetõ, körzeti fõmérnök beosztást kapott. Révfülöpi lakosként a község vezetõi felismerték

Dávid Dezsõ
(1928�2015)

Dávid Dezsõ

2015. február 18-án hosszú betegség után elhunyt Kárpáti Imre gépésztechnikus, a Bakonyi Bauxitbánya volt
gépészeti csoportvezetõje.

Kárpáti Imre 1933. február 14-én született Ádándon. A gépipari technikumot
1953-ban végezte el és 1953. július 1-jén állt munkába a halimbai bauxitbányánál, a
Bakonyi Bauxitbánya vállalat jogelõdjénél, ahonnan 1991. december 30-ával vonult
nyugdíjba.

Munkáját és hûségét több kitüntetéssel ismerték el: háromszoros Kiváló Dolgozó,
a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatai, jubileumi
jutalmak.

Az OMBKE-nek 1969-tõl volt tagja, a helyi rendezvények aktív résztvevõje.
Temetése február 27-én volt a tapolcai temetõben, ahol számos volt munkatársa

kísérte utolsó útjára.Orbán Tibor nyugalmazott fõmérnök búcsúbeszédében így emlé-
kezett:

�Kedves Imre! Baráti társaságunkban többször emlékeztettél a halimbai bauxitbá-
nyához való érkezésedre. Bizony már messzeségbe tûnik 1953 nyara és ma már szinte
elképzelhetetlen körülményei. Nyugállományba vonulásodig, hûségesmaradtál a bau-

xitbányászathoz. Különbözõ gépészeti beosztásokban részese voltál a bauxitbányászat mûszaki-technológiai fejlesz-
tésének. A nehéz bányászati, föld alatti munka jobbításáért munkálkodtál; az elsõ idõben közvetlenül a munkahe-
lyeken, késõbb a gépi berendezések üzemeltetésének háttérmunkáit segítetted. Aktívan közremûködtél, a hatósá-
gi engedélyek, dokumentációk elkészítésében, az eljárások lefolytatásában.

Nyugdíjas éveidet sem töltötted tétlenül. Társasházatok közös képviselõjeként, meghatározó szereped volt lakó-
házatok korszerûsítésében. Megalapítója, elnöke voltál a Tapolcai Társasház Egyesületnek. Ennek folytán is kap-
csolatot tartottál a városi önkormányzattal, annak intézményeivel, gazdálkodó szervezetével. Lakótársaid érdeké-
ben, sokszor kimerítõ tárgyalásokat folytattál a közmûcégekkel. Nem csak tapolcai lakos voltál, hanem részese is a
város életének.

Kedves Imre Barátunk! Hiányozni fogsz, elsõsorban családodnak, de szervezetünknek is. Hiányozni fogsz baráti
társaságunknak a tréfásan elnevezett, megfogyatkozott klubunknak is. Búcsúzom Tõled, az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület Tapolcai Szervezete, a Tapolca és Környéke Bányász Hagyományápoló Egyesület
és tagjaik, volt munkatársaid nevében. Isten veled, nyugodj békében, utolsó Jó szerencsét!�

Orbán Tibor

Kárpáti Imre
(1933�2015)

Kárpáti Imre
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2015. január 19-én elhunyt dr. Kovács István olajmérnök.
1933. május 17-én született a Zala megyei Bezeréden, szülei pedagógusok voltak. Gimnáziumi tanulmányait a

Pécsi Pius Gimnáziumban folytatta, azt követõen bányamérnöknek, azon belül olaj-
mérnöknek tanult az új alapítású Nehézipari Mûszaki Egyetemen. Az alaptantárgya-
kat az elsõ két évbenMiskolcon tanulta, majd Sopronban további három év után 1956.
04. 28-án kapta meg diplomáját.

Oklevelének megszerzése után a minisztérium más választást kizárva az akkor
Bauxitbánya fedõnevet viselõ Uránbányához helyezte. 1960 szeptemberéig a cserkúti
fúrások vezetõjeként 12-14 kutató-fúró berendezés munkáját irányította. 1960. szep-
tember 15-tõl 1989. december 19-ig a Fúrási-, késõbbi elnevezése szerint a Kutató-
Mélyfúró Üzem fõmérnöke, felelõs mûszaki vezetõje volt. Legfõbb feladata az üzem
mélyfúrási tevékenységének mûszaki irányítása volt. Több 2000 m-nél mélyebb szer-
kezetkutató fúrás mellett Máriakéménd térségében mélyítették az ország akkori leg-
mélyebb, 2453,1 m mély, szerkezetkutató magfúrását. Az uránkutatáson túlmenõen
az üzem mélyfúrási kapacitásának jelentõs részével bérmunkát is végeztek. A Mátrá-
ban, Recsken és a Börzsönyben érckutató-, Tatabánya térségében szén-, bauxit- és

szerkezetkutató, az ország különbözõ területein ivóvíz és termálvíz kutató fúrásokat mélyítettek. Munkásságát
1971-ben és 1988-banMecseki Ércbányászati Vállalat vezérigazgatói dicséretével, továbbá a Bányász Szolgálati Ér-
demérem mindhárom fokozatával (1971 bronz, 1981 ezüst, 1986 arany) ismerte el a szakma. 1989-ben Ma-
gyarországon megszûnt az uránkutatás, s ekkor korkedvezményes nyugdíjba került.

1991-ben felvételt nyert az OMBKE szakértõi névjegyzékébe.
Pályája során rendszeresen publikált a különbözõ szaklapokban, és elõadásokat tartott nemcsak itthon, hanem

az egykori NDK-ban és KGST-konferenciákon is. Nyugdíjba vonulása után a MOL Rt., az OMBKE és a zalaeger-
szegi Olajipari Múzeum által kétévente kiírt történeti pályázaton kamatoztatta hatalmas szakmai tapasztalatát.
1993-ban már az egyesült Németországban a Freibergi Bányászati Akadémián védte meg doktori értekezését. Dr.
Ing. címét a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusi fokozatként honosította, melynek alapján a Miskolci
Egyetemen elnyerte a PhD címet is. Ugyancsak 1993-ban az akkor még önálló pécsi Pollack Mihály Mûszaki
Fõiskolán �címzetes fõiskolai tanár� címet adományoztak részére. 2003-2011 között a Magyar Mérnöki Kamara
Történeti Bizottságában Baranya megyét képviselte, de aktív tagja volt a Magyarhoni Földtani Társulatnak is.
Ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységéért 2006-ban aranyoklevelet kapott.

Az OMBKE 2013-ban, 50 éves egyesületi tagságáért Sóltz Vilmos-emlékérmet adományozott.
Hamvait a Pécsi Lyceum templomban, gyászmisét követõen az urnatemetõben helyeztük örök nyugalomra

2015. február 7-én. Dr. Kovács István szakmai hagyatékát végakaratának megfelelõen a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeum õrzi, gondozza tovább.

Drága Édesapám! Isten veled, nyugodj békében!
Ifj. Kovács István

Dr. Kovács István
(1933�2015)

Dr. Kovács István

benne a közösségért tenni akaró és tudó személyt és így részt vállalt a község vízi közmûveinek fejlesztésében, és
egyéb közösségi munkát is végzett.

1973-ban helyezték Pilisvörösvárra. Az OÉÁ Dunántúli Mûvek fõmérnökének nevezték ki. A kisörsi bánya
megnyitásával, a mosó korszerûsítésével elõállították aMANmotorok gyártásához szükséges öntödei homokot. Fe-
hérvárcsurgón megnyitástól részese volt az üvegipari homokok elõállításának. Tervei alapján került sor az üzem ka-
pacitásbõvítésére.

Társszerzõje az erõsen kötött ásványi nyersanyagok víznívó alatti hidraulikus jövesztésére szolgáló eljárás és be-
rendezés tárgyú szabadalomnak.

1983-tól nyugdíjazásáig, 1986-ig az Országos Érc- és Ásványbányák munkavédelmi vezetõje volt.
Munkásságáért a Bányászat Kiváló Dolgozója, Kiváló Bányász Oklevél (1955), Kiváló Dolgozó Oklevelek (12

db) és Kiváló Munkáért Oklevél (1983, 1986) kitüntetésekben részesült.
A nyugdíjas évek szintén munkával teltek. A zalai származás a föld szeretete a családért való küzdés meghatá-

rozta életét, és Révfülöp község is folyton megtalálta benne a közösségi szellemû a tavasztól õszig mindig ott dolgo-
zó személyt.

A segítségnyújtás az életeleme volt ezért is vált rendkívül fájdalmassá távozása. Temetése Esztergom Belvárosi
temetõjében volt nagy részvéttel február 28-án.

Isten nyugosztaljon! Hiányodat sokáig érezni fogjuk. Tóth Sándor
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Nagy Attila okl. bányamérnök 2015. február 23-án életének 73. évében súlyos
betegségben elhunyt.

1942. július 24-én született a Pécs melletti Somogyon. Tanulmányait a Pécs-
Mecsekszabolcsi Általános Iskolában végezte, mindvégig kitûnõ eredménnyel.
Tehetsége a sportokban � elsõsorban a labdarúgásban � már itt megmutatkozott,
melyet késõbb néhány évig a Pécsi Dózsában is kamatoztatott.

Középiskolai tanulmányait a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban folytatta. Itt fordult
érdeklõdése a küzdõsportok felé, a cselgáncsot még az egyetemen is folytatta. Teljesít-
ményét számos éremmel ismerték el. Az iskolai nyári szünetekben a bányánál dolgo-
zott napszinti munkásként.

Az érettségit követõen egyetemi tanulmányait 1960-ban a Miskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán kezdte meg, ahová a Pécsi Szénbányászati

Nagy Attila
(1942�2015)

Nagy Attila

A gyász elsõ döbbenetében megrendülten állunk itt, hogy végsõ búcsút vegyünk Szádeczky-Kardoss Gyulamun-
katársunktól, a Geodéziai Kutatóintézet volt kutatójától, akinek személyében nem csak egy nagy tudású munkatár-

sat veszítettünk el, hanem egy közeli barátot is.
Nagyra becsült bányamérnök kollégánk 1928-ban Szegeden született. Felsõfokú ta-

nulmányait 1946-50 között Sopronban, a Mûegyetem Bánya- és Kohómérnöki Karán
végezte. Az 1950-51. években a Nehézipari Mûszaki Egyetem Geodéziai Tanszékén
dolgozott, 1951-55 között a Mûszaki Egyetemi soproni karok Alkalmazott Geodézia
Tanszékén tanársegédként tevékenykedett. Az 1955-ben létrehozott Geodéziai La-
boratórium egyik elsõ kutatója lett, majd ezt követõen a szintén újonnan alapított Ma-
gyar Tudományos Akadémia soproni Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetben (MTA
GGKI) volt tudományos munkatárs 1972-ig. 1972-tõl 1985-ig osztályvezetõ, 1985-91
között pedig a geodéziai fõosztály fõosztályvezetõi posztját töltötte be. Az 1992-97-es
években nyugalmazott fõmunkatársként továbbra is dolgozott az intézetben. 1997-ben
végleg nyugdíjba vonult, de azt követõen is rendszeresen, naponta bejárt dolgozni.
Tudásával, tanácsaival és tapasztalatával haláláig segítette kollégái munkáját.

Tagja volt a VeszprémiAkadémiai Bizottságnak, 1990-96 között a Bányászati, Föld-
tudományi és Energetikai Szakbizottság elnöki teendõit látta el. Az 1985-96. években

az MTA Geodéziai Tudományos Bizottságának megválasztott titkára volt. A Bányászati, Földtani és Geofizikai
Szakbizottság doktori tanácsának is tagja volt. 1972-90 között a BKL Bányászat szerkesztõbizottsági tagja.

Kutatási területei: vetülettan, földrajzi helymeghatározás, felsõ geodézia és geodinamika. Kezdeményezõje és
vezetõje volt a Nagycenki Obszervatóriumban 1957-tõl végzett földrajzi szélesség és hosszúság megfigyeléseknek.

Tudományos munkássága alapján a mûszaki tudományok kandidátusa címet 1972-ben kapta meg. 1989-tõl a
Soproni Egyetem címzetes egyetemi docense volt. AFaschingAntal-díj (1993) tulajdonosa.Mintegy 60 tudományos
közlemény szerzõje, 4 tudományos könyv szerkesztõje. Fõ mûve: Proceedings of the Seventh International Sym-
posium on Earth Tides (1996).

Az OMBKE-nek 1952-tõl volt tagja, a Sóltz Vilmos-emlékérmek birtokosa (1992, 2002, 2012).
Hobbija volt a turisztika és térképészet, az évek során egyedülálló térképgyûjteményt gyûjtött össze, amelyek kö-

zött számos soproni vonatkozású kuriózum is van. Szakmai tevékenységét a tudományos igényesség, a mérnöki pre-
cizitás és következetesség jellemezte. A terepen végzett gyakorlati munkájáról munkatársai számos történetet is-
mernek, amelyek szintén a geodézia iránti rendkívüli elkötelezettségérõl tanúskodnak. Amilyen szerényen élt, olyan
csendben és váratlanul ment el, nagy ûrt hagyva maga mögött.

Kedves Gyuszi bátyánk, a természet rendjének figyelését, amelyet feljegyzéseiddel, meteorológiai megfigyelé-
seiddel, mindig olyan precízen követtél, a földi életen túli világból is folytasd. A Geodéziai Intézetben töltött több
évtizedes tevékenységed a tudományos életben is, és bennünk is, hosszú évekig jelen lesz még.

A fenti búcsúztatót dr. Závoti József, az MTA GGKI volt igazgatója írta,
a temetésen dr. Wesztergom Viktor, az intézet mostani igazgatója olvasta fel.

Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula
(1928�2015)

Dr. Szádeczky-
Kardoss Gyula
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Tröszt ösztöndíjával nyert felvételt. Az egyetemi diákélet aktív szervezõje, résztvevõje volt. 1965. június 22-én avat-
ták okleveles bányamûvelõ mérnökké. 1979-ben bányaipari gazdasági mérnök szakon szerzett másoddiplomát.

Szakmai pályafutását a Mecseki Szénbányáknál kezdte meg 1965. július 31-én a Vasas bányaüzemben, ahol
gyakorló bányamérnök, gázkitörés elhárítás vezetõ, körletvezetõ, bányamester, termelési fõmérnök helyettes,
fõmérnök, aknavezetõ beosztásokat töltött be. Munkájában kitartásról, emberségrõl és szûnni nem akaró küzdeni
akarásról tett tanúbizonyságot.

AMecseki Szénbányák felszámolásának következtébenmunkáját a PannonHõerõmûhöz csatolt Zobák-bányán
folytatta, mint bányamentõ parancsnok, egészen nyugállományba vonulásáig.

Munkájával számos elismerést érdemelt ki. Kitüntetései: �Kiváló Ifjúsági Vezetõ� érem, �Kiváló Dolgozó� ok-
levél négy alkalommal, �Kiváló Újító� kitüntetés, �Parancsnoki Dicséret�, �Igazgatói Dicséret�. Birtokosa volt a
�Bányászati Szolgálati Érdemérem� bronz, ezüst és arany fokozatának.

Munkája és magánélete során mindig központi szerepet juttatott az embereknek, a társaságnak, de mindenek-
elõtt a barátainak. Elidegeníthetetlen jellemvonása volt kimagasló szervezõ- és kapcsolatteremtõ képessége. Értett
az emberek nyelvén, szerette õket és az emberek is szerették õt. Szüntelen tenni akarását bizonyította, hogy nyugdí-
jasként elsajátította az ingatlan értékbecslõ szakértõi ismereteket és ezt a tevékenységet haláláig folytatta. Lelkesen
mûvelt szõlõt, termelt gyümölcsöt, kertészkedett. Büszke volt saját boraira.

Életének utolsó idõszakában a sors kíméletlenségével is szembe kellett néznie. A testvérei elvesztése, majd fe-
lesége hosszú betegsége és közelmúltbeli halála felgyorsították betegségét, amelybõl a kórházi kezelés ellenére sem
volt visszaút.

2015. március 7-én Pécsett a Lyceum templomban öt gyermeke, hozzátartozói mellett nagy számban jelentek
meg barátai, egykori munkatársai és tisztelõi a végsõ köszöntésre. A hamvait tartalmazó urnát bányász díszõrség
õrizte, majd kísérte az altemplomban levõ urnatemetõbe, ahol felesége hamvai mellett helyezték örök nyugovóra.

Isten veled Attila! Utolsó Jó szerencsét!
Csethe András

Külföldi hírek
Az olajhomok bányászatáról

Kanada olajhomokvagyona jelentõs energiaforrást jelent
nem csak saját felhasználásra, hanem exportra is. Az Alberta
állami kormány tájékoztatása szerint a területükön 168 Mrd
hordó (kb. 27 Mrd m3) megkutatott készlet van több mint
4800 km2 nagyságú területen.

Alberta2013. évi termelése58,7millióm3 nyersbitumenvolt.
Nagy vállalatok vesznek részt a bányamûvelésben, úgy mint

a Syncrude (97,5mil barrel/év), a Suncor Energy (napimaximu-
ma 409 600 barrel volt), az Imperial Oil (110 000 barrel/nap), a
Shell Albian Sands (236 000 bar/nap). Ez utóbbi Scotford-ban
(Edmonton mellett) olajfinomítóval is rendelkezik.

Egy új eljárást fejlesztettek ki sikerrel a Weyburn project-
ben (Saskatchewan), hogy a szénbõl (lignit) gázosítással szén-
dioxidot (CO2) állítanak elõ és ezt injektálják be az olajhomok
mezõkbe, így javítva az olaj minõségét. Ennek a megoldásnak
az egyik gondja, hogy az elõállított szén-dioxidot több száz km
hosszú csõvezetéken kell az olajhomok mezõhöz szállítani.

Teljesen új az a tervük � amihez már a Szövetségi Kor-
mány engedélyét meg is kapták �, hogy közvetlen az olajme-
zõktõl a nyers olajat csõvezetéken szállítsák a csendes-óceáni
Kitimat kikötõig. Ezt az 1177 km hosszú iker csõvezeték rend-
szert, melyet az Enbridge Vállalat épít a 3000 mmagas Kana-
dai Sziklás Hegységen keresztül, 2015-ben fogják üzembe he-
lyezni.

Az Athabasca régióban 2013-ban indította be a Suncor
Vállalat a Fort Hills nevû igen reményteljes új bányaüzemét,
melynek élettartamát 50 évre tervezik. A bányaüzemtõl a
Hardisty központig egy 450 km hosszú csõvezeték rendszert
építettek ki, mert ott történik az olaj elválasztása a homoktól.

Kanada mellett az USA is nagy olajhomokkészlettel ren-
delkezik (Alabama, Alaszka, Kalifornia, Kentucky, Új-Me-

xikó, Oklahoma, Texas, Utah és Wyoming államokban). A
geológiai szolgálatuk 29 nagy készletet jelöl meg, melyben a
jelenlegi kutatásaik szerint 36 Mrd hordó (5,8 Mrd m3) olaj
van. Napjainkban aUtah állam keleti részén lévõ bányaüzem-
ben folyik termelés. Az olajhomok szerkezeti felépítésében
különbség van a kanadai és a utahi között. A kanadainál a
bitument egy ún. vízfilm választja el a homokszemcsétõl, míg
a utahinál ún. olaj-nedves bitumen van, azaz a homokszem-
csék be vannak ágyazva a bitumenbe. Ezért az olaj kitermelé-
sét is két különbözõ technológiával oldották meg.

A kanadai kormány tervei szerint már 2035 elõtt elérik,
hogy a világon a negyedik legnagyobb olajtermelõk lesznek
Szaúd-Arábia, az USA és Oroszország után.
Engineering and Mining Journal, 2014. augusztus

Bogdán Kálmán

Folyik a mélytengeri bányászat elõkészítése

Mint arról 2013/3. számunkban (47-48. old.) beszámol-
tunk a Nautilus Minerals cég Pápua Új Guinea közelében
mélytengeri réz-, arany- és ezüstbányászatot készít elõ.

Az úszó kitermelõ platformra most két csuklós gémû
úszódarut rendeltek a specialista MacGregor cégtõl (Norvé-
gia). Az elsõ egy hatalmas 200 t teherbírású gép, mely 2500 m
mélységig tud emelni-süllyeszteni, és aktív terhelés kiegyenlí-
téssel van felszerelve. Ez lehetõvé teszi a hatalmas súlyú bá-
nyászati berendezések biztonságos a tengerfenékre süllyeszté-
sét, ill. kiemelését. A kisebb daru 100 t teherbírású, és fõ fela-
data a fedélzet kiszolgálása, ill. az ellátó hajókról való átrako-
dás. A csuklós gémû daruk kis méreteik, és azon képességük
miatt, hogy képesek kompenzálni az úszó berendezés mozgá-
sait igen elterjedtek a vízi alkalmazásokban.
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Élménybánya: még egy szuper múzeum gyerekkel

A fenti címmel terjedelmes beszámoló jelent meg a
divany.hu honlapon a soproni Központi Bányászati Múzeum
kiállításairól, kiemelten a 2008-ban megnyitott Élménybányá-
ról (l. BKL Bányászat 2008/6. szám 50. old.) és a 2014-ben
megnyitott interaktív Látványtárról (l. BKL Bányászat 2014/2.
szám 26. old.).

A szerzõ, Puskás Pálma riportokat közöl a látogató csalá-
dokkal, akik többször már visszatérõ vendégek a kiállításon és
elismeréssel nyilatkoztak a gyerekek és a felnõttek is a látot-
takról és arról, hogy így �testközelbõl� megismerhették a bá-
nyászatot.Mintmondták: �Alig vártuk, hogy visszajöhessünk�.

A riporternek Bircher Erzsébet igazgatóasszony is nyilat-

kozott: �A cél az volt, hogy egy bánya mûködését úgy mutas-
sukmeg, hogy az óvodások és a kisiskolások is izgalmasnak ta-
lálják. Játék közben rántjuk le a leplet a bányák titkairól:
mélységrõl és sötétségrõl, csillékrõl és gépekrõl. Az elmúlt 8
évben rajongói tábora alakult az Élménybányának, vannak
családok, akik visszatérõ vendégeink. Évente 7-8000 gyerek
csúzdázik, tolja a csillében ülõ társát, vagy nagy vehemenciá-
val tekeri a bányagépet. A gyerekeket kísérõ felnõttek számá-
ra pedig megnyugtató tudni, hogy itt minden gyerekbarát és
biztonságos: igyekeztünk a legkreatívabb rosszcsontok eszén
is túljárni.�

Gratulálunk a KBM munkatársainak, és további jó
munkát, sikereket kívánunk!
http://divany.hu/kolyok/ 2015. április 10. PT

Akét daru 2017. I. negyedévében kerül leszállításra és fel-
szerelésre, a kitermelést a Nautilus 2018-ra tervezi � mondta
Mike Johnston vezérigazgató.
Asia Miner Newsletter 15/2015 PT

Szélenergia Chilében

Chilében az Antofagasta Minerals Vállalat Los Pelambres
réz ésmolibdénbányaüzeme villamosenergia-ellátásának 20%-
át szélturbinás berendezésekkel biztosítja. Ez a bánya 2013-ban
405 300 t rezet, 1600 kg aranyat és 9000 t molibdént termelt.

A bányaüzem és a lakosság ellátására a tengerparton (400
km-re északra Santiago-tól) egy El Arrayan nevû szélfarmot
építettek ki, amely 50 darab Siemens gyártmányú 2,3MW tel-
jesítményû szélturbinás egységbõl áll. A tiszta megújuló ener-
giarendszerek kiépítését a chilei kormányzat is nagy mérték-
ben támogatja.
Engineering and Mining Journal, 2014. október

Bogdán Kálmán

A Vale és a Mitsui közös beruházása

Afrikában Mozambik köztársaság bányászati iparába a
Vale (brazil) és aMitsui (japán) vállalatok közösen nagy beru-
házásba kezdtek. A beruházásukat a Moatize szénbányák,
valamint a vasúti szállítás és a tengerparti kikötõk (Beira és
Nacala) korszerûsítésére fordítják. A vasútvonal hossza
Nacala kikötõtõl a bányaüzemig 912 km. A bánya megkuta-
tott szénvagyona 690M t nagyrészt kokszolható szén, ami kül-
színi fejtéssel kitermelhetõ.

A beruházók tervei szerint az üzem 2016-ban már évi 22
M t-t fog termelni. A teljes beruházás költsége (bánya, vasút,
kikötõ) 4,4 Mrd USD.
Engineering and Mining Journal 2015. január

Bogdán Kálmán

Orosz gyémánt üzlet

Az orosz Alrosa gyémántbánya hároméves szállítási szer-
zõdést írt alá 12 indiai vállalattal nyers gyémánt szállítására.
Az üzletet a szállítással együtt Antwerpenen, Dubai-on és Tel
Avivon keresztül bonyolítják le. A 21MrdUSDértékû üzletet
az Új Delhiben tartott Világ Gyémánt Konferencia alkalmá-
ból írták alá 2014. december 11-én.

Az Alrosa nyers gyémánt termelése 2014-ben 36,1 millió
karát (7200 kg) volt, melyet 5 Mrd dollárért értékesítettek. A

terveik szerint 2015-ben 38,2 millió karát (7640 kg) nyers gyé-
mántot fognak termelni.
Engineering and Mining Journal 2015. január

Bogdán Kálmán

Aranybánya Törökországban

Törökországban az Alacer Gold vállalat úgy tervezi, hogy
2015-ben 14%-kal megnöveli a Cöpler aranybányája éves ter-
melését. A bányaüzem Törökország keleti részén van az
Erzincan régióban. A bányaüzem éves termelése oxidos
aranyércbõl 180 000 uncia (5000 kg) arany volt 2014-ben. Az
üzem teljes önköltsége 780 USD/uncia volt 2014-ben. A bá-
nyaüzem megkutatott szulfidos aranyérc készlete 7,8 millió
uncia (221 000 kg). A szulfidos aranyérc feldolgozásának
megoldását 2017-re tervezik, ezáltal a bányaüzem élettar-
tamát 2034-ig tudják biztosítani.
Engineering and Mining Journal 2015. január

Bogdán Kálmán

Kína túltesz Európán az egy fõre jutó légszennyezésben

Kína megelõzte az Európai Uniót az egy fõre jutó levegõ-
szennyezõdésben. Az elsõ alkalom az elmúlt esztendõben
volt. Jelentõsen növelve ezzel az elmúlt évi rekordnagyságú
károsanyag-kibocsátást, amely jelentõs lökést adott a klíma-
változásnak. Ha a károsanyag-kibocsátás ezen a szinten foly-
tatódik, 30 év múlva a szén-dioxid-koncentráció eléri azt a
szintet, amely mellett a klímaváltozás megállíthatatlan lesz a
tudósok véleménye szerint. A soron következõ, NewYorkban
tartandó klímakonferencia célja, hogy most már elfogad-
tassák végre a világ vezetõ ipari hatalmaival a klímaváltozás
elleni küzdelem azonnali tennivalóit.
Bloomberg, 2014. szept. 21. Dr. Horn János

Saját áramellátás a bányának

A Sibanye Gold Ltd. Dél Afrika legnagyobb aranybánya
társasága függetlenedni kíván az országos villamosenergia-
ellátástól/hálózattól, hiszen az elmúlt években számtalan je-
lentõs áramkimaradás volt az országos hálózaton. A társaság
ezért beruház villamosenergia-termelõ egységekbe, nevezete-
sen napenergia hasznosítására szolgáló 200 MW-os fotovol-
taikus erõmûbe, és megépíti saját 600 MW-os széntüzelésû
erõmûvét, ezzel is csökkentve függõségét az ország állami
tulajdonú ESKOMHolding hálózatától.
Bloomberg Dr. Horn János



1000 éve (1015)
István király a pécsváradi bencés monostornak adott birtokok

mellett egy erdélyi sóbányát, valamint szabad sóvágási, to-
vábbá vámmentes sószállítási jogot is adományoz. (Ez az
oklevél a legkorábbi forrása a sójárandóság /salarium/ pri-
vilégiumként történõ adományozásának, ill. a sószállítási
jog intézményének.)

500 éve (1515)
A selmeci, hodrusbányai és vihnyei bányamûvek részére kia-

dott munkaszabályzat elrendeli, hogy az ércmalommunká-
sai és a szérelõk Szt. Mihály napjától (szeptember 29.) Szt.
György napjáig (április 24.) reggel 5-tõl este 5 óráig, egyéb-
ként pedig reggel 4-tõl délután 4 óráig kötelesek dolgozni.
(Téli-nyári idõszámítás?!)

250 éve (1765)
Maluzsinán, a lipótújvári uradalom bányásztelepülésén, a kör-

nyéken bányászott rézércek feldolgozására rézkohót he-
lyeznek üzembe.

Fazola Henrik Felsõhámorban nagyolvasztót létesít.
Az elsõ ismert okirat a sóskúti homokkõ-bányászatról.

100 éve (1915)
Megalakul a Magyar Bauxit Rt. a Bihar megyei bauxittelepek

kiaknázására. A társaság a termelést a III. negyedévben
kezdi meg, és egy év alatt mintegy 200 000 t bauxitot szállít
Németországba további feldolgozásra.

Létrejön a Jádvölgyi Alumínium Bányatársulat.
�Oxiliquit�, �Oxhidrit�, illetve �Hidroxigén� márkanév alatt

megkezdõdik a cseppfolyós levegõmagyarországi alkalma-
zása kõzetrepesztésre az ún. Heylandt-rendszerû gép segít-
ségével. Üzemszerûen elsõként a somoskõújfalui, sátorosi
és a Nagyszõlõs melletti Fekete-hegyi állami kõbányákban
használják a folyékony levegõt �robbantásra�, majd a DGT
is üzemi kísérletekbe kezd a technológia alkalmazása érde-
kében.

A Dorog környéki szénbányák szállítási rendszerének egysé-
gesítése érdekében októberben megkezdik a �Reimann-al-
táró� (a késõbbi Dorogi-altáró) kihajtását.

75 éve (1940)
A háború miatt megnövekedett szénigények kielégítésére is-

mét megnyitják az Anna-völgyi bányaüzemet, immár
Dorog-X-es akna néven.

A dorogi szénbányákban alkalmazni kezdik a vasúti sínekbõl
készült ívekbõl összeállított körszelvényû vágatbiztosítást.
Ez a TH biztosítás elsõ hazai elõfutára.

Az ország széntermelése meghaladja az évi 10 millió tonnát.

50 éve (1965)
Január 1-jén az Észak-magyarországi-, Dunántúli- és Mecseki

Földtani Kutató-Fúró Vállalatok összevonásával megala-
kul az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat
(OFKFV).

Június 30-án üzembe helyezik az ország legnagyobb kõolajfi-
nomítóját Százhalombattán (Dunai Kõolajipari Vállalat).

A magyar szénbányászatban meghatározóvá válik a komplex
gépesítésû frontfejtési technológiák alkalmazása.

Elterjed a hidraulikus támok alkalmazása a bányászatban.
Mindszentkállán kvarcitbánya, Fehérvárcsurgón pedig kvarc-

homok bánya nyílik.

Salgótarjánban, az 1951-ben felhagyott József lejtõsakna fel-
színközeli bányavágataiban áprilisban föld alatti bányászati
múzeumot avatnak. Augusztus 6-án � az ajkai szénbányá-
szat 100. évfordulójának tiszteletére � átadják az ajkai Bá-
nyászati Múzeumot, majd szeptemberben Rudabányán
megnyitják az Érc- és Ásványbányászati Múzeumot is.

A bányászatban foglalkoztatottak létszáma meghaladja a
150 000 fõt.

25 éve (1990)
A hazai szénbánya vállalatok közül elsõként, február 2-án

megkezdõdik a Nógrádi Szénbányák felszámolása.
Az 1990. évi XXX. törvény az Iparügyi Minisztérium jogutód-

jaként Ipari és KereskedelmiMinisztérium alapításáról ha-
tároz.

Május 25-én megalakul aMagyarMérnöki Kamara bányásza-
ti tagozata.

A Dorogi Szénbányák július 27-én fizetésképtelenné válik. A
vállalat önállóan is mûködõképes részlegeit fokozatosan
önállósítják.

Az 59/1990. (IX. 25.) Korm. rendelet a szénbányászat közpon-
tilag irányított szerkezetátalakításáról és a Szénbányászati
Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK) alapításáról ha-
tároz.

Perkupán a föld alatti anhidritbányában abbahagyják a szi-
vattyúzást és szeptember 3-án megkezdik a két függõleges
akna betömedékelését.

Október 6-án országos kétórás figyelmeztetõ bányászsztrájkot
tartanak.

Megkezdik a Borsodi Szénbányák Farkaslyuki bányaüzemé-
nek felhagyási munkálatait.

A 3329/1990. sz. kormányhatározat meghatározza a �szénbá-
nyászat mûködésének közgazdasági feltételrendszerét�. A
koncepció feltételezi, hogy vannak és a jövõben is lesznek
olyan bányaüzemek, amelyek versenyképes áron önfinan-
szírozó mûködésre képesek és termelésük képes fedezni a
szénbázisú hõerõmûpark tüzelõanyag igényét. A határozat
ugyanakkor elõírja, hogy a szénbányászat adósságállomá-
nyának rendezését és a szerkezetátalakítást felszámolási
folyamatban kell megvalósítani.

Visontán befejezik az 1973-ban megnyitott Ny-i bányamezõ
mûvelését.

A Borsodi Szénbányák november 12-én felszámolási eljárás
lefolytatását kéri maga ellen.

A Bányászati Egyesülés igazgatótanácsa november 27-én ki-
mondja az egyesülésmegszüntetését, és határoz arról, hogy
annak tapasztalatait az újonnan létrehozott MININVEST
Bányászati Vagyonhasznosítási Ügynökség Rt. jogosult
hasznosítani.

December 27-én megkötik az elsõ ágazati-iparági béralku
megállapodást.

Amunkaügyi ellenõrzésrõl szóló 124/1990. (XII. 30.)Korm. ren-
delet újra delegálja a bányahatóság munkaügyi hatáskörét.

December 31-én lejár a Magyar-Szovjet Timföld-Alumínium
Egyezmény, de nem újítják meg.

A Nehézipari Mûszaki Egyetem neve Miskolci Egyetemre
változik.

Egy kimutatás szerint a bányaiparban foglalkoztatottak létszá-
ma 77 605 fõ. Az ország éves széntermelése 15millió tonna
alá csökken.

A magyar bányászat évezredes története V.
Dr. Izsó István: A magyar bányászat kronológiája 1000-2000
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