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A Mûszaki Földtudományi Kar 
fejlôdése, jelene és jövôje

DR. BÔHM JÓZSEF, a Mûszaki Földtudományi Kar dékánja

A bányászati, földtudományi szakemberképzés eddigi mûködésének
268 éve alatt számos esetben került olyan helyzetbe, hogy a bányászat
jelentôségének, irányainak változásával, a képzési és szervezeti rendszer
átalakítására kényszerült. Az elmúlt 15-20 évben a hazai bányászatban
végbement változások hatására a Miskolci Egyetem keretében mûködô,
korábban Bányamérnöki Kar, 2000. január 1-tôl Mûszaki Földtudomá-
nyi Kar is rákényszerült arra, hogy ismét átgondolja helyzetét és a kiala-
kult szakmai és tudományos bázisra alapozva alkalmazkodjon a meg-
változott körülményekhez és az igényekhez. A kar ezt a feladatot megol-
dotta és történetéhez, hagyományaihoz híven ma már ismét eredménye-
sen tevékenykedik.

Selmeci korszak

„Röviden a múltról, hogy helyesen értékeljük a jelent”:
A bécsi udvari kamara 1735. június 22-i leiratában részletesen szabályozta a mon-

tanisztika tudományának és mesterségének elsajátítására, a bányászat és kohászat, vezetô
mûszaki, jogi és igazgatási szakembereinek képzésére, Selmecbányán alapított Berg-Schola
létesítését és mûködését. Ez év október 22-én immáron 241. évfordulója annak, hogy az in-
tézmény fejlesztésérôl, Johann Thaddäus Peithner javaslatának megtárgyalása után Mária
Terézia jelenlétében megtartott ülésen döntés született. Ezzel a döntéssel megindulhatott a
tanszékek szervezése, az akadémia kialakulása, amely végül 1770-re fejezôdött be. Az aka-
démia fejlôdésének és mûködésének gazdasági és szakmai alapját elsôsorban császári ud-
var számára jelentôs bevételt biztosító felvidéki nemesfémbányászat, pénzverés adta. Amíg
a térség bányászata virágzott, addig az akadémia mûködése is zavarmentes volt. Ez az
idôszak jelentette a „selmeci aranykort”, amikor is a bányászati és kohászati tudományok
európai, sôt talán az egész világra kiterjedô központja igazolhatóan Selmecbányán volt.
(„Societät der Bergbaukunde” megalakulása 1786-ban, 15 országból 154 taggal.) 

A 19. század elsô felében Magyarország nemes és színesfém termelése jelentôsen csök-
kent, ill. a termelés súlypontja a felvidéki bányavárosokból az erdélyi területekre
helyezôdött át. A bányászat jelentôségét késôbb meghatározó kôszén és vasérctermelés
még nem fejlôdött ki. Ebben az idôben szûnt meg a mûszaki és természettudományos kép-
zésben a bányászat és kohászat vezetô szerepe, sorra alakultak meg a mûszaki-technikai
szakiskolák. A Selmeci Akadémia jelentôségét és elismertségét ebben az idôben elsôsorban
az iskola tanárainak szakmai tekintélye, tudományos eredményei adták. Az egész Európá-
ban erôsödô nemzeti törekvések, az 1848-as események, majd az 1867. évi kiegyezés, a ma-
gyar nyelv bevezetése az oktatásban tovább csökkentette az egykor egész Európára kiható
felsôfokú mûszaki oktatási intézmény súlyát. A kiegyezést megelôzô és azt követô idôszak
új feladatokat is adott az intézménynek. Kiemelt feladat volt ebben az idôszakban a magyar
bányászati-kohászati szaknyelv megteremtése és gyakorlati elterjesztése, az oktatási reform
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kidolgozása és bevezetése, így a korábban egységes bányászati kohászati képzés négy szak-
ra külön válása (1872), az abszolutórium (1876) és a mérnöki oklevél (1895) bevezetése.
Emellett jelentôs igények születtek: a fejlôdésnek indult hazai nehézipar, a kôszénbányászat
és a vaskohászat szakember igényének kielégítése és a szakmai-kutatási fejlesztési felada-
tok megoldásában való részvétel. 

A Selmeci Akadémia útkeresését és fejlôdését a kiegyezés idôszakában jelentôsen za-
varta Pest, mint fôváros erôsödése, különösen az a tény, hogy 1871-ben Pesten megnyílt a
mûegyetem. Az akadémia jelentôsége ezzel tovább csökkent, a professzori kar a kialakult
helyzetet nagyon nehezen fogadta. A pesti mûegyetem létesítésekor ismét felerôsödött a vi-
ta az akadémia selmeci székhelyû elhelyezésérôl. Ez az erdészeti képzés vonatkozásában,
különbözô megfontolásokból, már 1860-tól több alkalommal napirenden volt. Az évtizedek
óta emlegetett sérelmek a megkezdett építészeti beruházásokkal (erdészeti, bányászati pa-
vilon, kémiai laboratórium, stb.), és az akadémia 1904. évi reformjával, a fôiskolává történô
alakításával, részben orvoslást nyertek, de a magántanári és a mûszaki doktori cím adomá-
nyozásának jogát nem kapta meg az intézmény. Ezt kifogásolva, az azonos jogok megszer-
zése érdekében, 1904-ben a Fôiskola Tanácsa 10:4 szavazati arányban a Budapesti Mûegye-
temhez kívánt csatlakozni. Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) és az 1892-ben megala-
kult Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE), amely már számos al-
kalommal foglalkozott az akadémia székhelyének kérdésével, megakadályozta az intéz-
mény önállóságának és ôsi székhelyének feladását.

Ebben az idôben nagyon ellentmondásos volt a város és az akadémia kapcsolata is. A
lakosság nehezen viselte az akadémisták életmódját, de a város, az ekkor már fô bevételt
jelentô intézménytôl, a diákságtól, nem szeretett volna megválni. 

Végül az akadémia mûködési székhelyének kérdésében folyó vitára, a professzorok és a
hallgatók között a kiegyezést követô években kialakult „Los von Schemnitz” (El Selmecrôl)
mozgalom törekvéseire a történelem adott szomorú választ. Az egyesek által régen áhított
székhelyváltozás a történelem által kikényszerített menekülésé vált és 1919-ben Sopron
adott új otthont a fôiskolának. A ma már csak szépemlékû, a bányászati-kohászati szakem-
berképzés 184 évig tartó selmeci korszakát, sikereivel, gondjaival és ellentmondásaival a
történelem szakította meg és zárta le.

Soproni korszak

A fôiskola teljes tanári karával és hallgatóságával, felszerelésével, berendezésével,
könyvtárával 1919 tavaszán települt át Sopronba. A több éves ideiglenes elhelyezést és át-
meneti állapotot (1921-es népszavazás) követôen az új székhelyen, az 1922-re Bányamér-
nöki és Erdômérnöki Fôiskola elnevezést kapott intézmény helyzete stabilizálódott. A
fôiskola élén az intézmény tanácsa által választott rektor, a bányamérnöki, a vaskohómér-
nöki, a fémkohómérnöki és az erdômérnöki osztályok élén dékán állt. A látszólagos stabi-
lizáció ellenére az intézmény szerepe változott. A trianoni diktátummal az ország bányásza-
ta és kohászata a háború elôtti idôszak tizedére csökkent, a kialakult gazdasági válság is to-
vább rontotta az intézmény helyzetét, a hallgatói létszám egyre csökkent. Ebben a nehéz
idôszakban végre egy pozitív esemény, hogy a fôiskola több mint fél évszázados követelése
teljesült, amikor 1931-ben megkapta az egyetemi doktori és magántanári fokozat odaítélé-
sének jogát. Az új székhelyen megindult szakmai és tudományos élet eredményeivel, a nem-
zetközi kapcsolatok és együttmûködések rendezôdésével az intézmény hazai és külföldi el-
ismertsége helyre állt. 1934-ben megindult felsôoktatási integrációs folyamat következtében
az ôsi Alma Mater részben elvesztette közel 200 éves önállóságát és a „Magyar Királyi Jó-
zsef Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” Bánya-, Kohó- és Erdômérnöki Ka-
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raként mûködött tovább. Ez a döntés az intézmény életében szervezeti (jelentôs leépítések,
közös bánya- és kohómérnöki osztály) és tartalmi (új tanterv) vonatkozásban is komoly vál-
tozásokat hozott. A háborús készülôdés, a háború eseményei az intézmény életét nagyon
megnehezítették. Az oktatás 1944 októberében megszûnt és csak 1945. április végén indult
újra. A II. világháború után a soproni intézmény helyzete tovább romlott, részben a meg-
osztottság (erdômérnöki osztály kiválása), a politikai-gazdasági bizonytalanság ismét felve-
tette új székhely (Budapestre költözés) kérdését. 1946-ban a helyzet stabilizálódott, 1947-
ben megalakult a bányakutató mérnöki tagozat, de a székhely kérdésében továbbra is nagy
volt a bizonytalanság. Ez a helyzet az 1949. évi 22. és 23. számú törvénnyel megoldódni lát-
szott, amely szerint, Miskolcon Nehézipari Mûszaki Egyetem létesül Bánya-, Kohó-, és Gé-
pészmérnöki Karokkal. A Nehézipari Mûszaki Egyetem elsô rektora 1949-ben az a dr.
Szádeczky Kardoss Elemér professzor lett, aki Sopronban 1948/49-ben a Bánya és Kohómér-
nöki Kar dékánja volt, akinek személye az intézmény több évszázados selmeci, soproni és a
kezdôdô miskolci mûködésének folytonosságát is igazolta. Az 1949. évi döntés a bányásza-
ti szakemberképzésben azonban nem stabilizálódást, hanem tíz éves reményeket és kétsé-
geket egyaránt magába foglaló bizonytalanságot hozott.

Miskolci korszak

1949-tôl a bányászati szakemberképzés megosztott lett. A miskolci alapozó képzést
követôen a szakmai képzés Sopronban folyt, tekintettel arra, hogy a bányász szaktanszékek
csak 1959-ben költöztek át teljes egészében Miskolcra. Ennek oka részben a bányász pro-
fesszorok Sopronhoz való ragaszkodása, részben pedig az a bizonytalan helyzet, amelyet az
önálló Bányászati Mûszaki Egyetem tatabányai létesítésérôl szóló 1951. évi kormányhatá-
rozat okozott.  A létesítésre vonatkozó elképzelések részben elkészültek, de az 1955-re ter-
vezett megvalósítás az ország gazdasági és politikai helyzete miatt nem történhetett meg. 

Az 1951. évi kormányhatározat a bányász professzorokban megalapozatlan reményeket
ébresztett, a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem létesítését és mûködését pedig elbi-
zonytalanította, amely tovább élezte az egyébként is meglévô Sopron-Miskolc ellentétet.
Ennek az ellentmondásos helyzetnek az 1955. évi 31. számú törvényerejû rendelet próbált
véget vetni azzal, hogy kimondta: „A Nehézipari Mûszaki Egyetem Bánya- és Kohómérnö-
ki Karának soproni részlegét és a Földmérômérnöki Kar soproni mûködését 1957. augusz-
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Olajtermelési Tanszék Dr. Gyulay Zoltán 

 

1. táblázat
A Bányamérnöki Kar tanszékei az 1959/60-as tanévben
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tus 1-ig meg kell szüntetni” és a rögzítette, hogy „A Nehézipari Mûszaki Egyetem 1955.
szeptember 1-tôl az alábbi karokra tagozódik: Bányamérnöki Kar, Kohómérnöki Kar, Gé-
pészmérnöki Kar, Földmérômérnöki Kar”.  Úgy, ahogy a korábbi törvények és kormányha-
tározatok nem teljesültek, most sem került sor a törvény végrehajtásra. Végül az 1959. 21.
sz. törvény mondta ki a soproni részlegek megszüntetését és rendelkezett arról, hogy a Ne-
hézipari Mûszaki Egyetem 1959. szeptember 15-tôl az alábbiak szerint tagozódik: Bánya-
mérnöki Kar, Kohómérnöki Kar és Gépészmérnöki Kar. A Földmérômérnöki Kar a Buda-
pesti Építôipari és Közlekedési Mûszaki Egyetemhez (BME) került. 1959. június-szeptem-
ber között megtörtént a Bányamérnöki Kar szaktanszékeinek átköltözése, ezzel egy közel
15 éves bizonytalansággal teli korszak zárult le, és megkezdôdhetett a kar fejlôdése. 1959/60
tanév Miskolcon az 1. táblázat szerinti kari tanszékekkel és tanszékvezetôkkel indult.

A kar képzési rendszerének fejlôdése, változása, hallgatói létszámadatok

A Miskolcra áttelepült kar képzési rendszere kibôvült azzal, hogy korábban a Gépész-
mérnöki Karon mûködô bányagépészeti szakirány önálló szakként átkerült a Bányamérnö-
ki Karra. A karon négy: bányamûvelési, bányagépészeti, olajbányászati, bányageológiai sza-
kokon folyt a képzés. A négy szak kisebb-nagyobb módosításokkal, ágazatok (geofizikus
mérnöki, gázipari, hidrogeológiai, mérnökgeológiai, környezetvédelmi) és szakirányok
(külszíni bányászati, ásványelôkészítési) indításával 1987-ig mûködött. A bányászatban a
60-70-es években kezdôdött visszafejlesztések, létszám és termeléscsökkenések, bányabezá-
rások miatt a karon végzett mérnökök iránt is csökkent az igény. A jelentkezô hallgatók lét-
számcsökkenését a képzés átszervezésével kívánta a kar megoldani. 1987-ben sor került a
szakok számának csökkentésére (bányagépészeti-bányavillamossági szak megszûnt) és az
un. moduláris tanterv bevezetésére. Három szakon 23 modullal mûködô tanterv nem ho-
zott érdemi változást a karon. Az 1989-90-91 években mindössze 50-60 fô jelentkezett a kar-
ra és csak 30-50 hallgatót vettünk fel, így a 100 fôs felvételi keretet nem tudtuk kitölteni. A
jelentkezett és felvett hallgatók számának csökkenésével (1. ábra) jelentôsen csökkent a kar
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1. ábra: A karra jelentkezett és felvett hallgatók száma
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teljes hallgatói létszáma is (2. ábra) és egyre inkább felerôsödtek a kar megszüntetésére,
összevonására, a hazai bányamérnökképzés teljes felszámolására vonatkozó hangok, javas-
latok. Sajnos, még szakmai körökben is voltak kezdeményezôi és támogatói ezeknek a ja-
vaslatoknak (visszatelepülés Sopronba, Sopron-Leoben közös képzés). Ezekkel egy idôben,
ugyanakkor a kar tudományterületéhez kapcsolódóan új igények is jelentkeztek, elsôsorban
a kô- és kavicsbányászat, a környezetvédelem és eljárástechnika területén. A Kar idôben
felismerte, hogy a hallgatói létszám csökkenése, a mûködést, az önálló kari létet is veszé-
lyezteti, ezért a Kari Tanács dr. Somosvári Zsolt akkori dékán vezetésével, több éves
elôkészítô munka után, 1992-ben elfogadta azt a képzési struktúrát, amelyben a klasszikus-
nak tekinthetô – nyersanyag kutatás és termelés – területrôl kilépve, a földtan, hidrogeoló-
gia, mérnökgeológia, geotechnika, eljárástechnika, környezetvédelem tudományterületeire
építve új szakok indításáról döntött.  Idôközben megvalósult a bányászati szakon a 3 éves
fôiskolai képzés lehetôsége is, elsôsorban a kô és kavicsbányászat szakemberigényének ki-
elégítése érdekében. A további fejlôdés lehetôségeit megteremtve 1997-ben a nem mérnö-
ki, geográfus szak akkreditálására is sor került, ezzel megindult a jelentôs földtudományi is-
mereteket igénylô természet és társadalomföldrajz oktatása is. Az 1992-ben, majd az 1997-
ben elfogadott döntések jelentôs változást igényeltek a tanszékektôl, a professzoroktól, ok-
tatóktól egyaránt. Ezen idôszak munkájában és eredményeiben meghatározó szerepe volt
dr. Kovács Ferenc akadémikusnak, aki 1994-2001 között két ciklusban volt a kar dékánja. A
több mint tíz éve elfogadott és ma is érvényes tanterv szerint a kar képzési struktúrája az
alábbi:

Geotechnikai és bányászati szak (egyetemi és fôiskolai szint)  
Bányászati szakirány
Geotechnikai szakirány 

Elôkészítéstechnika-mérnöki szak 
Nyersanyag-eljárástechnikai szakirány 
Környezeti eljárástechnikai és hulladékelôkészítési szakirány 
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Környezetmérnöki szak 
Általános környezetvédelmi szakirány 
Ipari környezetvédelmi szakirány 
Környezet-geofizikusmérnöki szakirány 
Levegôtisztaság-védelmi szakirány 
Gépészeti szakirány 

Mûszaki földtudományi szak
Geológusmérnöki szakirány 
Hidrogeológiai-mérnökgeológiai szakirány 
Geofizikus-mérnöki szakirány
Geoinformatikai szakirány

Olaj- és gázmérnöki szak 
Olajmérnöki szakirány 
Gázmérnöki szakirány 

Geográfus szak

Az új szakok, szakirányok jelentôsen megnövelték a kar iránti érdeklôdést (1. és 2. áb-
rák), Az elmúlt években a 180-200 fô államilag finanszírozott képzési helyre 500-700 fô je-
lentkezett (Mivel több szakra is jelentkezhetett egy-egy pályázó a tényleges jelentkezések
száma kevesebb volt). 2003-ban a jelentkezésben tapasztalt visszaesés annak a következmé-
nye, hogy a korábbi 60 pontos felvételi alsó ponthatárt 72-re felemelte az Oktatási Minisz-
térium. 1996-1997-re minden tekintetben stabilizálódott a kar helyzete és megteremtôdött
a feltétele a hagyományos és az új szakterületek fejlôdésének. Az elmúlt tíz év tapasztalatai
azt bizonyítják, hogy az 1992-ben hozott Kari Tanácsi döntés helyes volt, jól mérte fel az igé-
nyeket és a lehetôségeket. A karon tanuló hallgatók ma nagyobb számban már az új szako-
kon, szakterületeken folytatják tanulmányaikat, de büszkék a kar tradícióira, megtartották
és ápolják a hagyományokat. A 2003/2004 tanévben évfolyamonkénti, szakonkénti hallga-
tói létszámokat a 3. ábra mutatja. 
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A változás a kiadott diplomák számában is megmutatkozik, hiszen a korábbi tanterv sze-
rint (4. ábra) a bányászati, bányamûvelô és bányagépészeti szakokon végzett a legtöbb mér-
nök, ma a környezetmérnöki és elôkészítéstechnikai szakon adjuk ki a legtöbb diplomát (5.
ábra).

A jelentkezési-, felvételi-, hallgatói-létszám adatokból és a kiadott oklevelek számából
egyértelmûen látható, hogy az egykori Bányamérnöki Kar oktatási-kutatási irányai, törté-
netében már nem elôször megváltoztak és az intézmény a több száz éves szakmai tudomá-

354 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 6. szám

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1976 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Bmüvelõ Bgépész geológus hidrogeológus geofizikus olaj-gáz

4. ábra: A kiadott diplomák száma a régi tanterv szerint

0

10

20

30

40

50

60

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

bányász elõkészítõ környezeti földtudományi

olaj-gáz geográfus geot-BSc

5. ábra: Kiadott diplomák száma az új tanterv szerint

geot.fõisk.

2003 6 szam.qxd  4/15/04  5:07 PM  Page 354



nyos alapokra építve, a földtudományi ismeretek alkalmazását kiszélesítve, képzési rendsze-
rét megújítva kezdte meg mûködését a harmadik évezredben. A kar oktatási-kutatási tevé-
kenységének változása és nem utolsó sorban a bányászat visszafejlôdésére, valamint sajnos
a negatív társadalmi megítélésére tekintettel, hosszas elôkészítést és egyeztetéseket
követôen, a Kari Tanács javaslatot tett a Bányamérnöki Kar nevének 2000. január 1-vel Mû-
szaki Földtudományi Kar elnevezésre történô megváltoztatására. Ez a változtatás nagyon
sok kollégánkban okozott és okoz még ma ellenérzéseket, de be kell látni, hogy ezt a kér-
dést nem lehetett csak az érzelmi alapon megítélni. Számos tényt és érvet figyelembe véve
kellett, meghoznunk a döntést, és az idô igazolta annak helyességét. Természetesen a kar
ma is és a jövôben is büszkén vállalja és hirdeti évszázados bányamérnöki múltját, tradíció-
it, és a bányászati szakemberképzés folytatását, de annak érdekében, hogy ezt még hosszú
ideig megtehesse, szükség volt erre a döntésre. Vannak esetek, amikor az érzelem helyett
az értelem kell, hogy irányítsa döntéseinket, és ez a helyzet ilyen volt.

Szervezeti felépítés

A képzési struktúra változásával, át kellett tekinteni a kar szervezeti felépítését, rendsze-
rét is. A képzéshez kapcsolódó gyakorlati oktatás feltételeinek javítására, az oktató és kuta-
tó laboratóriumi hálózat fejlesztése és korszerûsítése, a tudományos képzés feltételeinek
korszerûsítése érdekében 1992-ben a kar az oktatásban és a kutatásban az együttmûködése-
ket jobban segítô intézeti rendszert alakított ki. A tanszékek számos területen megôrizték
önállóságukat, de a fejlesztésekben, eszközbeszerzésekben, létszámgazdálkodásban intézeti,
kari szintû tervezés és gondolkodás szükséges. Az intézetek szervezésénél az is szempont
volt, hogy egy-egy szak oktatásáért felelôs intézetek alakuljanak ki. A karon jelenleg öt inté-
zetben 12 kari tanszék mûködik. A kari tanszékek mellett külsô tanszékként az Alkalmazott
Kémiai Kutató Intézethez (AKKI) tartozó Bányászati Kémiai Tanszék is segíti munkánkat.
Az egyetem szervezetéhez tartozó AKKI, a karon egykor létrehozott, majd a Magyar Tudo-
mányos Akadémia intézethálózatának tagjaként mûködô Olajbányászati Kutatólaboratóri-
umból (késôbb Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriumból) fejlôdött ki, majd 1998-tól vissza-
került az egyetemhez. Alkalmazott Kémiai Kutató Intézetben folyó kutató-fejlesztô tevé-
kenység sok területen kapcsolódik a karhoz, közös laboratóriumokat mûködtetünk és az in-
tézet több munkatársa vesz részt az oktatásban, kutatásban, a PhD képzésben egyaránt. A
kar szervezeti felépítése, az intézetek és a tanszékek vezetôi jelenleg az alábbiak:  

Geotechnológiai és Térinformatikai Intézet (1992)
Intézeti igazgató: Dr. Somosvári Zsolt (DSc)egyetemi tanár

Bányászati és Geotechnikai Tanszék (1770)
tanszékvezetô : Dr. Kovács Ferenc (DSc) egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék(1872)
tanszékvezetô: Dr. Havasi István (PhD) egyetemi docens,  

Földtani és Geofizikai Intézet (1972)
Intézeti igazgató: Dr. habil. Dobróka Mihály (DSc) egyetemi tanár 

Ásvány- és Kôzettani Tanszék (1763)
tanszékvezetô : Dr. habil. Gyulai Ákos (DSc) egyetemi tanár
Földtan-Teleptani Tanszék (1841)
tanszékvezetô: Dr. habil. Földessy János (CSc) egyetemi docens 
Geofizikai Tanszék (1951)
tanszékvezetô: Dr. habil. Dobróka Mihály (DSc) egyetemi tanár,  
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Kôolaj és Földgáz Intézet (1992)
Intézeti igazgató: Dr. habil. Tihanyi László (CSc) egyetemi tanár

Olajmérnöki Tanszék (1951)
tanszékvezetô: Dr. habil. Takács Gábor (DSc) egyetemi tanár 
Gázmérnöki Tanszék(1951)
tanszékvezetô: Dr. Csete Jenô (CSc) egyetemi docens 
Bányászati Kémiai külsô Tanszék (1992)
tanszékvezetô: Dr. Lakatos István (DSc) egyetemi tanár 

Eljárástechnikai és Geotechnikai Berendezések Intézet (1992) 
Intézeti igazgató: Dr. habil. Csôke Barnabás (CSc) egyetemi tanár 

Eljárástechnikai Tanszék (1923)
tanszékvezetô: Dr. habil. Csôke Barnabás (CSc) egyetemi tanár 
Geotechnikai berendezések Tanszék (1904)
tanszékvezetô: Dr. Vôneky György (PhD) egyetemi docens

Környezetgazdálkodási Intézet (1992)
Intézeti igazgató: Dr. Bôhm  József (CSc)egyetemi docens, 

Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék (1987)
tanszékvezetô: Dr. Szabó Imre (CSc) egyetemi docens,
Természetföldrajz-Környezettani Tanszék (1993)
tanszékvezetô: Dr. habil. Hevesi Attila (CSc) egyetemi tanár
Társadalomföldrajzi Tanszék (1999)
tanszékvezetô: Dr. habil. Kocsis Károly (DSc) egyetemi tanár

A kar munkáját a Kari Tanács irányítja és ellenôrzi. A dékánt feladatai ellátásában há-
rom dékánhelyettes segíti, így a tudományos ügyekért felelôs általános helyettesként dr.
habil. Tihanyi László egyetemi tanár, az oktatási-tanulmányi ügyekért felelôs dr. Buócz Zol-
tán egyetemi docens és a gazdasági-fejlesztési ügyekért felelôs dr. Ormos Tamás egyetemi
docens. Az oktatás és kutatás hazai és nemzetközi rendszerének változása, a tudományos
képzés egyetemi feladatai, a hazai és nemzetközi kutatási és oktatási programok és pályá-
zati lehetôségek és annak szükségszerûsége, ma már nagyon sokrétû feladatot jelent, ame-
lyek eredményes elvégzése csak kari összefogással, együttgondolkodással valósíthatók meg.

Az oktatás és kutatás személyi feltételei

A kar fôállású oktatóinak száma ötvenhat. E mellett 10 részfoglalkozású oktató, 6 eme-
ritusz professzor és 11 kutató, tanszéki mérnök vesz részt az oktatásban és a kutatásban. Az
oktató és kutató munkát a karon az intézetekben, tanszékeken, laboratóriumokban, gyûjte-
ményekben 39 fôfoglalkozású nem oktatói státuszú személyzet segíti. A kutatási munkákat
hazai és nemzetközi pályázatok keretére, kutatási megbízásokra alkalmazva rendszeresen
további 5-8 kutató segíti. Az oktatásban részt vevô oktatók, kutatók beosztás szerinti ará-
nyát a 6. ábra mutatja. Az ábrából jól látható hogy az oktatók 60%-a vezetô oktató (profesz-
szor vagy docens). Ez önmagában nézve kedvezô arány, azonban e mögött valójában az ok-
tatói-kutatói személyzet „öregedése” tapasztalható. Hosszú ideig, részben a 1996-ban vég-
rehajtott leépítések, majd az alacsony oktatói bérek miatt nem volt lehetôség jól képzett,
oktatói és kutatói feladatokra alkalmas, fiatal szakemberek felvételére. Jelenleg a 2002. évi
bérfejlesztéseket követôen már több fiatal oktató került a karra. 
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(2003. október 15.)

kar tudományos potenciálja folyamatosan fenn maradjon, és ha lehet, fejlôdjön. Örvende-
tes tény, hogy jelenleg a kar ismert és elismert professzorai, tudósai ezt a felelôséget érzik
és segítik a kollégáikat magasabb tudományos fokozatok megszerzésében. Az elmúlt 3 év-
ben a kar oktatói közül négyen szereztek tudomány doktora (DSc) és nyolcan PhD foko-
zatot és további fokozatszerzések is várhatók. Az általánosan kedvezô kép mellett, meg kell
azonban mondani, hogy vannak olyan tudományterületek a karon, ahol az elmúlt években,
de esetenként még ma is személyi gondok, vezetô oktatói, vezetôi, utánpótlási problémák
jelentkeznek. Ezek megoldása, pótlása az egyik legfontosabb feladat. A tudományos foko-
zatok megszerzése mellett, fontos a vezetô oktatói (professzori) kinevezésekhez ma már
nélkülözhetetlen habilitáció megszerzése is. Ezen a területen is kedvezô a helyzet, több kol-
léga már megszerezte a „habil.” megjelölést és a közeljövôben, amennyiben ez a rendszer
megmarad, további eljárások megindítása várható.

Hazai és nemzetközi oktatási kapcsolatok, együttmûködések

A felsôoktatásban eredményes oktató-kutató munkát ma már hazai és nemzetközi
együttmûködések nélkül nem lehet megvalósítani. A kar mindig is sokrétû nemzetközi kap-
csolatokkal rendelkezett, a korábbi években elsôsorban a kelet- és közép-európai országok
társegyetemeivel, ma már inkább az Európai Unió tagállamai intézményeivel. Kétoldali
oktatási és kutatási együttmûködéseket segítô pályázatok, közös oktatási programok kere-
tében jelenleg évente 8-10 hallgató vesz részt külföldi egyetemen 1-6 hónapos részképzés-
ben, külföldi egyetemen idegen nyelven készíti szakdolgozatát. Ma még kisebb számban,
de a karra is érkeznek külföldi hallgatók részképzésre, ennek bôvülése a jövôben várható.
A Mûszaki Földtudományi Kar több európai képzési programba kapcsolódott be. Így, az
EMC (European Mining Cours –Európai Bányászati Képzés) programba, négy európai in-
tézmény (RWTH Aachen, a TU Delft, a HUT Helsinki és a RSM London) által koordi-
nált EMEC (European Mineral Engineering Course - Európai Eljárástechnikai Képzés)
programba. A Berlini Mûszaki Egyetem, a Kassai Mûszaki Egyetem, a Wroclawi Mûszaki
Egyetem, a Freibergi Mûszaki Egyetem és a Miskolci Egyetem szakmailag érintett karai
2002-ben kidolgozták és elindították az EGEC képzést (European Geotechnical and Envi-
ronmental Cours – Európai Geotechnikai-Környezetvédelmi Képzési Kurzus). A képzést

A kari oktatók és kutatók tu-
dományos minôsítése, a kar „tu-
dományos potenciálja” jelenleg
jó (7. ábra). A fôfoglalkozású ok-
tatók és kutatók közül 47, a rész-
foglalkozásúak közül 5 rendelke-
zik tudományos fokozattal (leg-
alább PhD). Ezek az adatok na-
gyon kedvezôek, egyetemi szin-
ten kiemelkednek, de mindent
meg kell tenni annak érdekében,
hogy az aktív (65-70 év) korból
kikerülô, nemzetközileg elismert
professzoraink, oktatóink helyé-
re idôben megfelelô személyek
kerüljenek. A professzorok,
vezetô oktatók felelôsége, hogy a
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befogadta az 1999-ben EU keretei között létrehozott, Brüsszelben mûködô, Federation of
European Mineral Programs (FEMP) nemzetközi szervezet is. Ez a tény egyúttal azt is je-
lenti, hogy a Mûszaki Földtudományi Kar teljes jogú tagként bekerült a másik két, már ko-
rábban mûködô (EMC, EMEC) nemzetközi képzési kurzusba is.  2003. év tavaszán megin-
dul és sikeresen befejezôdött az EGEC próbakurzusa. 2003/2004 tanévben 10 hallgatóval
(köztük két kari hallgatóval) megindult az EGEC teljes két féléves képzési programja né-
met nyelven. A tíz hallgató 2004 tavaszán 6 hetet a Miskolci Egyetemen fog eltölteni, a ka-
ri oktatók elôadásait hallgatja és itt tesz vizsgát is. A képzés költségeit az EU részben támo-
gatja. Angol nyelvû olajmérnök képzés BSc és MSc szinten már több éve folyik a karon. Ma
már megvan a lehetôsége annak is, hogy egyes szaktárgyakat hallgatóink angol nyelven hall-
gassanak. A külföldi együttmûködések mellett több szakmai területen jó kapcsolataink ala-
kultak ki hazai társegyetemekkel is. A környezetvédelmi szakirányú továbbképzésben
(szakmérnök képzés) együttmûködünk a Veszprémi Egyetemmel. A kialakult hazai és nem-
zetközi oktatási együttmûködések sokrétûségét ma már inkább az gátolja, hogy kevés a
megfelelôen felkészült és nyelvismerettel rendelkezô hallgató, valamint nehezen teremt-
hetôk elô a képzés költségei. Tény azonban, hogy a nemzetközi közös tevékenység elenged-
hetetlen a kar hazai és nemzetközi megítélése, ismertsége és elismertsége érdekében.

Helyünk és szerepünk a hazai felsôoktatásban, fejlesztési lehetôségeink

A kar helyét és szerepét a hazai felsôoktatásban alapvetôen az alábbi tényezôk determi-
nálják:

– A karon mûvelt szak és tudományterületekhez tartozó iparágak, gazdasági ágazatok, tevé-
kenységi körök helyzete, jövôbeni kilátásai, társadalmi megítélése. Ezen a területen talán
már túljutottunk a mélyponton, de még ma is nagyon sok hátrányos elôítélettel, isme-
rethiányból eredô téves nézettel kell megküzdenünk.

– Az intézmény mûködési helye, a térség társadalmi-gazdasági fejlettsége. A vidéki egyete-
mek mindig hátrányos helyzetben vannak a fôvárosban mûködô egyetemekhez,
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fôiskolákhoz képest. Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye  jelenlegi gazdasági
helyzete sem segíti az intézmény mûködését.

– Az intézmény tradíciói, hazai és nemzetközi ismertsége, elismertsége. Talán ez jelenti je-
lenleg a kar legnagyobb értékét, erôsségét, ez alapozza meg jövôbeni lehetôségeinket,
fejlôdésünket.

– A kar tudományos potenciálja, a karon dolgozó professzorok, tudományos mûhelyek
eredményei. A kar tudományos potenciálja jó, több területen nemzetközileg is elismert,
a földrajzi helyzetbôl, a „vidéki létbôl” adódó hátrányokat azonban nehéz kompenzál-
ni. A hátrányok csökkentésének egyetlen lehetôsége a nemzetközi oktatási és kutatá-
si együttmûködésekben való intenzív részvétel. 

– Az intézmény infrastruktúrája, laboratóriumai, oktatási-kutatási célú eszközpark
minôsége. Ezen a területen nagyon ellentmondásos a helyzet. Vannak nagyon kedvezô
területek (épületek, elôadók, néhány laboratórium, informatikai eszközháttér, egy-egy
kollégium), de e mellett nagy lemaradások is tapasztalhatók (közmûvek, korszerûtlen
laboratóriumok, gépmûhelyek, oktatási-kutatási eszközpark). 

– Szociális és kulturális ellátás helyzete, sportolás és szabadidô eltöltési lehetôségek. A ko-
rábbi kedvezô kollégiumi helyzet megszûnt. A kulturális lehetôségek a térség társadal-
mi-gazdasági helyzetéhez mérten jók, a sportolás infrastrukturális feltételei ked-
vezôek, de a sport és kulturális élet az egyetemen a korábbi évekhez képest szegé-
nyebb. A Campus elhelyezkedése, környezete, régió természeti értékei az országban
talán a legjobbak és vonzók. 

A karon jelenleg mûködô hat szak közül a geotechnikai és bányászati-, olaj és gázmér-
nöki, elôkészítés-technika mérnöki szakok csak Mûszaki Földtudományi Karon kaptak
akkreditációt. A környezetmérnöki szakon a képzés más egyetemeken is folyik, de a föld-
tudományok (földtan, hidrogeológia, környezetgeofizika, mérnökgeológia, geotechnika,
környezeti eljárástechnika stb.) szerepe és jelentôsége a Mûszaki Földtudományi Karon
ezen szak esetében is meghatározó. Sajnálatos tény, hogy a kar beiskolázási hatóköre a tra-
dicionális bányászati szakok iránti érdeklôdés csökkenésével szûkült. A korábbi évtizedek-
ben a kar az ország szinte minden területérôl, elsôsorban a bányász vidékekrôl, nagy szám-
ban fogadott hallgatókat, jelenleg azonban hallgatóink közel 90%-a, az intézmény székhe-
lyérôl ill. a környezô megyékbôl érkezik. (hallgatók 60%-a Miskolc városi ill. Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei). 

Örvendetes tény, hogy a diploma megszerzését követôen a végzett mérnökeink az or-
szág egész területén megtalálhatók, sôt egyes szakterületeken külföldön is vállalnak mun-
kát. Általánosan elmondható, hogy a végzést követôen a fiatal mérnökök 60-70%-a egy-két
hónapon belül, 90-95%-a fél éven belül el tud helyezkedni. Sajnos minden évben vannak
olyan végzettek, akik családi okok vagy megalapozatlan anyagi elvárások miatt hosszabb
ideig keresnek állást, vagy a diploma átvételét követôen másik diploma megszerzése érde-
kében további tanulmányokat folytatnak. A karnak fel kell vállalni azt, hogy a jelenleginél
jobban felkészíti hallgatóit, a végzést követô álláskeresésére, pályázat írásra, interjúkon va-
ló részvételre, „önmaguk menedzselésére”. Ezen a területen jelentôs a lemaradásunk. 

A karnak fel kell készülni az oktatási anyagok folyamatos korszerûsítésére, a mûszaki
informatika, geo- és térinformatika, az ipari geodézia, ipari robbantás-technika, gazdasági
és jogi ismeretek jelenleginél nagyobb mértékû beépítésére az oktatásba. Másik fontos fel-
adat a gyakorlati képzést segítô laboratóriumok, kísérleti és mérôrendszerek fejlesztése,
korszerûsítése a kari szakmai gyûjtemények, központok bôvítése.

A nyelvismeret ma már általános követelmény a végzett hallgatókkal szemben. Erre
nem csak a diploma megszerzésének törvényi feltételeként van szükség, hanem a gazdaság,
a nemzetközi együttmûködés, az Európai Unióhoz való csatlakozás is megköveteli a leg-
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alább egy világnyelv megfelelô szintû ismeretét. Ma még a középfokú oktatási intézmények-
bôl az egyetemekre kerülô fiatalok többsége nem rendelkezik megfelelô nyelvismerettel, az
egyetemeken ennek pótlása minden támogatás ellenére azonban nagyon nehéz.

A sikeres szakmai pályafutás elengedhetetlen része ma már az ismeretek folyamatos
bôvítése, az élethosszig tartó tanulás „Life Long Learning” Ebben a karnak a jelenleginél
többet kell tennie. A szakirányú továbbképzés „szakmérnök képzés” területén bôvíteni kell
a kínálatot, új területeket is be kell vonni a posztgraduális képzésbe, pl. a környezetmérnö-
kök részére a biztonságtechnika-egészségvédelem (EHS, Endvironmental Health and Safe-
ty), más területeken a minôségbiztosítás, a különbözô irányítási rendszerek megismerteté-
se és elsajátítása mind-mind segítheti a karon végzettek egzisztenciális esélyeit és erôsítheti
az Alma Materhez való kötôdést. Ezen a területen hazai és nemzetközi együttmûködések-
re van szükség, hiszen szakirányú továbbképzés minden területén nem rendelkezhet a kar
a speciális ismeretekkel rendelkezô oktatókkal, professzorokkal.  Erre már ma is vannak
biztató kezdeményezések.

A kar feladatait és jövôjét meghatározó alapvetô kérdés, hogy a magyar felsôoktatás je-
lenleg megkezdett átszervezése milyen kötelezettségeket és milyen lehetôségeket fogalmaz
meg. A „Csatlakozás az Európai Felsôoktatási Térséghez” (CsEFT) most kidolgozás alatt
lévô program, a kialakult és évszázadok óta jól mûködô képzési rendszer teljes átszervezé-
sét tervezi, amely a karra és a teljes magyar mûszaki felsôoktatásra is ma még be nem lát-
ható következményekkel fog járni. Évtizedek, évszázadok óta ismert fogalmak, struktúrák,
szakterületek, szakok, szakirányok szûnhetnek meg.

A bemutatott helyzet és a vázolt feladatok elôrevetítik, hogy a 268 éve mûködô intéz-
mény az elkövetkezô években, évtizedekben is jelentôs feladatok, változások elôtt áll. Ezek
megoldása, valamint megfelelés a társadalmi-gazdasági új elvárásoknak csak közös gondol-
kodással, összefogással, az egyetem és a szakma közötti folyamatos párbeszéddel, az Alma
Mater iránt évtizedek óta tapasztalható elkötelezettséggel és támogatással  lehetséges.  

IRODALOM

Dr. Zsámboki László szerkesztô: „Emlékkönyv Selmecbánya 1762”, Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületé-
sének évfordulóján Miskolc-Košice (2002)

A magyar bányászat évezredes története I. kötet Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Budapest
(1997)

Dr. Zsámboki László: Selmecrôl indultunk, Miskolc (1999)
Dr. Zsámboki László szerkesztô: Selmectôl-Miskolcig 1735-1985, Nehézipari Mûszaki Egyetem, Miskolc (1985)
Dr. Oroszi Sándor: A Selmec – kérdés, Erdészettörténeti közlemények LVI. (2003)
Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok, Lilium Aurum, Dunaszerdahely (2003)
Dr. Zsámboki László szerkesztô: 50 éve Miskolcon, Fejezetek a Miskolci Egyetem történetébôl, Miskolc, (1999)

DR. BÕHM JÓZSEF, 1971-ben szerzett bányamérnöki oklevelet az NME Bányamérnöki Kar
bányamûvelõ szakán. A diploma megszerzése óta a Miskolci Egyetemen, az Eljárástechnikai
Tanszéken (korábban Ásványelõkészítési Tanszék) dolgozik különbözõ beosztásokban, jelen-
leg egyetemi docens. 1998-tól a Környezetgazdálkodási Intézet igazgatója. 1987-tõl a Mûsza-
ki Földtudományi Kar (korábban Bányamérnöki Kar) dékánhelyettese, 2001-tõl dékánja.
1998-ban a Magyar Tudományos Akadémián a mûszaki tudomány kandidátusa, majd a Mis-
kolci Egyetemen PhD doktori fokozatot szerzett. 1969-tõl OMBKE tag. 1990-94 között az
Egyetemi Osztály alelnöke, 1994-2000 között elnöke. Számos hazai és nemzetközi szakmai tu-
dományos bizottságban tevékenykedik. 
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A doktori (PhD) képzés tapasztalatai

DR. DOBRÓKA MIHÁLY, a Doktori Tanács elnöke – DR. TIHANYI LÁSZLÓ dékánhelyettes

Az elmúlt másfél évtized nagy társadalmi átalakulásai a tudományos
továbbképzés területén is nagy változásokat eredményeztek. Új kihívá-
sokkal kellett szembesülni, amelyek közül ki kell emelni a doktori (PhD)
képzés új rendszerének bevezetését, és az egyetemek növekvõ szerepét a
tudományos kutatásban. A szerzõk bemutatják a Miskolci Egyetem Mû-
szaki Földtudományi Karán folyó doktori képzés jogszabályi és intézmé-
nyi kereteit, és elemzik az 1992-2002 közötti idõszak tapasztalatait. 

Visszatekintés

Az 1993-ban elfogadott új felsõoktatási törvény preambuluma kimondta,
hogy a magyar felsõoktatás elsõ önálló törvényi szabályozásának alapját az
alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint
a társadalmi és a nemzeti lét jobb feltételeinek megteremtése iránti igény al-
kotja. Ennek érdekében a törvény szabályozta egyik oldalról a felsõoktatási

intézmények rendszerét, mûködését, autonómiáját és az állam szerepvállalását, másik oldal-
ról lehetõvé tette a tanítás, a tanulás, a tudomány és a mûvészet szabadságát. A törvény a fel-
sõoktatási intézmények feladatait a következõk szerint definiálta: felsõfokú szakemberkép-
zés biztosítása, felkészítés a nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével az értelmiségi lét-
re, felkészítés a tudományos ismeretek bõvítésére és alkalmazására, végül a tudományok és
a kultúra fejlesztése. A törvény fontos lépést jelentett a tudományos továbbképzés területén,
mivel kimondta az évszázados európai felsõoktatási rendszerhez való visszatérést a doktori
(PhD) képzés bevezetésével.

A korábbi évtizedekben a doktori képzés az 1950-ben kialakított rendszer szerint folyt.
Az egyetemektõl elvették a tudományos továbbképzés lehetõségét, és azt egy független tes-
tület, a Tudományos Minõsítõ Bizottság felügyelete alá rendelték. Ez a testület nem volt ré-
sze a Magyar Tudományos Akadémiának, de annak felügyelete alatt állt. Aspirantúra kere-
tében lehetõség volt szervezett tudományos képzésre, és meghatározott feltételekkel lehetett
megszerezni a „tudomány kandidátusa”, illetve a „tudomány doktora” fokozatot. Az aspi-
ránsok képzése részben az egyetemeken, részben a Magyar Tudományos Akadémia kutató-
intézeteiben folyt. A korszak általános jellegzetességének megfelelõen a tudományos to-
vábbképzésben is erõs politikai és ideológiai ellenõrzés érvényesült. Az elõzõek szerinti rend-
szer a sajátos feltételek és körülmények ellenére is folytonosságot nyújtott a tudományos to-
vábbképzés területén, és figyelemre méltó eredmények születtek. Ez azt jelentette, hogy
1992-ben az új rendszerû doktori képzés megindításánál támaszkodni lehetett ennek a kor-
szaknak a pozitív tapasztalataira is.

A doktori iskolák kialakulását megelõzõen 1992-ben elõször ideiglenes, majd 1994-tõl
végleges doktori programok akkreditálására került sor. A fejlõdés következõ állomása volt,
amikor a doktori programok helyébe 2001. januártól doktori iskolák léptek. Ebben a fejlõ-
dési fázisban is a doktori iskoláknak elõbb ideiglenes, majd végleges akkreditációja megtör-
tént. A magyar akkreditációs bizottság 2002. június 28-án lezárta a magyar doktori iskolák
végleges akkreditációját. A folyamat végeredményeképpen 145 doktori iskola kezdte meg
mûködését Magyarországon.
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A doktori iskolák az oktatás és kutatás rendszerében

A magyar akkreditációs bizottság 2003-ban adta közre Róna-Tas András akadémikusnak,
a MAB doktori bizottsága elnökének a „Magyar doktori iskolák helyzete és jövõje„ c. elem-
zõ tanulmányát. Ebben Róna-Tas professzor nagyon világosan megfogalmazza a doktori isko-
lák helyét és szerepét az oktatás és kutatás rendszerében. A magyar felsõoktatásban, az elmúlt
évtizedben a mélyreható társadalmi változások eredményeképpen, a tömegképzés került elõ-
térbe, és az elitképzés háttérbe szorult. Ez a minõség átlagos szintjének romlását eredményez-
te. Ebben a folyamatban a doktori képzésre hárult a tudományos elitképzés feladata.

A doktori iskolák egyre inkább a felsõoktatás minõségének a zálogává válnak. Közismert,
hogy a magyar felsõoktatás oktatói gárdájának a korfája kedvezõtlen, és sok helyen generá-
ciós problémák vannak. A doktori iskolák az oktatói utánpótlás legfontosabb mûhelyei, ame-
lyek lehetõvé teszik az oktatói kar szerves átalakulását.

Közismert az a követelmény is, hogy a rendszerváltással párhuzamosan mélyreható gaz-
dasági váltást is végre kell hajtani: a nemzeti jövedelmet csökkenõ mértékben az anyag- és
energiaigényes termékekkel, és növekvõ mértékben a nagy szellemi értéket tartalmazó ter-
mékekkel, szolgáltatásokkal kell elõállítani. Az eredményorientált kutatási tevékenységnek
ebben a folyamatban alapvetõ szerepe van. Bár egy évtizede már zajlik a gazdaság ezirányú
átalakulása, még mindig várat annak kimondása, hogy a társadalmi fejlõdés záloga a kutatá-
si-fejlesztési tevékenység eredményessége. 

A jelenleg folyó felsõoktatási fejlesztési folyamatban, az un. bolognai folyamatban, a fel-
sõfokú képzés legfelsõ szintjén fontos szerepet kapott a doktori képzés. Ennek keretében le-
het megszerezni a legmagasabb egyetemi végzettséget, amely alkalmassá teszi a doktori fo-
kozattal rendelkezõ személyt a társadalmi és technológiai feladatok tudományos igényû
megoldására, a tudásalapú társadalom építésére és irányítására.

A doktori képzés rendszere

A doktori képzés két részbõl, egy képzési és egy eljárási részbõl áll. A képzési periódus-
ban a doktoranduszok a kutatási területükhöz szorosan kapcsolódó tantárgyakat vesznek fel,
és kiszélesítik, illetve elmélyítik ismereteiket a választott tématerületen. Közben korlátozott
mértékben oktatási feladatokat is ellátnak, és saját kutatási tevékenységük mellett bekapcso-
lódnak a kutatóhelyen folyó egyéb kutatómunkákba. Általános jelenségnek lehet tekinteni,
hogy a doktoranduszok témaválasztása is egyre szorosabban kapcsolódik pályázatokhoz, na-
gyobb hazai vagy nemzetközi kutatási projektekhez. A képzési periódus az abszolutórium
megszerzésével zárul.

A második, ún. eljárási fázis a doktori cselekményeket, a mûhelyvitát, a doktori szigorla-
tot 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 álla-
mi vagy egyéb doktori ösztöndíjra pályázhat. Doktori ösztöndíj 36 hónapig folyósítható. Ta-
pasztalatok alapján ezen a korlátozott idõtartamon belül csak nagyon feszített tempóval le-
het a doktori (PhD) címet megszerezni. Levelezõ doktorandusz nem részesül ösztöndíjban,
munka mellett a munkahelyén, vagy a kutatóhelyen végezheti kutatásait. Ebben a képzési
formában általában lassúbb az elõrehaladás, és nagyobb a lemorzsolódás. Az egyéni képzé-
si formába fõleg azok a személyek nyernek felvételt, akik már hosszabb idõ óta a szakterüle-
ten dolgoznak, és figyelemre méltó eredményekkel rendelkeznek. Ezeknél a doktorandu-
szoknál általában gyorsabb az elõrehaladás, és értekezésükben összefoglalt tudományos
eredmények tükrözik az életpálya tapasztalatait. 
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A doktori iskola bemutatása

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel föld-
tudományi doktori iskola célja a földtudományi alapismereteket igénylõ mérnöki tevékeny-
ségek és alkotások tudományos megalapozása, a fejlesztéseket és alkalmazásokat támogató
kutatási eredmények felmutatása szoros összefüggésben a karon folyó egyetemi szintû kép-
zéssel. A doktori iskola az 1992-ben indított PhD képzés egy évtizedes eredményeire építve
új, átfogó lehetõséget biztosít a karon meglévõ szellemi erõforrások hasznosítására és meg-
újítására. Célkitûzésének megfelelõen fokozatosan erõsödõ nemzetközi együttmûködéssel
új perspektívákat biztosít a karon tanuló legtehetségesebb hallgatók részére. 

Az iskola személyi háttere

A Mikoviny Sámuel földtudományi doktori iskola alapító belsõ tagjai a kar akadémiku-
sai és az MTA doktorai, az egyetemi tanárok, továbbá az intézet- és tanszékvezetõk, akik a
doktori képzés operatív megvalósításáért felelõsek. Az alapító külsõ tagok elsõ csoportját a
szakterületen aktív akadémikusok, illetve MTA doktorok alkotják, akik közül több személy
a kar professor emeritusa. A külsõ tagok másik csoportját olyan kandidátusi (CSc) vagy PhD
fokozattal rendelkezõ személyek képezik, akik több éve aktívan részt vesznek a karon folyó
doktori képzésben.

A doktori iskola alapító tagjai:
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Alapító belsõ tagok Legmagasabb tud. 
fokozat 

Egyetemi 
besorolás 

dr. Kovács Ferenc MHAS egy. tanár 
dr. Pápay József MHAS egy. tanár 
dr. habil Bobok Elemér DSc egy. tanár 
dr. habil Gyulai Ákos DSc egy. tanár 
dr. habil. Dobróka Mihály DSc egy. tanár 
dr. Hahn György DSc egy. tanár 
dr. habil. Lakatos István DSc egy. tanár 
dr. Somosvári Zsolt DSc egy. tanár 
dr. habil Takács Gábor DSc egy. tanár 
dr. Bõhm József CSc, PhD egy. docens 
dr. Csete Jenõ CSc, PhD egy. docens 
dr. habil. Csõke Barnabás CSc, PhD egy. tanár 
dr. habil Földessy János CSc, PhD egy. docens 
dr. Havasi István PhD egy. docens 
dr. habil. Hevesi Attila CSc, PhD egy. tanár 
dr. Ringer Árpád CSc, PhD egy. docens 
dr. Somfai Attila CSc, PhD egy. tanár 
dr. Szabó Imre CSc, PhD egy. docens 
dr. habil Tihanyi László CSc, PhD egy. tanár 
dr. Tóth János CSc, PhD egy. docens 
dr. Võneky György PhD egy. docens 
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A doktori iskola munkájában résztvevõ meghívott belsõ tagok csoportját a kar teljes- vagy
részfoglalkozású, tudományos minõsítéssel rendelkezõ oktatói alkotják. A meghívott külsõ
tagok csoportját a kar tudományos minõsítéssel rendelkezõ nyugdíjas oktatói, illetve azok a
külsõ szakemberek adják, akik több év óta részt vesznek a kar oktató munkájában és a dok-
tori képzésben.

A felvételi eljárás

A doktori iskolába történõ felvételi felhívást és tájékoztatót az egyetemen szokásos mó-
don a doktori iskola évente, meghatározott idõpontig megküldi a Miskolci Egyetem doktori
tanácsának, amely egyetemi szinten összegyûjti, koordinálja és intézkedik a felvételi felhívás
és tájékoztató nyilvánosságra hozásáról. A felvételi jelentkezést a Miskolci Egyetem tudomá-
nyos és nemzetközi osztálya koordinálja, de a szükséges információk megtalálhatók a dokto-
ri iskola honlapján is.

A felvételi elbeszélgetések során a pályázónak számot kell adni általános szakmai felké-
szültségérõl, és a választott témakörben való jártasságáról. Megvitatásra kerül a pályázó ál-
tal összeállított kutatási témavázlat is. A felvételi elbeszélgetésen lehetõség van idegen nyel-
vû kommunikációra is. Többletpontokat lehet szerezni díjazott TDK dolgozattal, vagy más,
igazolt tudományos tevékenységgel. Külföldi részképzés, külföldön teljesített nyári szakmai
gyakorlat vagy külföldi egyetemen készített diplomaterv a szakmai ismereteknél és az idegen
nyelv ismeretnél pontszámnövelõ tényezõ. 

A doktori felvételi bizottság a doktori iskola tanácsa által jóváhagyott pontozási rendszer-
rel értékeli a pályázó felvételi teljesítményét. A pontozási rendszer segítségével értékelik a
graduális képzés során elért tanulmányi eredményeket, a nyelvismeretet, a kutatási elõéle-
tet, továbbá a pályázó ismereteit a választott témával kapcsolatban. A doktori felvételi bizott-

364 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 6. szám

Alapító külsõ tagok Legmagasabb tud. 
fokozat 

Egyetemi 
besorolás 

dr. Ádám Antal MHAS kutatóprofesszor 
dr. Kapolyi László MHAS c. egy. tanár 
dr. Verõ József MHAS kutatóprofesszor 
dr. Juhász József DSc prof. emeritus 
dr. Némedi Varga Zoltán DSc prof. emeritus 
dr. Steiner Ferenc DSc prof. emeritus 
dr. Takács Ernõ DSc prof. emeritus 
dr. Tarján Iván DSc prof. emeritus 
dr. habil. Bérczy István CSc, PhD egy. tanár 
dr. Bodnár János CSc  
dr. Bodoky Tamás CSc igazgató, MÁELGI 
dr. Greschik Gyula CSc c. egy. tanár 
dr. habil. Mecsi József CSc, PhD MMK alelnök 

 MHAS = a MTA tagja (Member of Hungarian Academy of Science)
DSc = a tudomány doktora (doctor of science)
CSc = a tudomány kandidátusa (candidate of science)
PhD = (egyetemi) doktor (doctor of phylosophy)
prof. emeritius = érdemes professzor (nyugdíjasnak adható cím)
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ság a felvételi pontok alapján rangsorolja a jelentkezõket. A rangsor alapján a doktori isko-
la tanácsa dönt a végleges felvételrõl. Levelezõ, illetve egyéni felkészülésû doktoranduszok a
nappali doktoranduszok felvételi ponthatáránál legfeljebb 10 ponttal kisebb felvételi ponttal
vehetõk fel. 

A doktori iskola oktatási és kutatási programja

A doktori iskola a földtudományokon belül azon a területen kíván tevékenykedni, amely
megfelel a Mûszaki Földtudományi Kar képzési profiljának, és amelyen a korábban akkre-
ditált „Geotechnikai rendszerek és eljárástechnika”, illetve az „Alkalmazott földtani és geo-
fizikai kutatások” doktori program keretében tevékenykedett. Ezt a széles területet az aláb-
biakban tématerületekre bontva mutatjuk be. A tématerületekre bontás egyben a tudomá-
nyos kutatási tevékenység alapvetõ szervezeti tagolódását is tükrözi. A tématerületek kari in-
tézetekhez kapcsolódnak, így a tématerületek oktatási-kutatási programjának összeállításá-
ban, továbbá a kutatási témák meghirdetésében az intézeteké és tanszékeké a meghatározó
szerep. A kutatási témacsoportokat, és azokon belül az ajánlott témákat a doktori iskola ta-
nácsa évente áttekinti, és szükség esetén dönt azok módosításáról.

Képzési követelmények

A doktori képzésre felvételt nyert hallgatók tanulmányaikat a tudományos vezetõvel ösz-
szeállított, és a Doktori Iskola Tanácsa által jóváhagyott képzési terv alapján folytatják. Dok-
tori témájukhoz kapcsolódó tudományos ismeretek megszerzése mellett a doktoranduszok
részt vesznek a tanszékek által meghirdetett tantárgyak oktatási (gyakorlatvezetõi) feladata-
inak az ellátásában, és a tudományos vezetõ által irányított kutatási munkákban. Törekedje-
nek tudományos eredményeik publikálására, konferenciákon való szereplésre. Szakismere-
teik bõvülése és tudományos munkájuk eredményei kredit pontokkal kerülnek értékelésre.
A képzés során az elsõ négy félévben összesen 16 tanegységet kell teljesíteni. Ebbõl nyolc
vizsgát kell abszolválni, és nyolc kutatószemináriumot kell teljesíteni. Ez utóbbiak keretében
a témavezetõ irányításával körülhatárolt résztémákkal foglalkozik a jelölt, az elsajátított is-
mereteirõl írásban és szóban számol be. Az utolsó két szemeszterben a képzés súlypontja az
önálló kutatómunkára, az eredmények publikálására és az értekezés elõkészítésére/összeál-
lítására tevõdik át. A képzési szakaszt az abszolutórium megszerzése zárja le. A doktoran-
dusz más doktori iskolákban meghirdetett tantárgyakat is felvehet, ezt a doktorandusz a dok-
tori iskola tanácsának hozzájárulásával teheti. A vizsgák minõsítése 5 fokozatú skálával tör-
ténik. A kutatószeminárium a doktorjelölt tématerületéhez kapcsolódó szakirodalmi és spe-
ciális ismeretek módszeres elsajátítására szolgál. A kutatószeminárium címét az indexben az
adott félévben a tantárgyakkal azonos módon kell szerepeltetni.

A doktorjelöltek nappali tagozatos képzése során a 3. táblázatban szereplõ oktatási-kuta-
tási program ajánlott.

A doktorjelölt képzési tervébe elsõsorban a Mikoviny Sámuel földtudományi doktori is-
kola keretében meghirdetett tantárgyak vehetõk fel. Természettudományos ismereteket
nyújtó tantárgyakat fõként a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán akkreditált Sályi Ist-
ván gépészeti doktori iskolában meghirdetett tantárgyak közül lehet választani. Indokolt
esetben speciális ismeretek elsajátítása céljából bármely egyetemi karon akkreditált doktori
iskolában meghirdetett tantárgy választható. A tantárgyak tematikája és az ajánlott szakiro-
dalmak az illetékes doktori iskolákban ismerhetõk meg. Külföldi részképzésre a 3. és 4. fél-
évben ajánlott jelentkezni. Kutatási céllal rövidebb idõtartamú külföldi tanulmányutat is az
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Kutatási tématerület Kutatási témacsoportok 

Geotechnikai rendszerek és eljárások  
(vezeti dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár) 

Geotechnikai rendszerek 
Geomechanikai kérdések elméleti vizsgálata, föld alatti 
térségek kialakítása 
Természeti és bányászati veszélyek, ellenük való védelem 
A nyersanyagtermelõ rendszerek gépesítése, automatizálása 

 

Térinformatikai- és helymeghatározó rendszerek alkalmazása 
Fluidumtermelõ és szállító rendszerek  
(vezeti dr. Tihanyi László egyetemi tanár) 

Fluidumtelepek mûvelési eljárásai 
Integrált kõolaj és földgáztermelõ rendszerek 
Mélyfúrási technológia kutatása és fejlesztése 
Integrált szénhidrogénszállító és –tároló rendszerek 
Földgázelosztó rendszerek kutatása 
Geotermikus energiatermelõ és -ellátó rendszerek 

 

A szénhidrogén-termelés kémiai eljárásai 
Környezeti eljárástechnika és nyersanyagelõkészítés  
(vezeti dr. Csõke Barnabás egyetemi tanár) 

Mechanikai eljárástechnika 
Nyersanyag- és hulladékelõkészítés 
Környezeti eljárástechnika 

 
 

Környezetvédelmi geotechnika 
Alkalmazott geofizikai kutatások  
(vezeti dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár) 

Geofizikai inverzió és tomográfia 
Mérnökgeofizikai és környezetgeofizikai módszerfejlesztés 
Szeizmikus módszerfejlesztés 
Elektromágneses módszerfejlesztés 
Geofizikai informatika fejlesztése 

 

Geofizikai modellezés 
Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások  
(vezeti dr. Somfai Attila egyetemi tanár) 

Szénhidrogén-genetikai folyamatok kutatása, medenceanalízis 
Hasznosítható szilárd ásványi nyersanyagok komplex kutatása 
Üledékes és vulkáni eredetû képzõdmények vizsgálata 
Pleisztocén és holocén õsföldrajzi kutatások 
Alkalmazott ásvány- és kõzettani kutatások 
Mérnökgeológiai kutatások 

 

Vízföldtani kutatások 
Természet- és társadalomföldrajz  
(vezeti dr. Hahn György egyetemi tanár) 

Természetföldrajz 
Digitális térképezés, domborzat modellezés 
A negyedidõszak és löszkutatás 
Hasznosítható természeti erõforrások gazdaságtörténeti 
jelentõsége 

 

A társadalom térszerkezetének kutatása 
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5.-6. félévben ajánlott szervezni. Hosszabb idejû tanulmányút esetén célszerû évkihagyást
kérni. 

A levelezõ doktorjelölteknek a nappali képzéssel azonos vizsgakövetelményeket kell tel-
jesíteni. A levelezõ doktorjelöltek egyéni tudományos kutatómunkájukat részben vagy
egészben a fõállású munkahelyükön is végezhetik, ha a feltételek adottak. Egyéni felkészü-
lés esetén a jelölt kérheti a vizsgák legfeljebb 50%-a alóli felmentést. A beszámítható kred-
itpontokról a tárgyak jegyzõi, a tudományos vezetõ és a programvezetõ véleménye alapján
a doktori iskola tanácsa dönt.

A doktori iskola tanácsa a doktorandusz teljesítményét kredit rendszerrel értékeli. Az
abszolutórium 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 doktori iskola évente 5-7 állami ösztöndíjas PhD hallgatót vesz fel.
Lehetõség van a felvételi vizsgán megfelelt hallgatók önköltséges, vagy szponzorok (fõként
szakterületileg érdekelt vállalatok és intézmények) által adományozott ösztöndíjas nappali
képzésére is. Levelezõ képzésre évente felvett hallgatók száma a nappali tagozatos dok-
toranduszok számának átlagosan mintegy kétszerese. Egyéni képzésre évente változó szá-
mú, a tapasztalatok alapján 2-3 jelentkezõt lehet számítani. A doktori iskolában folytatják
PhD tevékenységüket azok jelöltek is, akik tanulmányaikat a jogelõd „Geotechnikai rend-
szerek és eljárástechnika”, illetve az „Alkalmazott földtani és geofizikai kutatások” doktori
programokban kezdték meg. 

A PhD hallgatók részt vesznek a tanszékek oktatási tevékenységében is, elsõsorban szá-
mítási és laboratóriumi mérési gyakorlatok vezetésével. Doktori kutatásaikról publikációk-
ban és szakmai konferenciákon számolnak be. A doktori eljárás sikeres teljesítéséhez álta-
lában 4-5 hazai vagy nemzetközi kiadványban megjelent publikáció és hasonló számú elõ-
adás szükséges. Ajánlott a doktoranduszok külföldi részképzése ill. tanulmányútja. Ennek
teljesítése részletesen nincs szabályozva, de a nappali tagozatos PhD hallgatók általában leg-
alább egy jelentõs külföldi tanulmányúton rész vesznek.
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Félév Tevékenységek 
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
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A doktori képzés a kar oktató munkájának legmagasabb szintû területe. Különös jelen-
tõségû a kari oktatói/kutatói utánpótlás szempontjából, annak legfontosabb merítési bázisa
-az utóbbi évek tanúsága szerint- a doktoranduszok köre. A PhD hallgatók bevonása a kar
és a tanszékek kutatásaiba kettõs jelentõségû: egyrészt a hallgató bõvítheti kutatási tapaszta-
latait és tudását, másrészt a tanszékek kutatási potenciálja értékes területen növekedhet.

Doktori képzés a számok tükrében

Tanulságos áttekinteni a Mûszaki Földtudományi Karon folyó doktori képzés eredmé-
nyeit a számok tükrében is. Az elemzésnél az 1992-tõl 2002-ig terjedõ idõszakot vizsgáltuk. 

A 4. táblázatban látható elemzés utolsó oszlopában a sikertelenek csoportja két részre
bontható. Egyik csoportba tartozó személyek menet közben kiléptek, mert kedvezõ állásle-
hetõséget találtak. A másik csoportba azok a személyek tartoznak, akiknek lejárt a képzési
idejük, és ezt követõen álltak munkába, de abszolutóriumot nem szereztek. 75 fõ (41,7%)
azoknak a személyeknek a száma, akik abszolutóriumot szereztek. Sajnos ennél lényegesen
kisebb, 17 fõ (9,4%) azoknak a száma, akik megszerezték a PhD fokozatot. Az utolsó két év
adatai a jelenleg tanulmányokat folytató aktív doktoranduszokra vonatkoznak, ezért ered-
ményességük értékelésének nincs értelme. A táblázat legalsó részén az értékelõ számítást az
elõzõek miatt elvégeztük az utolsó két év adatai nélkül is. Ebben az esetben az abszolutóri-
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Felvételt nyert Abszolutóriumot 

szerzett 
PhD fokozatot 

szerzett 
A PhD képzést 

sikertelenül lezárta 
 N L E N L E N L E N L E 
1992 7 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 
1993 5 5 0 3 3 0 1 2 0 2 2 0 
1994 10 3 0 5 3 0 2 2 0 5 0 0 
1995 6 8 0 2 5 0 0 0 0 4 3 0 
1996 5 3 3 3 2 3 0 0 3 2 1 0 
1997 8 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 
1998 9 8 0 7 4 0 0 1 0 2 4 0 
1999 6 10 2 3 3 2 0 0 2 3 7 0 
2000 9 11 5 6 3 5 1 0 1 0 2 0 
2001 10 6 6 1 0 4 0 0 0 2 2 1 
2002 7 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2003 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 91 67 22 37 23 15 6 5 6 26 25 2 
 180 75 17 53 
 100,0% 41,7% 9,4% 29,4% 
Utolsó két év nélkül 
 75 58 16 37 23 14 6 5 6 26 25 1 
 
 

149 
100,0% 

74 
49,7% 

17 
11,4% 

52 
34,9% 

 
Megjegyzés: N: nappali, L: levelezõ, E: egyéni felkészüléssel 
a nappali (N) adatok az állami, a kutatóintézeti és a költségtérítéses doktoranduszok számát is tartalmazzák. 

4. táblázat
Az egyes évfolyamok eredményessége
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umot és a PhD fokozatot szerzettek aránya kedvezõbb, a sikerteleneké pedig kedvezõtle-
nebb.

A Róna-Tas-féle jelentésben szereplõ adatok szerint 1992 és 2001 között országosan
21.896 nappali hallgató vett részt a doktori képzésben. Ezek közül 5.452 fõ (24,9%) szerzett
abszolutóriumot, és 2.406 fõ (11,0%) szerezte meg a PhD fokozatot. A Mikoviny Sámuel
Földtudományi doktori iskola adatait összehasonlítva az országos adatokkal megállapítható,
hogy a felvett hallgatókból az abszolutóriumot szerzettek számát tekintve lényegesen kedve-
zõbb, a PhD fokozatok számát tekintve viszont kismértékben kedvezõtlenebb a kép. A kü-
lönbség valószínûleg azzal magyarázható, hogy a doktoranduszok kutatási tevékenysége nem
elég intenzív, a képzési szakasz végére nem körvonalazódnak a lehetséges új tudományos
eredmények, emiatt elbizonytalanodnak, és hosszabb idõre, esetleg végleg feladják a foko-
zatszerzésre irányuló erõfeszítésüket. 

Az 1. ábrán az abszolutóriumok évenkénti számának a megoszlása jól szemlélteti a fejlõ-
dés jellegzetességeit. Az elsõ doktoranduszok közül mindössze egy személy fejezte be 1995-
ben a tanulmányait, a többiek késõbb szerezték meg az abszolutóriumot. Az utolsó négy év-
ben az abszolutóriumok nagyobb száma a képzési rendszer zökkenõmentes mûködését jel-
zi. Megfigyelhetõ a nappali doktorandusz hallgatók nagyobb részaránya is.

A 2. ábra tanúsága szerint az eljárások indításának a száma a ’90-es években növekvõ
trendet mutatott, a legutóbbi években pedig stabilizálódni látszik. Tapasztalható, hogy a ko-
rábban abszolutóriumot szerzett személyek is bizonyos idõ elteltével ismét erõt gyûjtenek, és
az eljárás indításával szeretnék a PhD címet is elnyerni. Érdekes tendencia, hogy az eljárás
indításánál a levelezõ és az egyéni rendszerû képzésben részt vett doktoranduszok részará-
nya nagyobb. 

A 3. ábrán látható, hogy a PhD fokozatok számát tekintve is kezd beállni egy egyensúlyi
állapot. Figyelemre méltó az a tendencia, hogy csaknem azonos a nappali, a levelezõ és az
egyéni doktoranduszok száma. Az ábrán látható adatokat egészíti ki az az információ, hogy
4-6 értekezés bírálata folyamatban van, és a 2003/2004-es tanév végéig várható sikeres meg-
védésük. Ugyancsak kiegészítõ információ, hogy az elmúlt évtizedben 5 doktorandusz külön-
bözõ okok miatt, különbözõ fázisban abbahagyta a doktori iskolában folyó képzést, majd
külföldön folytatta azt, és PhD doktori fokozatot szerzett. 
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1. ábra: Az abszolutóriumok megoszlása
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A 4. ábra az összes doktorandusz adatai alapján szemlélteti a képzési és az eljárási sza-
kasz idõtartamának a megoszlását. A képzési szakasz görbéjének a csúcspontja 3 évre esik,
ami azt jelenti, hogy a 3 éves képzési idõ a legvalószínûbb. A görbe lapos jellege jól tükrözi,
hogy nagy a szórás, sokan élnek a halasztási lehetõséggel, és 1-2 évvel meghosszabbítják a
képzési idõt. Az eljárási szakasz hosszának idõbeni megoszlása azt mutatja, hogy a jelöltek
ebben a fázisban már céltudatosan haladnak elõre. Lehet, hogy késõbb indítják az eljárást,
de akkor már jól elõkészítve vágnak bele a fokozatszerzésbe. Az eddigi tapasztalatok alap-
ján az eljárási szakasz legvalószínûbb idõtartama egy év, továbbá az esetek döntõ részében
két év alatt az eljárás befejezõdik.  

Az 5. ábrán az eljárási szakasz idõszükségletének összehasonlítása látható a nappali, a le-
velezõ és az összes (nappali+levelezõ+egyéni) doktorandusz adatai alapján. Megállapítha-
tó, hogy a nappali doktoranduszok az eljárási szakaszt igyekeznek céltudatosan, minél rövi-
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2003 6 szam.qxd  4/15/04  5:07 PM  Page 370



debb idõ alatt lezárni. Levelezõ doktoranduszoknál a munkahelyi feladatok miatt az eljárá-
si szakasz hossza 1,5-2 év közé esik, de számolni kell ennél hosszabb idõvel is. 

A 6. ábrán a PhD fokozat megszerzéshez szükséges idõtartam megoszlása látható. Nap-
pali doktoranduszoknál a felvételtõl a PhD fokozat megszerzéséig szükséges idõ legvalószí-
nûbb nagysága 4,3 év. Ugyanez az idõ levelezõ képzés esetén 6,7 év, egyéni felkészülésû dok-
toranduszok esetén viszont csak 2,3 év. Az összes képzési formában résztvevõ doktorandus-
zokat figyelembe véve a tudományos fokozat megszerzéséhez átlagosan 4,3 év szükséges. Az
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adatok jól tükrözik a tudományos „elõélet” és a kutatásra fordítható idõ hatását. Az egyéni
felkészülésû doktoranduszok figyelemre méltó szakmai „elõélettel” és eredményekkel je-
lentkeznek a doktori képzésre, emiatt viszonylag rövid idõ szükséges a fokozat megszerzésé-
hez. Ezzel szemben a másik végletet a levelezõ doktoranduszok csoportja képezi, akik mun-
kahelyükön jelentõsen leterheltek, és csak kevés idõt tudnak kutatási munkájukra fordítani.
Az eloszlásból látható, hogy a nappali doktoranduszok sem tudják a három éves ösztöndíjas
idõszak alatt megszerezni a PhD fokozatot, az átlagot tekintve további 1,3 év szükséges a si-
keres befejezéshez.  

IRODALOM
Róna-Tas A.: A magyar doktori iskolák helyzete és jövõje. Magyar Akkreditációs Bizottság, Budapest, (2003)
Kovács F.: A Mikoviny Sámuel földtudományi doktori iskola akkreditációs pályázati anyaga, Miskolc, (2001)

TIHANYI LÁSZLÓ 1972-ben szerzett olajmérnöki oklevelet a Miskolci Egyetemen. Végzés
után az Egyetem Olajtermelési tanszékén, majd a Kõolaj és Földgáz Intézetben dolgozott.
1976-ban "dr. univ.", 1991-ben kandidátusi, 1996-ban PhD, 1998-ban "dr. habil." fokozatot szer-
zett. 1995 óta az intézet igazgatója, 1998 óta egyetemi tanár. Szakterülete a földgázszállítás és
földgázellátás, de foglalkozik energiagazdálkodással és a megújuló energiák hasznosításával is.
Több mint negyven kutatásnak volt témavezetõje. Nyolc könyv, illetve szakmai monográfia
társszerzõje, 39 magyar és 13 idegen nyelvû cikk szerzõje. Hazai és nemzetközi konferenciákon
30 elõadást tartott. Számos felsõoktatási és tudományos testület tagja. Alapító tagja a Mikoviny
Sámuel Doktori Iskolának, és vezetõje a "Fluidumtermelõ és szállító rendszerek" részprogram-
nak. 1994 óta a Mûszaki Földtudományi Karon dékán-helyettese.

DR. DOBRÓKA MIHÁLY okl. fizikus, 1972-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, fizikus sza-
kon. Végzése óta a Miskolci Egyetemen dolgozik, 1997-tõl egyetemi tanár, 2001-tõl a Mikoviny Sámuel
Doktori Iskola Tanácsának elnöke. Doktori értekezését 1976-ban, kandidátusi értekezését 1986-ban védte
meg, a mûszaki tudomány doktora címet 1996-ban szerezte. Szakterülete az alkalmazott geofizika, ezen be-
lül szeizmikus hullámterjedés és a geofizikai inverzió problémáival foglalkozik részletesen.
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Kutatási tevékenység – eredmények és feladatok

DR. TIHANYI LÁSZLÓ dékánhelyettes–DR. BÔHM JÓZSEF dékán 
(Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar, Miskolc)

Az elmúlt másfél évtized nagy gazdasági átalakulásai a tudományos
kutatás és a K+F tevékenység területén is nagy változásokat eredménye-
zett. Új kihívásokkal kellett szembesülni, amelyek közül példaként említ-
hetô a privatizált társaságoknak a korábbi állami vállalatoktól
alapvetôen eltérô kutatási és K+F stratégiája, vagy a nemzetközi kutatá-
si hálózatokba való bekapcsolódás kényszere. A szerzôk bemutatják,
hogy a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Karának tanszékei az
elmúlt években hogyan feleltek meg a változó és szigorodó feltételeknek. 

Nemzetközi és hazai kutatási trendek

A nemzetközi kutatási trendekben egyre hangsúlyosabban jelenik meg
az alkalmazott kutatások elôretörése és a piacképes végeredmények iránti
igény. Az egységes európai kutatási terület (European Research Area) kiala-
kítása stratégiai érdekké vált az USA-val folytatott kutatási és innovációs
versenyben. Ennek érdekében a nemzetközi együttmûködések minden eset-
ben elsõbbséget élveznek. Az alaptudományok mûvelôi egyre inkább rá-

kényszerülnek a didaktikus, tudományalapú tudásuk leegyszerûsítésére (közérthetô tételé-
re), és az alapkutatás-alkalmazott kutatás rendszerének hierarchiájában betöltött szerepük
és fontosságuk alátámasztására. Ezáltal az elméleti tudományok háttérbe szorulhatnak, ami
hosszú távon sajnos visszafoghatja az alkalmazott tudományokat is. 

A hazai kutatási trendekben is a piackeresés, az eredményesség, a csapatmunka, a füg-
getlen intézetek közötti együttmûködés és a K+F tevékenység keretében végzett célirányos
tevékenység elôtérbe kerülése figyelhetô meg. 

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Karán a kutatások keretét a tanszékek ok-
tatási profiljai, és a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola kutatási programja ha-
tározza meg (1. táblázat).

Geotechnikai rendszerek és eljárások 

Fluidumtermelô és szállító rendszerek 

Környezeti eljárástechnika és nyersanyagelôkészítés 

Alkalmazott geofizikai kutatások 

Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások 

Természet- és társadalomföldrajz 

 

1. táblázat 
Kutatási tématerületek
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Hangsúlyozni kell,
hogy a mûszaki, illet-
ve a földtudományi
területen a kutatási
témákat a kormá-
nyok, a nemzetközi
szervezetek, illetve a
szponzorok által kitû-
zött kutatási célok ha-
tározzák meg. Nincse-
nek adminisztratív til-
tások a kutatási tevé-
kenységgel kapcsolat-
ban, de a pénzforrá-
sok szétosztásánál
nem a kutatók és ku-
tatóhelyek, hanem az
adományozók szem-
pontjai a döntôek. A

– külsô megbízás
alapján végzett
K+F tevékenységre
csupán egyetlen tan-
széknél nem került
sor. A legtöbb tan-
szék évente több
ilyen munkát is tel-
jesített, és három
tanszék aktivitása
kiemelkedett a
szerzôdéses mun-
kák számát tekintve.
A 100 eFt-nál na-
gyobb vállalási ösz-
szegû munkák szá-
ma összesen 56 volt. 
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Nemzetközi pályázatok száma

1.ábra Nemzetközi kutatási programok száma 
az elnyert összeg függvényében

Miskolci Egyetem, és azon belül a Mûszaki Földtudományi Kar is a kutatásokhoz szüksé-
ges pénzforrásokat pályázatok útján szerzi meg, és nincs abban a helyzetben, hogy jelentôs
nagyságú szabad pénzforrással saját céloknak megfelelô kutatásokat finanszírozzon. 

Hazai és regionális kutatási igények

A kar tanszékei sikeres három évet tudhatnak maguk mögött. Az eredményeket össze-
gezve az alábbi megállapítások tehetôk:

– hét tanszék összesen 21 nemzetközi pályázat nyertese volt.
– a hazai pályázatokon minden tanszék részt vett, és összesen 37 esetben sikerült kuta-

tási támogatást nyerni.
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Hazai pályázatok száma

2.ábra Hazai pályázatokon nyertes kutatási projektek száma az elnyert
összeg függvényében
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kedvezô, mivel a középsô kategóriákba esik a projektek többsége. A hazai pályázatokkal
kapcsolatban el kell mondani, hogy jelentôs arányt képviselnek a több éves futamidejû
kutatási feladatok, ami azt jelenti, hogy azok átlagos éves költségvetése az optimálisnál ki-
sebb. Összességében megállapítható, hogy a különbözô típusú kutatások számát tekintve
pozitív elmozdulás tapasztalható a  90-es évek közepén bekövetkezett mélyponthoz képest. 

A kutatás személyi feltételei

A kari kutatási tevékenységben 54 fô teljes munkaidôben és 17 fô részmunkaidôben fog-
lalkoztatott oktató és kutató vett részt. Az ô munkájukat 50 fô nem oktató dolgozó segítet-
te. A diplomások közül 1-1 fô az MTA rendes, illetve levelezô tagja, 11 fô a tudományok
doktora, és 36 fô rendelkezik kandidátusi és/vagy PhD tudományos fokozattal.

A 3. táblázatból látható, hogy a Földtudományi Kar kedvezô helyzetben van az egyete-
men belül a tudományos minôsítések tekintetében, ami az évtizedek óta követett, tudatos
tudományos továbbképzési stratégiának a következménye. Az elmúlt évtizedben a felsôok-
tatásban a feltételek azonban olyan irányban változtak, ami kétségessé teszi ennek az ered-
ményes stratégiának a következetes továbbvitelét. 

A kutatás tárgyi feltételei

A kutatás tárgyi feltételeit tekintve elmondható, hogy adottak a szükséges laboratóriu-
mok és mûhelyek, de ezeknek a felszereltsége korántsem tekinthetô korszerûnek. A mûsze-
rek, gépek és kiegészítô eszközök többsége  a folyamatos fejlesztés hiányában korszerûtlen,
elavult. Speciális kísérleti berendezések építését a viszonylag kis összegû kutatási munkák
pénzügyileg nem teszik lehetôvé. 

Az elôzôekkel szemben a számítástechnikai és informatikai feltételek jónak tekinthetôk,
az elmúlt évtizedben ezen a területen központi erôforrások álltak rendelkezésre. A teljes-
séghez azonban hozzátartozik, hogy a tanszékek között nem elhanyagolható mértékû kü-
lönbségek alakultak ki. Ezek kiegyenlítésére a kar vezetõsége jelentôs erôfeszítéseket tesz. 

Egyes szakterületeken a mérômûszerek olyan drágák, és olyan gyorsan elavulnak, hogy
beszerzésük nem lehet reális cél. Ilyen esetekben a kutatási együttmûködés keretében a tan-
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K+F munkák száma

3.ábra K+F munkák száma a vállalási összeg függvényében

A nemzetközi ku-
tatási projektek szá-
mát és megoszlását az
1. ábra szemlélteti. A
sikeres hazai pályáza-
tok száma és az el-
nyert összeg megosz-
lása a 2. ábrán látható.
Végül a K+F tevé-
kenységre vonatkozó
megbízások számát és
összeg szerinti meg-
oszlását a 3. ábra mu-
tatja. Mindhárom cso-
portba esô kutatási
programok összeg
szerinti megoszlása

2003 6 szam.qxd  4/15/04  5:07 PM  Page 375



376 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 6. szám

szék feladata a mérési program összeállítása és a mért adatok feldolgozása, kiértékelése, de
maga a mérés a megbízó eszközével és embereivel történhet. 

A tudományos utánpótlás kérdései

A kar tanszékeinél általános tendencia az átlagéletkor lassú növekedése. Az elmúlt tíz
évben fiatal oktató vagy kutató alkalmazására csak elvétve volt lehetôség. Az 1995-ös Bok-
ros-csomag eredményeképpen meg kellett válni számos oktatótól és nem oktató dolgozótól,
akik utánpótlására nem volt lehetôség. A megtizedelt oktatói kar több tagja a közelmúltban
vagy napjainkban érte el a nyugdíjkorhatárt, ez szigorú létszámgazdálkodás mellett egysze-
rû pótlásra ad lehetôséget. Erôs korlátot jelent, hogy új felvételre csak a tudományos foko-
zathoz nem kötött, szerény jövedelmû tanársegédi és adjunktusi kategóriákban kerülhet
sor. Ezekért az álláshelyekért azonban nem versengenek az értelmes, nyelveket beszélô tu-
dós-jelöltek, a pályázók között többségben vannak a régióban állást nem találó fiatalok.
Ezen a helyzeten nem segít az iskolateremtô professzorok vonzása sem. Ha valaki mégis a
közalkalmazottak sorába lép, az sem tudja teljes odaadással mûvelni a tudományt, mert a
családalapítás és otthonteremtés energiáinak nagy részét elvonja. 

akadémiai 
rendes v. 

levelezô tag 

MTA 
doktora, 

tud. doktora 

habilitáltak tudomány 
kandidátusa, 

doktori (PhD) 

„dr. univ.” 
fokozattal 

rendelkezôk 

 
Kar 

F M F M F M F M F M 
Mûszaki 
Földtudományi Kar 

1 1 9 2 9 4 29 7 5 3 

Anyag- és 
Kohómérnöki Kar 

- - 4 - 8 - 34 - 3 - 

 

2. táblázat 
2003-ban tudományos fokozattal rendelkezõk

 
akadémiai 
rendes v. 

levelezô tag 

MTA 
doktora, 

tud. doktora 

habilitáltak tudomány 
kandidátusa, 

doktori (PhD) 

„dr. univ.” 
fokozattal 

rendelkezôk 

 
Kar 

F M F M F M F M F M 
Gépészmérnöki Kar 1 - 6 4 11 2 88 1 55 4 
Gazdaságtudományi 
Kar 

- - 1 2 8 - 14 8 6 - 

Állam- és 
Jogtudományi Kar 

- - 2 - 17 - 13 4 1 - 

Bölcsészettudományi 
Kar 

- - 5 2 13 8 75 26 7 1 

Alkalmazott Kémiai 
Kutatóintézet 

- - 2 - 1 - 3 - 2 - 

 
F= Fôállásban alkalmazásban állók (teljes vagy részmunkaidôben) 
M= Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók 

 

3. táblázat 
2003-ban tudományos fokozattal rendelkezôk
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Kutatási kapcsolatok 

A Miskolci Egyetem a Mûszaki Földtudományi Kar kezdeményezésére több egyetem-
mel kötött hosszú távú együttmûködési szerzôdést. Az elmúlt három éves kutatási aktivitás
alapján indokolt kiemelni a leobeni és a magdeburgi egyetemhez fûzôdô kapcsolatokat,
amelyek alapját képezték a sikeres kutatási együttmûködésnek, különbözõ (DAAD, MÖB-
DAAD, Tét stb.) támogatások elnyerésének.. 

Az elôzôeken túl számos egyetemi karral van eredményes, illetve perspektivikus együtt-
mûködés. A földrajzi közelség miatt a partnerek döntô része a szomszédos országokban, il-
letve Európában van. Néhány esetben sikeres együttmûködés alakult ki az USÁ-ban,
Ausztráliában, Japánban, vagy más távoli országban lévô intézményekkel is.

Néhány tanszék intenzív kapcsolatot épített ki külföldi, fôleg német, egyetemi intézet-
tel, ami lehetôvé teszi hallgatók külföldi részképzését, diplomaterv készítését, doktorandu-
szok részképzését, illetve a választott témához kapcsolódó kutatások végzését. Általában el-
mondható, hogy a tanszékek közötti kapcsolatban a jól felkészült, idegen nyelvet beszélô és
vállalkozó szellemû fiatalok jelentik az erôs láncszemet.

A külföldi kapcsolatok mellett hangsúlyozni kell a hazai intézményekkel fennálló szak-
mai kapcsolatokat. A Magyar Geológiai Szolgálat, a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi-
zikai Intézet, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete, az MTA Földrajztudomá-
nyi Kutatóintézet, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Aggte-
leki Nemzeti Park, a Bükki Nemzeti Park olyan rangos hazai kutatóhelyek, amelyek az
egyetemi alapképzésben és a doktori képzésben egyaránt fontos támogatást nyújtanak.
Folyamatosan növekszik a közös pályázatok, illetve kutatások száma. 

Kutatási eredmények hasznosulása az oktatásban

A Kari Tanács részére rendszeres idôközönként készített kutatási helyzetelemzésekbôl
egyértelmûen kitûnik, hogy a kutatási tevékenység természetes módon szélesíti az oktatók
látókörét, szakmai tapasztalatát, és megalapozza a tudományos publikációkat, illetve a tu-
dományos fokozatok szerzését. Megfigyelhetô, hogy aki rendszeresen kutat, az rendszere-
sen publikál, eredményei alapján igyekszik tudományos fokozatot szerezni, és végül ered-
ményeit igyekszik továbbadni az oktatásban. Bár a kari oktatók jegyzetírási tevékenysége
nem tekinthetô kiemelkedônek, a tananyagfejlesztés folyamatos, és a kutatási eredmények
rövid idôn belül megjelennek az oktatásban.

A kari kutatási potenciál értékelése

A kar külsô kényszerbôl vagy belsô indíttatásból idôrôl idôre önértékelést végez. Ennek
szokásos módszere a SWOT analízis. Eleinte szokatlan volt ez a lényegretörô értékelési
módszer, mára azonban már nem félünk szembenézni erôsségeinkkel és gyengeségeinkkel.
Az alábbiakban a közelmúltban készült önértékelést adjuk közre.

Erôsségek:
– magas szintû oktatás és kutatás;
– a kari tanszékek speciális kutatási területeket mûvelnek;
– több tanszék a szakterület egyedüli kutatóhelye az országban;
– a tudományos minôsítéssel rendelkezôk magas részaránya;
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– a tanszéki kutatási témák jelentôs része kapcsolódik a nemzetközi kutatási
fôirányokhoz olyan esetekben is, amikor csak lokális kutatási eredmények születnek; 

– az egyetem szellemi potenciálja, sokirányú kutatási kapcsolatot tesz lehetôvé;
– szervezett és magas szintû doktori képzés;
– gyakorlatorientált szemlélet;
– szakmai szervezetekkel kialakított együttmûködés;

Gyengeségek:
– a tanszékek kis létszáma;
– a személyi állomány kedvezôtlen életkori megoszlása;
– a nappali doktoranduszok kis létszáma;
– a korszerûtlen mûszerek és eszközök viszonylag magas részaránya;
– a mobilitás hiánya;
– az oktatók korlátozott nyelvismerete;
– az oktatók nemzetközi pályázati ismereteinek hiányosságai;
– a sajátos magyar minôsítési rendszer és a vállalkozó kutatói elvárások közötti ellent-

mondás; 
– nem megfelelô szakkönyv- és folyóirat ellátottság;
– a kutatás elaprózottsága; 
– aránytalan a tanszékek és az egyének kutatási és publikációs aktivitása;
– nehézkes bürokrácia a kutatások adminisztrációjában és pénzügyi bonyolításában;
– túlzott mértékû állami és egyetemi elvonási rendszer;

Lehetôségek:
– a tudományos minôsítettek számának növelése;
– a kutatói létszám növelése nappali doktoranduszokkal;
– vállalati kutatási ösztöndíjak fiatal mérnököknek, oktatóknak, PhD hallgatóknak;
– részvétel hazai és nemzetközi pályázatokon;
– részvétel az EU csatlakozásból adódó feladatokban;
– szakmai együttmûködés szélesítése külföldi és hazai egyetemekkel;
– regionális együttmûködés a kassai és a krakkói egyetemmel;
– együttmûködés az energetika és környezetvédelem területén tevékenykedô társasá-

gokkal;
– a szakképzési támogatás rendszerének aktívabb és célirányosabb kihasználása;
– a karközi kooperáció erôsítése;

Fenyegetések:
– iparágak, szakterületek leépülésével az érintett tanszéken felhalmozott szellemi tôke

is leértékelôdik, esetenként elvész;
– a szûk szakmai területek sorsa bizonytalannak látszik az EU csatlakozás után;
– az oktatók és kutatók egy része nem vesz tudomást a XXI. század kihívásairól;
– az oktatók és kutatók korösszetételének romlása;
– a tanszékek között együttmûködés helyett verseny alakul ki; 
– a doktori képzésbôl a fiatalok jó eséllyel távoznak a versenyszférába; 
– a nemzetközi pályázatok fokozódó dominanciája a kutatás finanszírozásban;
– erôsödô verseny a pénzforrások megszerzésére;
– a nemzetközi pályázati tanácsadás hiánya az egyetemen;
– a magyar adórendszer kutatásellenessége.
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A kar kutatási stratégiája

Kutatási fôirányok
A Mûszaki Földtudományi Kar kutatási fôirányoknak az elkövetkezô évekre is a

Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola akkreditációs pályázatában szereplô kuta-
tási tématerületeket, illetve témacsoportokat tekinti irányadónak. A kutatási fôirányok az
alábbiak:

– földtudományi és alkalmazott földtudományi kutatások;
– geotechnikai és geotechnológiai kutatások;
– környezetvédelmi kutatások;
– energiagazdálkodás. 
A kar a jövôben nagy figyelmet kíván fordítani a tervek, a lehetôségek és a feltételek

összhangjának megteremtésére a kutatásban. Törekszik az elaprózott kutatási tevékenység
koncentrálására, a karon és az egyetemen belüli együttmûködésre. Az elôzôeken túl-
menôen fokozni kell a nemzetközi és hazai pályázati aktivitást. 

Labor és eszközfejlesztési tervek
A kari laboratóriumok fejlesztése céljából három forráscsoport bevonására látszik reá-

lis lehetôség:
– az egyetemi, kormányzati központi (FFP) fejlesztési források;
– projektekhez kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati források;
– szakképzési támogatásból elnyerhetô források.
A kar laborfejlesztési tervének alapkoncepcióját a funkcionálisan integrált laboratóriu-

mok kialakítása képezi. A cél az, hogy a tanszékek a kutatási fôirányokból adódó kutatási
feladatokra készüljenek fel, és ne helyiségekre, illetve berendezésekre koncentráljanak.

A szakképzési támogatással kapcsolatos eddigi tapasztalatok kedvezôek, és azt mutat-
ják, hogy figyelemre méltó nagyságú többletforrással lehet számolni kari és intézeti szinten
a gyakorlati oktatást segítô fejlesztések területén. Indokoltnak látszik 2-3 évre elôre kari ter-
vet készíteni a támogatások célirányos és hatékony felhasználására.

A személyi feltételek biztosítására vonatkozó tervek
A személyi feltételek jelenleg adottak az eredményes kutatómunkához. Várhatóan ez a

helyzet a közeljövôben sem fog lényegesen megváltozni. Az elmúlt évek tendenciái alapján
úgy tûnik, fokozatosan szigorodik az egyetemi, és ennek következményeként a kari létszám-
gazdálkodás.

A kar középtávú terveiben kedvezô esetben szerény mértékû létszámbôvüléssel, ked-
vezôtlen esetben a létszám stagnálásával számol. Ez bérgazdálkodási szempontból a
nyugdíjbamenô kollégák bérének kari hatáskörben való felhasználását jelenti. 

A tudományos fokozatok számának növelésére vonatkozó tervek
A kar vezetése évek óta kiemelt figyelmet fordít a tudományos fokozatok számának a

növelésére. Ennek eredményeképpen az elmúlt 5 évben 13 fô szerezte meg a PhD fokoza-
tot. Jelenleg további PhD eljárások is folynak.

Dr. Kovács Ferenc akadémikus, a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
vezetôje, és a Professor Emerituszok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy támogassák a
vezetô oktatókat az MTA doktori cím megszerzésében. 2003-ban három fô védte meg sike-
resen MTA doktori értekezését, és egy fô doktori eljárása folyamatban van. A közeljövôben
további 2-3 személy esetében látszik megalapozottnak a doktori eljárás megindítása. 
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Nyelvtudás
A követelmények szigorodásával a tudományos fokozatot szerzett oktatók és kutatók

rendelkeznek nyelvvizsgával. Több kolléga hosszabb idôt töltött külföldi egyetemen, az ô
nyelvtudásuk magasabb szintû. Általános tendenciának tekinthetô, hogy a fiatalabb korosz-
tály belsô indíttatásból erôfeszítéseket tesz külföldi ösztöndíjak megszerzésére, tanulmány-
utakon való részvételre. Az idôsebb vezetô oktatók életkoruk és szerteágazó elfoglaltságuk
miatt hosszabb külföldi tanulmányútra már kevésbé vállalkoznak. Egyes tanszékeken az
idegen nyelven folyó képzés jelentôsen hozzájárul a nyelvismeret karbantartásához és fej-
lesztéséhez. 

A kar pályázati stratégiája
A kar pályázati stratégiája a tanszékek, illetve intézetek aktivitására épül. A kar veze-

tõsége nagy figyelmet fordított a tanszékek ezirányú információval való ellátására. Évek óta
gyakorlat, hogy speciális esetekben pl. Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Bolyai ösztöndíj,
tankönyvpályázat stb. esetén külön is felhívják az érdekeltek figyelmét a pályázat beadásá-
nak az indokoltságára. Tanszékvezetôi értekezleteken számos esetben külön napirendi
pontként szerepel a pályázati lehetôségek ismertetése. Az eddigi tapasztalatok alapján a
személyes egymásra figyelés hatékonyan mûködött. A közeljövôben nem látszik indokolt-
nak a változtatás. 

A pályázati tevékenységgel kapcsolatos irányelvek az alábbiak szerint foglalhatók össze:
– nemzetközi pályázatokon való részvétel, több kutatóhelyet összefogó programokkal;
– a kevésbé aktív, illetve a kisebb lehetôséggel rendelkezô kollégák bevonása a pályáza-

tokba;
– a fejlesztési és a pályázati stratégia összehangolása annak érdekében, hogy több tan-

széket átfogó programokkal lehessen pályázni;
– doktoranduszok és fiatal kutatók fokozottabb bevonása a nemzetközi kutatási

munkákba (a pályázati fázisban is).

Tervek a kutatásból származó bevételek növelésére
A kutatásból származó bevételek növelését az egyetem különbözô szintjein valószínûleg

másként értelmezik. Kari, intézeti és tanszéki szinten a kutatásból származó bevételek azt
a célt szolgálják, hogy helyi szinten bôvítsék a mozgásteret. Ez minden vezetônek az érde-
kében áll. A bevételek nagysága azonban az elvonási rendszertôl függ. Egy határon túl –
egyéni motiváció hiányában – a vezetôknek sem áll érdekében a kutatásból származó bevé-
telek növelése. Adminisztratív eszközökkel pedig senki sem kényszeríthetô kutatási tevé-
kenység végzésére. 

A kutatási tevékenységbôl származó bevételek növelését célzó kari erôfeszítések az
alábbiak szerint foglalhatók össze:

– a versenyszférához fûzôdô kapcsolatok bôvítése új szakterületekhez kapcsolódóan;
– kutatási hálózatok építése annak érdekében, hogy eredményesen be lehessen kapcso-

lódni a nagy nemzetközi programokba.

A kutatási tevékenység érdekeltségi rendszerének ellentmondásai

A kutatásokban való érdekeltség rendszere jelentôsen eltérô attól függôen, hogy állam-
közi megállapodásban rögzített nemzetközi, hazai pályázatokról vagy K+F, illetve
szerzôdéses megbízásokról van-e szó. Legkedvezôbb helyzetben az államközi megállapodás
alapján kedvezményekben részesülô kutatási együttmûködések (PHARE, NATO stb.) van-
nak. Ezek áfa-mentességben részesülnek. A többi kutatási tevékenységet kettôs ÁFA teher
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sújtja. Ez azt jelenti, hogy 2003. július 1-tôl a kutatás bruttó összegét egyösszegû 25%-os
ÁFA, ezen túlmenôen mindenfajta dologi kiadást a meghatározott mértékû ÁFA terheli.
Ez utóbbit az intézmény visszaigényelheti, de a kevéssé átlátható intézményi pénzügyi rend-
szerben nehezen követhetô nyomon a kutatási költséghelyre történô visszatérítés. Az ÁFÁ-
n kívül 5%-os kötelezô állami befizetést is teljesíteni kell. A tervek szerint 2004-tôl ez az ösz-
szeg visszakerül az intézményhez fejlesztési célból. Az elôzôeken túlmenôen számos jogcí-
men (rezsi, pénzügyi bonyolítás, közvetett jutalmak, stb.) jelentôs nagyságú intézményi el-
vonás is csökkenti a felhasználható keretet. Általános jelenség az is, hogy az intézmények a
pályázatokból származó un. átvett pénzeszközökkel szabadon gazdálkodnak, és a kutatási
munkák számláit is más (pl. intézményi közüzemi) számlákhoz hasonlóan sorba állítják. Ez
az eljárás különösen a külföldi együttmûködések esetén sok gondot okoz. 

A tanszékek jelentôs része tart a nemzetközi kutatásoktól, mert nincs nemzetközi pályá-
zati tapasztalata, és általában kevés az idegen nyelven tárgyalóképes oktató. A Miskolci
Egyetemen többszöri felvetésre sem hoztak létre központi pályázati tanácsadó irodát, ame-
lyik profi módon segítené a nemzetközi pályázatok elkészítését. Ha ennek ellenére mégis
sikerül egy pályázat, nagyon szigorú pénzügyi szabályokat kell betartani, és a vezetônek,
esetenként a résztvevôknek is csak közvetett a személyes érdekeltsége. Az ilyen pályázatok
elônye a hazai viszonyok között nagynak számító pénzügyi támogatás, amelyek a projekt-
hez kapcsolódó eszközbeszerzésre, utazásra, a célok magas szintû megvalósítására szolgál-
nak. A pályázati célkitûzéseknek megfelelô támogatás összege nem alku tárgya, a szigorú
elbírálási folyamatban egy irreális összeg nagymértékben rontja a nyerési esélyeket.

A hazai pályázatok jellemzôen százezres, illetve milliós nagyságrendûek, ami nagyság-
rendekkel kisebb összeget jelent, mint a nemzetközi pályázatoké. A pályázati kiírásban ál-
talában korlátozzák a felhalmozási és a személyi kifizetési hányadot. A témavezetô díjazá-
sára általában nincs lehetôség. Ezek a pályázatok a korlátozások ellenére nélkülözhetetle-
nek a tanszék- és intézetvezetôk részére, mivel a napi mûködési költségek  (utazás, iroda-
szerek, másolási és sokszorosítási költségek, könyvbeszerzések stb.) fedezésére is felhasz-
nálhatók.Általános gyakorlat a pénzügyi bonyolítási költségek korlátozása, ami egyfajta vé-
delmet jelent a pályázó részére. Összességében megállapítható, hogy a hazai pályázatok
szétaprózottak, és nem eredményorientáltak. 

A külsô K+F megbízások pénzügyi szabályozása egyetemi hatáskörbe tartozik. A ta-
pasztalatok azt mutatták, hogy nem teljesen sikerült az intézmény és a tanszékek közös ér-
dekeltségét megtalálni. A vállalkozó tanszék az egyetemtôl az elvonásokért csak egy nem
túl nagy pénzügyi szolgáltatást kap, ugyanakkor a mozgástere jelentôsen korlátozott a ver-
senyszférához képest. Annak ellenére, hogy a munka megvalósításáért szakmailag a
témavezetô felel, pénzügyi mozgásterét az egyetem behatárolja. Erôs munkahelyi elkötele-
zettség kell ahhoz, hogy az oktatók és kutatók ne vigyék ki ezeket a munkákat az egyetem
kapuin kívülre. Bízunk abban, hogy az egyetemek a túlélési kényszer hatására a nem túl tá-
voli jövôben olyan vonzó kutatási feltételeket fognak biztosítani, amivel a kutatóegyetemek
kialakulását teszik lehetôvé. 

Összefoglalás

A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Karának oktatói és kutatói a tudomány-
terület és az iparág háttérbe szorulása ellenére figyelemre méltó eredményeket értek el az
elmúlt években. A hazai pályázatokon elnyert összegek a karon folyó kutatási tevékenység
pénzügyi alapját biztosították. A különbözô társaságok részére végzett K+F tevékenység
azt bizonyítja, hogy napjainkban is számos megoldandó feladat merül fel a termelési folya-
matokhoz kapcsolódóan, amelyekre tudományos igényû választ várnak. A különbözô meg-
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keresések azt bizonyítják, hogy a kari kutatóhelyek ennek a feladatnak magas színvonalon
eleget tudnak tenni.

A külföldi pályázatokban való részvétel újszerû feladatot jelent. A kari kutatás minden
esetben egy nagy projekt része, amit kutatási hálózat keretében kell megoldani. Az ilyen tí-
pusú nemzetközi együttmûködés alapvetôen eltér az elmúlt évtizedek hazai gyakorlatától,
amire az elszigetelt kutatási tevékenység volt jellemzô. Ugyancsak újszerû, hogy a nemzet-
közi kutatásokban kiemelt szerepe van a doktoranduszok által végzett munkának. 

A Mûszaki Földtudományi Kar vezetôsége és a Kari Tanács a jelenlegi idôszakot átme-
netinek tekinti a tudományos kutatás területén, mivel változik a hazai pályázati rendszer, és
egyre inkább integrálódni kell az EU kutatási programokba. Pozitív változásnak kell tekin-
teni azt is, hogy a kar tanszékei a hazai K+F feladatok jelentôs részét is külföldi tulajdonú
társaságok részére teljesítik. Az EU csatlakozás küszöbén nagyon fontos a tudományos te-
vékenységgel kapcsolatos reális önértékelés, továbbá a külsô és belsô feltételek változásá-
nak folyamatos figyelése. 

A kari kutatási stratégia az integrált, eredményorientált kutatások részarányának növe-
lését tûzi ki célul, amelyhez folyamatosan fejleszteni kell a tárgyi és a személyi feltételeket.
A személyi feltételek javításában alapvetô szerepe van a Mikoviny Sámuel Földtudományi
Doktori Iskolának. 

IRODALOM

A Miskolci Egyetem kutatási stratégiája
Az Egyetemi Tanács 44/2003. sz. határozata, 2003. június.
A Mûszaki Földtudományi Kar kutatási beszámolója
A Kari Tanács megtárgyalta és jóváhagyta 2003. november 11-én.

TIHANYI LÁSZLÓ 1972-ben szerzett olajmérnöki oklevelet a Miskolci Egyetemen. Végzés
után az Egyetem Olajtermelési tanszékén, majd a Kõolaj és Földgáz Intézetben dolgozott.
1976-ban "dr. univ.", 1991-ben kandidátusi, 1996-ban PhD, 1998-ban "dr. habil." fokozatot
szerzett. 1995 óta az intézet igazgatója, 1998 óta egyetemi tanár.  Szakterülete a földgázszál-
lítás és földgázellátás, de foglalkozik energiagazdálkodással és a megújuló energiák
hasznosításával is. Több mint negyven kutatásnak volt témavezetõje. Nyolc könyv, illetve szak-
mai monográfia társszerzõje, 39 magyar és 13 idegen nyelvû cikk szerzõje. Hazai és
nemzetközi konferenciákon 30 elõadást tartott. Számos felsõoktatási és tudományos testület
tagja. Alapító tagja a Mikoviny Sámuel Doktori Iskolának, és vezetõje a "Fluidumtermelõ és
szállító rendszerek" részprogramnak. 1994 óta a Mûszaki Földtudományi Karon dékán-he-
lyettes.

DR. BÕHM JÓZSEF, 1971-ben szerzett bányamérnöki oklevelet az NME Bányamérnöki Kar
bányamûvelõ szakán. A diploma megszerzése óta a Miskolci Egyetemen, az Eljárástechnikai
Tanszéken (korábban Ásványelõkészítési Tanszék) dolgozik különbözõ beosztásokban, jelen-
leg egyetemi docens. 1998-tól a Környezetgazdálkodási Intézet igazgatója. 1987-tõl a Mûsza-
ki Földtudományi Kar (korábban Bányamérnöki Kar) dékánhelyettese, 2001-tõl dékánja.
1998-ban a Magyar Tudományos Akadémián a mûszaki tudomány kandidátusa, majd a Mis-
kolci Egyetemen PhD doktori fokozatot szerzett. 1969-tõl OMBKE tag. 1990-94 között az
Egyetemi Osztály alelnöke, 1994-2000 között elnöke. Számos hazai és nemzetközi szakmai tu-
dományos bizottságban tevékenykedik. 
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A gyakorlati oktatás és a tudományos kutatás technikai
feltételei a Mûszaki Földtudományi Karon

DR. ORMOS TAMÁS okl. bányamérnök, dékánhelyettes – DR. BÕHM JÓZSEF okl. bányamérnök, dékán

A cikk a Mûszaki Földtudományi Karon folyó gyakorlati oktatás és
kutatás technikai hátterének alakulását ismerteti, bemutatja az intéze-
tekben, tanszékeken mûködõ laboratóriumokat, az elmúlt években meg-
valósított beruházásokat és vázolja a további fejlesztésekre vonatkozó jö-
võbeli elképzeléseket. 

Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben az országban végbement gazdasági változások
folyamatosan új követelmények elé állították a kart. A hazai szilárdásvány-
bányászatban a súlypont – hasonlóan a fejlett országokban tapasztalhatóhoz
– a mélymûvelésû szén és érc termelésérõl a nemfémes ásványi anyagok, a
minõségi építõanyagok kutatására és termelésére tolódott. A hazai kõolaj- és
földgázbányászat súlya kissé csökkent, míg a megfelelõ minõségû ivóvízbázi-
sok kutatása és a kitermelése iránti igény jelentõsen megnõtt. Az elmúlt két

évtized nagy változása, hogy a nem bányászati célú földtani és geofizikai kutatások, a föld
alatti és felszín közeli létesítmények kialakításával, a másodnyersanyagok elõkészítésével, a
hulladékok kezelésével, a környezeti állapot felmérésével és értékelésével, a környezeti álla-
pot helyreállításával kapcsolatos mérnöki tevékenység jelentõsége megnõtt. 

A környezetvédelem európai, hazai jelentõségének felismerése, e területen kialakított
európai és hazai normarendszer, tudományos, mûszaki és technikai vonatkozásban is jelen-
tõs igényeket támasztott a karon folyó oktatás és kutatás területén egyaránt. A fentebb vá-
zolt tendenciák lényegében folyamatos változtatást igényeltek és igényelnek ma is a képzés
struktúrájában, tartalmában, a gyakorlati oktatás és a tudományos kutatás és fejlesztés esz-
közhátterének megteremtésében. Szakok, szakirányok szûntek meg, más szakok képzési irá-
nya, tartalma változott és újak akkreditálására is sor került. 

A tudományos továbbképzés (PhD képzés) rendszerének megváltozása is további köve-
telményeket támasztott. A hazai bányászati-földtudományi kutatóhálózat jelentõs szûkülése,
kutatóintézetek megszûnése, átalakulása jelentõs mértékben növelte a Mûszaki Földtudo-
mányi Kar iránti elvárásokat. Az a tény, hogy a kar intézetei és tanszékei több tudományte-
rületen az országban az egyetlen oktatási, kutatási és továbbképzési bázist jelentik, a hazai
feladatok megoldása mellett, megköveteli a nemzetközi oktatásban és tudományos életben
való felelõs, aktív közremûködést is. A folytonos változás, átalakulás és az új feladatok ter-
mészetesen a gyakorlati képzés és a tudományos kutatás eszközparkjának fejlesztését, a ka-
ron mûködtetett laboratóriumok korszerûsítését is megkövetelték és megkövetelik. 

A karon kialakult képzési és szervezeti rendszerhez igazodóan, a szûkös gazdasági erõ-
források hatékony kihasználásának szükségszerûsége a laboratóriumok átalakítását, a régi
eszközök megújítását, új eszközök beszerzését igényelte és igényli ma is. A gyakorlati kép-
zést és a tudományos kutatást segítõ laboratóriumok fejlesztési terveinek megfogalmazása-
kor tekintettel kellett arra is lenni, hogy a Miskolci Egyetemen a közelmúltban alakult karok
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elhelyezési igénye is megnõtt. A folyamatos fejlesztések ellenére a karon folyó oktatáshoz és
kutatáshoz szükséges eszközök, jól felszerelt laboratóriumok ma még csak egyes területeken
állnak rendelkezésre. Ezen a helyzeten csak összehangolt fejlesztésekkel, hazai és nemzetkö-
zi oktatási-kutatási együttmûködésekkel lehet változtatni. Jelentõs fejlesztést eredményezhe-
tett volna, ha a kutatóintézetek felszámolásakor a meglévõ, több esetben nagyon korszerû
eszközparkot a szakmailag illetékes egyetemek térítésmentesen, vagy csökkentett térítési díj
ellenében megkaphatták volna.  Sajnos erre nem került sor és számos ma az egyetemeken
hiányzó laboratóriumi felszerelés, berendezés, mérõeszköz került hozzá nem értõk kezébe,
majd elértéktelenedve, tönkretéve kiselejtezésre. Jelentõs nemzeti érték ment e hibás szem-
lélettel veszendõbe.

A laboratóriumi felépítés átalakítása

A laboratóriumi szerkezet átalakításának koncepcióját 1995-ben fogadta el a kar. Ennek
lényege, hogy a területileg integrált laboratóriumok kialakítása helyett az ún. funkcionálisan
integrált laboratóriumi rendszer jött létre, az elkülönülõ tanszéki illetve intézeti laboratóriu-
mok mûködésének, fejlesztésének összehangolásával, integrációjával. Ezen elgondolás értel-
mében minden laboratóriumot, illetve részlaboratóriumot ott célszerû kialakítani és fejlesz-
teni, ahol annak mûködtetéséhez, folyamatos fejlesztéséhez a szakmai ismeret, a felkészült
személyzet leginkább rendelkezésre áll és az oktatás, kutatás és a tudományos képzés terü-
letein a kihasználtság leginkább biztosítható. 

A funkcionálisan integrált laboratóriumi rendszer kialakításával elkerülhetõk a párhuza-
mos fejlesztések, eszközbeszerzések, ezzel megteremthetõ a gyakorlati képzés és a tudomá-
nyos kutatás technikai feltételeinek minimálisan szükséges és elvárható színvonala. 

A fejlesztési terv elfogadása óta eltelt idõszakban fejlesztéseinket a bemutatott koncep-
ció alapján valósítjuk meg, az ehhez szükséges források megteremtéséhez pályázatokat nyúj-
tottunk és nyújtunk be. 

A karon létrehozott és fejlesztés alatt álló laboratóriumok: Környezettechnikai oktató- és
kutatólaboratórium, szénhidrogénipari laboratórium, geotechnológiai és nyersanyag-elõké-
szítéstechnikai laboratórium, geotechnikai-mérnökgeológiai laboratórium, geofizikai és tér-
informatikai laboratórium és ásvány kõzettani-földtani oktató-kutatólaboratórium.

A fenti funkcionálisan integrált laboratóriumok egyik tanszékhez sem köthetõk kizáróla-
gosan, hanem a tanszékeken mûködõ részlaboratóriumok összességeként értendõk. A labo-
ratóriumi rendszer kialakításával egyidejûleg fokozatosan megszüntettük a tanszéki gépmû-
helyeket, amelyek helyére újabb laboratóriumok és/vagy tantermek kerültek. A felszabadu-
ló és a kar kezelésében maradó helyiségeket átalakítjuk, illetve felújítjuk, és ellátjuk új beren-
dezési tárgyakkal, mûszerekkel, készülékekkel és számítástechnikai eszközökkel.

Az informatika fejlesztése

A gyakorlati oktatás és kutatás mûszaki feltételeinek fejlesztése sorában különleges he-
lyet foglal el az informatika.  Ennek oka, hogy ez a terület rohamosan fejlõdik, igen gyors az
erkölcsi és mûszaki avulás. Az informatika folyamatos fejlesztésérõl ezért nem mondhatunk
le, hiszen egy-két év kimaradása a fejlesztésbõl csak olyan nagy befektetésekkel érhetõ utol,
amelynek forrását a kar valószínûleg nem tudná elõteremteni. Az informatikai infrastruktú-
ra fejlettsége ma már alapvetõen befolyásolja végzett mérnökeink versenyképességét, elhe-
lyezkedési esélyeit, a hazai és a nemzetközi kapcsolattartás és együttmûködés minõségét. A
személyi számítógépek országos hálózatba kapcsolásával és egyidejû használatára (cluster)
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kialakított „szuperszámítógépek” mûködtetésével megteremtõdött a lehetõség a számítás-
igényes feladatokhoz külsõ hardver bekapcsolására, a laboratóriumi mûszerek vezérlésére,
az adatgyûjtésre és adatfeldolgozásra.  Az informatika segítségével érhetõk el az oktatást és
kutatást egyaránt segítõ nyilvános és speciális információs bázisok, adatbázisok, tudományos
folyóiratok. Ezen célok megvalósítására hívtuk életre korábban a szénhidrogénipari infor-
mációs központot, valamint a geotechnológiai és az elõkészítéstechnikai információs köz-
pontot és a múlt évben környezetvédelmi és energetikai multimédiás informatikai közpon-
tot, ahol megfelelõ számítástechnikai infrastruktúrára alapozva speciális adatbankok mû-
ködnek. Több nyertes pályázat tette lehetõvé a felsõbb évfolyamok gyakorlati oktatási igé-
nyeit kiszolgáló kari számítógépterem kialakítását, valamint azt, hogy ma már szinte minden
tanszék rendelkezik az oktatáshoz használható, a hallgatók által szabadon elérhetõ 6-10 gé-
pet üzemeltetõ tanszéki laboratóriumokkal, helyiségekkel. 

A fejlesztések pénzügyi háttere

A kidolgozott fejlesztési stratégia megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet több
forrásból tudtuk eddig biztosítani és reméljük a jövõben is megmaradnak ezek a lehetõsé-
gek. Különösen fontos minden elérhetõ fejlesztési forrás megszerzése, mert a költségvetés-
bõl évrõl évre rendelkezésünkre álló, a kar hallgatói létszáma, valamint az oktatók és kuta-
tók száma és minõsítése alapján megállapított normatív támogatások fejlesztéseket nem,
vagy csak nagyon szerény mértékben tesznek lehetõvé. 

A megvalósult és a jövõbeni fejlesztések pénzügyi alapját alapvetõen öt fõ forrás biztosítja:
– Tematikus fejlesztési forrásokra benyújtott és nyertes kari, vagy egyetemi pályázatok. A

fejlesztések terén 1992-97 között kiemelt jelentõségû volt a világbank által támogatott
FEFA (Felsõoktatási Fejlesztési Alap) alapból több fordulóban elnyert, a kart érintõen
százmillió Ft összeget meghaladó támogatás, amelybõl szinte minden laboratórium fej-
lesztése megindulhatott. A kari informatikai fejlesztésekhez az Informatikai Kormánybiz-
tosság által meghirdetett és elnyert támogatások segítették a számítástechnikai eszközbe-
szerzéseket és az oktatáshoz elengedhetetlen speciális jogtiszta szoftverek beszerzését.

– Mind az egyetem, mind a kar szempontjából meghatározó az, a kezdetben a világbank,
késõbb a magyar költségvetés által finanszírozott felsõoktatási fejlesztési program kereté-
ben az elmúlt három évben a Miskolci Egyetemen megvalósult beruházások, fejleszté-
sek. A projekt keretében oktatási és kollégiumi épületek teljes felújítására, új elõadók
építésére, laboratóriumi és könyvtárfejlesztésekre, informatikai hálózat és eszközfej-
lesztésekre került sor. A kidolgozott és elfogadott egyetemfejlesztési program közel 1
Milliárd Ft összeget tervezett a gyakorlati képzést és a kutatást segítõ laboratóriumi inf-
rastruktúra fejlesztésére. Ennek ez ideig csak kisebb része valósult meg, bár a program
végrehajtása jelenleg szünetel, bízunk abban, hogy a laboratóriumi és mûszer program-
rész is maradéktalanul teljesülhet. 

– Gazdálkodó szervezetek részére végzett kutatások, mûszaki fejlesztések, kutatási és méré-
si szolgáltatások (KK munkák) keretében megvalósuló fejlesztések. Ezek a források
nem is annyira az új eszközök beszerzésében, hanem a meglévõ eszközök mûködtetési
feltételeinek (segédanyagok, kiegészítõ eszközök, karbantartás, felújítás stb.) megte-
remtésében elengedhetetlenek.

– Hazai (OTKA, FPF, stb.) és nemzetközi (EU5, EU6, NATO, TÉT, DAAD, stb.) kutatá-
si pályázatokon nyert támogatások. E projektek keretében, bár csak néhány esetben van
lehetõség kutatási eszközfejlesztésre, azonban a nemzetközi kutatási együttmûködések,
hallgatói részképzések, kutatói tanulmányutak lehetõséget teremtenek a legkorszerûbb
méréstechnika megismerésére és használatára.
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– Jelenleg talán a legfontosabb fejlesztési forrás számunkra a cégek, gazdálkodó szerve-
zetek részérõl, a karon folyó gyakorlati képzés feltételeinek javítására, fejlesztésére
évente megkötött szerzõdések alapján nyújtott szakképzési támogatások. E fejlesztési
pénzekhez a szakképzési támogatásokról szóló törvény 2001. évi módosítása következ-
tében juthat hozzá a felsõoktatás. A gazdálkodó szervezeteknél „képzõdõ” támogatás
legfeljebb egyharmada segítheti az egyetemeken, fõiskolákon folyó gyakorlati képzés
feltételeit. Ezen túlmenõen, pályázat útján, lehetõség van még a szakképzési központi
alapból is további támogatás elnyerésére. Jelenleg elõre tervezhetõen egyedül szakképzési
támogatások segítik a több éve elhatározott laborfejlesztési programunk megvalósítását. Az
évente befolyt fejlesztési támogatás (30-50 millió Ft) nagyságrenddel haladja meg az ál-
lami normatív fejlesztési támogatást. Az elmúlt két esztendõben a Mûszaki Földtudo-
mányi Kart támogató gazdasági szervezetek száma elérte az ötvenet. Az érintettek hoz-
zájárulásával a támogatás tényét és a cégek megnevezését a kari honlapon közzétettük,
kiadványainkban feltüntetjük és támogatásaikat ezúton is megköszönjük. Kérjük to-
vábbra is segítsék és kísérjék figyelemmel munkánkat, fejlesztéseinket. Amennyiben a
törvényi feltételek nem változnak és e támogatások volumenét még növelni is tudjuk, a
kar számára a technikai fejlõdéssel való lépéstartás néhány év alatt megvalósítható lesz.

A jövõ évtõl jelentõs forrásbõvülést jelent, a fejlesztésekhez a jövõ évtõl létrehozott köz-
ponti innovációs alap. Az alapot a gazdálkodó szervezetek befizetései adják és a gazdaságot
segítõ kutatásokhoz, fejlesztésekhez, kísérleti rendszerek kialakításához az egyetemek, kuta-
tóintézetek és a gazdálkodó szervezetek támogatásra közösen pályázhatnak. Ebbõl az alapból
csak abban az esetben tud a kar fejlesztési forráshoz jutni, ha a gazdálkodó szervezetekkel, a
közös érdekeltséget megtalálva, megfelelõ kutatási együttmûködést tud kialakítani és a gya-
korlat számára gazdasági elõnyökkel járó, eredményes kutatásokat tud végezni. Ezen a terü-
leten a PhD képzés keretében is új lehetõségek nyílnak, hiszen a gazdálkodó szervezetek is ér-
dekeltté válhatnak közös kutatások indításában és az eredmények gyakorlati alkalmazásában.

A megvalósított legfontosabb fejlesztések

A Mûszaki Földtudományi Karon folyó gyakorlati oktatás és a tudományos kutatás és fej-
lesztés technikai feltételeinek javításában az elmúlt években jelentõs lépések történtek. A
minden részletre kiterjedõ ismertetés helyett csak a fejlesztési irányok és a legjelentõsebb
megvalósult fejlesztések, bemutatására van lehetõség:

A FEFA forrásból elnyert támogatás felhasználásával alakítottuk ki a kõolajmérnöki la-
boratóriumban a gyakorlati képzést, a szakmai továbbképzést segítõ kitörésvédelmi szimulá-
ciós rendszert. A folyamatosan korszerûsített mérõrendszer az egyetemi tanulmányokhoz
kapcsolódó gyakorlati képzés feltételeit segíti, de egyúttal Közép- és Kelet Európában az
egyetlen nemzetközi auditációval rendelkezõ továbbképzõ központ is.

Elfogadott FEFA pályázatból hoztuk létre a környezeti mérnöki szak gyakorlati képzését
segítõ, talaj- és vízkémiai laboratóriumot, az egyetemen mûködõ meteorológiai mérõállo-
mást. Ebbõl a forrásból szereztünk be az oktatást segítõ korszerû térinformatikai helymeg-
határozó eszközöket, zaj vibráció, pormérõ eszközöket.

Különbözõ források egységes elvek szerinti összehangolt felhasználásával elértük, hogy a
kar minden oktatója, dolgozója, doktorandusza és hallgatója (a kollégiumi szobákat is bele-
értve) részére rendelkezésre áll, és elérhetõ hazánk leggyorsabb számítógépes hálózata.

Minden intézet és/vagy tanszéken a hallgatók rendelkezésére áll egy átlagosan nyolc
munkahelyes hallgatói számítógép szoba, perifériákkal. Ezen kívül számos on-line adatbázist
üzemeltetünk belsõ használatban. Mûködnek a szénhidrogénipari, a geotechnológiai és az
elõkészítéstechnikai információs központok.
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Szakképzési támogatásból és alapítványi segítséggel az elmúlt év végén adtunk át egy 20
munkahelyes környezetvédelmi és energetikai multimédiás informatikai központot, amely
elsõ sorban a tervezõfeladatok, szakdolgozatok, TDK munkák elkészítésében nyújt az okta-
táson túlmenõen segítséget. A központot az egyetemi hallgatók mellett az érdeklõdõ közép-

iskolások, sõt esetenként alsó fokú oktatási intézményekbõl érkezõ csoporttok is meglátogat-
ják és használják

Szinte valamennyi intézetben, tanszéken új laboratóriumok, tantermek készültek, korsze-
rû világítással és oktatástechnikával. Több esetben jelentõs építészeti átalakításra is sor került.

Számos és  jelentõs, a rezervoir, a talajmechanika, a geofizika, és az ásvány-kõzettan tu-
dományterületek oktatási és kutatási munkáját segítõ mûszert telepítettünk, illetõleg a beru-
házásuk folyamatban van. Ezek közül is kiemelkedik a hullámhossz-diszperziós mikroszon-

da (analizáló elektronmikroszkóp), amelyet ugyan használtan vásároltunk, de így is a legkor-
szerûbbnek számít hazánkban.

Támogatóink jelenlétében ebben az évben adtuk át a teljesen felújított, eszközállományá-
ban is jelentõsen bõvült aprítási-osztályozási laboratóriumot, amely ma már nem nélkülözi a
korszerû méréstechnikát, valamint a porelszívást és levegõtisztítást sem.

Valamennyi, a szakképzési támogatásból megvalósított nagyobb beruházásunkat ünne-
pélyesen adjuk át a kar és az egyetem oktatói, és a támogatók képviselõinek jelenlétében.

Annak érdekében, hogy a felsõoktatásban most végbemenõ átalakítás után is megtart-
suk eddigi pozícióinkat, fejleszteni tudjuk a gyakorlatorientált képzést, meg tudjunk felelni

Környezetvédelmi hallgatói 
számítástechnikai labor

Olajmérnök hallgatói labor

Rezervoár-mechanikai labor Kari elektronmikroszkóp
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az EU csatlakozást követõen kialakuló verseny feltételeinek, hosszú távon részt tudjunk
venni az európai oktatási-kutatási együttmûködésekben, tovább kell folytatni a megkezdett
laboratóriumfejlesztési munkát. Ezt azonban a jövõben is csak cégek, vállalatok eddig is ta-
pasztalt és reményeink szerint a jövõben is megmaradó támogatásával tudjuk sikeresen
folytatni. 

DR. ORMOS TAMÁS 1972-ben végezte el a geofizikus mérnöki szakot és kapott bányamér-
nöki diplomát a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki karán. Ezt követõen az egyetem
Geofizikai tanszékén gyakornok, majd tanársegéd, 1995-óta egyetemi docens. Mintegy 25
éven keresztül a bányageofizikai - ezen belül a szeizmikus - módszerekkel foglalkozik. Mind a
módszerek fejlesztése és bányabeli körülmények közötti kipróbálása, mind az alkalmazás te-
rén ért el eredményeket jelentõs részben nemzetközi együttmûködések keretében. A felszín-
közeli szeizmikus módszerek fejlesztése a kutatási területe. E területeken szerzi meg egyete-
mi doktori, mûszaki kandidátusi és PhD okleveleit. Számos hazai és külföldi egyesület és bi-
zottság tagja. 2001-tõl a Mûszaki Földtudományi Kar fejlesztési és gazdasági ügyekkel megbí-
zott dékánhelyettese. 

DR. BÕHM JÓZSEF, 1971-ben szerzett bányamérnöki oklevelet az NME Bányamérnöki Kar
bányamûvelõ szakán. A diploma megszerzése óta a Miskolci Egyetemen, az Eljárástechnikai
Tanszéken (korábban Ásványelõkészítési Tanszék) dolgozik különbözõ beosztásokban, jelenleg
egyetemi docens. 1998-tól a Környezetgazdálkodási Intézet igazgatója. 1987-tõl a Mûszaki
Földtudományi Kar (korábban Bányamérnöki Kar) dékánhelyettese, 2001-tõl dékánja. 1998-
ban a Magyar Tudományos Akadémián a mûszaki tudomány kandidátusa, majd a Miskolci
Egyetemen PhD doktori fokozatot szerzett. 1969-tõl OMBKE tag. 1990-94 között az Egyete-
mi Osztály alelnöke, 1994-2000 között elnöke. Számos hazai és nemzetközi szakmai tudomá-
nyos bizottságban tevékenykedik. 
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A Bányászati Közlöny tartalmából

A 2003/4. szám (november) közli:

kinevezéseket, felmentéseket (lásd személyi hírek)
a 2003. évi LI. törvényt a természet védelmérôl szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
a 2003. évi LIV. törvényt a külföldi cégek magyarországi telephelyeirôl, és a külföldiek befek-

tetéseirôl szóló 1997. évi CXXXII. és 1998. évi XXIV. törvények módosításáról
a 2003. évi LXVI. törvényt a plasztikus robbanóanyagok megjelölésérôl szóló 1991. évi mont-

reali Egyezmény kihirdetésérôl
110/2003. (VII. 24.) Korm. rendeletet a Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatalról
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletet a hulladékgazdálkodási tervek tartalmi

követelményeirôl
a 9/2003. (VII. 18.) FMM rendeletet a 2004. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrôl
a 48/2003 (VII. 24.) GKM rendeletet a veszélyes árúk közúti szállításáról szóló Európai

megállapodás mellékleteinek kihirdetésérôl és a 20/1979. (IX.18.) KPM rendelet
módosításáról

az 58/2003. (IX. 23.) GKM rendeletet a Mûszaki Biztonsági Felügyelôségrôl
az MBH közleményeit:

– a SHOT PRO robbantógép típusengedélye
– vizsgáló állomások engedélyezése:

Mecseki Szénbányák Gépészeti Vizsgálóállomása névváltozása KÔ-SZÉN Kft.
Gépészeti Vizsgálóállomásra
LogMaS International Vizsgállóállomás (külfejtési gépek)

PT
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Az Európai Unióhoz történõ csatlakozásból adódó
oktatásfejlesztési feladatok 

a Mûszaki Földtudományi Karon

DR. BUÓCZ ZOLTÁN dékánhelyettes – DR. BÕHM JÓZSEF dékán

A magyar felsõoktatás jelentõs átalakulás alatt áll. Az intézményi in-
tegrációs folyamatok befejezése, a kredit rendszer bevezetése után a bo-
lognai nyilatkozatból adódón a lineáris rendszerû képzési struktúrára va-
ló átállás ill. ennek elõkészítése mind-mind folyamatos változást, átala-
kulást igényel. A szervezeti, szerkezeti , strukturális változások mellett ki-
emelt feladat a minõség biztosítása, új képzési formák bevezetése, a nem-
zetközi oktatási együttmûködésben való részvétel. A több évszázados Al-
ma Mater történetének egy jelentõs változást hozó idõszaka az ezredfor-
duló. A tradicionális értékek megõrzése mellett meg kell felelni a mai kor
elvárásainak, a felsõoktatás piacosodásának és talpon kell maradni a ki-
alakuló hazai és nemzetközi versenyben. 

Általános helyzetkép

A magyar felsõoktatás az elmúlt évtizedekben jelentõs változásokon
ment keresztül. A társadalmi, gazdasági, szakmai környezet megváltozása új

kihívásokat jelentett, amelyekre válaszul folyamatosan változó reformkoncepciók születet-
tek. Ezen folyamat következtében, változó eredményességgel és lendülettel ugyan, de folya-
matossá vált az ágazat átalakulása. Az 1993. évi, sok szempontból alapvetõ fontosságú felsõ-
oktatási törvényt követõen, hároméves szakmai elõkészítõ munka nyomán 1996-ban gyakor-
latilag új felsõoktatási törvény született, amely megkísérelte megteremteni a rugalmasabb és
hatékonyabb mûködés, fejlõdés jogszabályi alapjait. A tervezett felsõoktatás-fejlesztés pénz-
ügyi alapját az 1998-ban aláírt világbanki kölcsön teremtette meg. A szakmai, jogi és pénz-
ügyi oldalról egyaránt elõkészített, 4 évre tervezett program egyes elemei megvalósultak, má-
sok elmaradtak. Az országgyûlés 1999-ben fogadta el az új magyar állami felsõoktatási intéz-
ményhálózatot, amelynek nyomán 2000. január 1.-vel lezajlott integrációk következtében
mintegy felére csökkent az intézmények száma. 2003. májusában 18 állami egyetem és 12 ál-
lami fõiskola mûködött, a nem állami felsõoktatási intézmények körét pedig 5 egyházi egye-
tem és 21 egyházi fõiskola, továbbá 1 közalapítványi egyetem, valamint 9 alapítványi fõisko-
la gyarapította. Ezen integrációs folyamat során került szervezetileg a Miskolci Egyetemhez
önálló karként a Sárospataki Comenius Tanítóképzõ Fõiskola, valamint intézetként a már
Miskolcon korábban is mûködõ Bartók Béla Zenemûvészeti Fõiskola. Tovább erõsítette a
Miskolci Egyetem universitas jellegét a megindított egészségügyi képzés, a megalapított
Egészségtudományi Intézet. 

Az felsõoktatás színvonalának biztosítása érdekében, az elmúlt évtized egyik legfonto-
sabb lépéseként, megalakult a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB). A MAB mûködését
kormányrendelet szabályozza, amely kötelezõ érvénnyel elõírja minden felsõoktatási intéz-
mény és képzési program (alapképzési szak, szakirányú továbbképzés, felsõfokú szakképzés,
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doktori program) rendszeres akkreditációját, valamint az intézmény minden tevékenységi te-
rületére kiterjedõ minõségbiztosítási/fejlesztési rendszer bevezetését.

A szervezeti és minõségi változások mellett, további jelentõs változások végrehajtása vált
és válik szükségessé a felsõoktatásban, részben a felsõoktatás nemzetközi összehasonlítható-
ságának és átjárhatóságának biztosítása érdekében (kredit rendszer), részben pedig az EU
csatlakozás követelményeként (bolognai nyilatkozat). 

A kreditrendszer bevezetése a karon

A hallgatói mobilitás és a tanszabadság kiteljesítésének eszközeként a 90-es évek végére
megteremtõdtek a kreditrendszerre való áttérés jogszabályi alapjai és a bevezetés formális
feltételei. A Mûszaki Földtudományi Karon a 90-es évek elején alakult ki a képzés jelenlegi
rendszere, amely szerint a hagyományos három - bánya és geotechnikai, mûszaki földtudo-
mányi valamint olaj- és gázmérnöki-szak mellett, három új szakon  – elõkészítéstechnika,
környezetmérnöki és geográfus – indult meg a képzés. Valamennyi szakunk végleges akkre-
ditációja 2001-re befejezõdött, miután az új szakokon is adtunk ki diplomát (ez is alapfelté-
tele a végleges akkreditációnak). A kialakult képzési rendszernek megfelelõen az utóbbi
években 200-250 hallgató kezdi meg tanulmányait a karon és a hat szakon 100 -120 oklevél
kerül kiadásra. 

A hallgatói mobilitás elõsegítése, a tanszabadság feltételeinek megteremtése érdekében
számos ország felsõoktatásában évtizedek óta alkalmazzák a krediteket a hallgatói teljesít-
mények mérésére. Magyarországon a kreditrendszer bevezetésének kötelezettségét, vala-
mennyi felsõoktatási intézmény alapképzésében, a 200/2000 sz. kormányrendelet elõbb
2002. szeptember 1-i határidõvel írta elõ, késõbb, mivel a bevezetés feltételei nem mindenütt
voltak adottak, a határidõ 2003 szeptemberére módosult. A Mûszaki Földtudományi Karon
2001 õszén indult meg a felkészülés a kreditrendszer bevezetésére, együtt a Miskolci Egye-
tem többi karával. Annak ellenére, hogy a rendszer bevezetésének egyetemi szintû szerveze-
ti és számítástechnikai feltételei nem voltak adottak, és az egyetem csaknem minden kara
visszalépett a 2002. évi bevezetéstõl, karunk a kreditrendszert – a már kidolgozott és elfoga-
dott kredittantervek alapján – a 2002/03. tanévben az elsõ évfolyamon elindította. 

A kreditrendszer lényege

A kreditrendszer egy olyan pontrendszer, amivel egy átlagos hallgató tanulmányi munka-
mennyiségét mérik. Nemzetközi egyezség alapján egy kredit jár a hallgatónak 30 órányi ta-
nulmányi munkáért. Ebbe beleszámítanak a tanórák, ahol oktatók jelenlétével folyik a mun-
ka, és a hallgató egyéni tanulással eltöltött ideje (feladatok kidolgozása, készülés ZH-ra, vizs-
gára). A hazai mûszaki felsõoktatás követelményrendszere (157/1996 sz. kormányrendelet)
egyetemi szinten 9000 órányi tanulás követelményét fogalmazza meg, azaz 300 kreditet kell
teljesíteni a diploma megszerzéséhez. Mivel a karon az egyetemi szintû képzés 10 féléves, fél-
évenként 30 kredit teljesítésével lehet – a korábbi rendszer szerint haladva – diplomát sze-
rezni. A kreditrendszernek megfelelõen olyan mintatanterveket alakítottunk ki, amelyek fél-
évente tartalmaznak 30 kredit értékû tantárgyat. Ki kell emelni, hogy az egyes tantárgyakhoz
rendelt kredit értéke nem, vagy csak részben fejezi ki az illetõ tantárgy fontosságát, de a ne-
hézségét, munkaigényességét tükrözi. A kreditrendszer legfontosabb eleme: a hallgató a fel-
vett tantárgyakból megszerzett kreditjeit magával viszi, bárhol is folytatja a tanulmányait. Ez-
zel válik teljessé a hallgatói mobilitás, hiszen, az egyszer megszerzett kreditek elismertethe-
tõek más szakon, karon, intézményben, sõt különbözõ képzési szinteken is. Ez a megoldás
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teljes mértékben támogatja a másik, ma nagyon elõtérben lévõ törekvést, az élethosszig va-
ló tanulást. A kredit elismeréséhez (átvételéhez) elvileg az kell, hogy a már hallgatott tárgy
tematikája legalább 75%–ban megfeleljen az újonnan szükséges tárgy tematikájának. A
kreditátvitelt a fogadó intézmény bírálja el, s határozza meg az adható kreditek értékét. A
rendszer nemzetközi szinten is érvényes, azaz a külföldi részképzésen résztvevõ hallgatóink-
nak, az ott szerzett krediteket és a minõsítéseket elismerjük, hasonló a helyzet az esetlege-
sen nálunk hallgató külföldiek esetén is. Ezen az alapon ismerik el kölcsönösen a nemzetkö-
zi képzésben (EMC, EMEC, EGEC) részvevõ hallgatók eredményeit is. Az egységes nem-
zetközi értékelési rendszer (ECTS) A-tól F-ig betûkkel értékel, ezzel megteremtettük a mi
1-5 fokozatú értékelésünkkel az összhangot. 

A rendszernek nagyon sok részletkérdése van, amit aprólékosan szabályoztak, ennek a
lényege a következõ: 

– kreditátvitellel a hallgatók mobilitása nagymértékben megnõtt, 
– nincs szükség a már egyszer megszerzett ismeretekre idõt és energiát fordítani, 
– intézményen belül a hallgatók bizonyos feltételeket teljesítve, rugalmasan választhat-

nak tantárgyat, oktatót, 
– a hallgató gyorsíthatja a tanulmányait, de lassíthatja is, ha eltér a félévenkénti 30 kre-

dit teljesítésétõl, 
– a megszerzett diplomák egyenértékûsége biztosított, mivel azonos kreditet kell érte tel-

jesíteni.
Az Európai Uniós csatlakozásból fakadó kötelezettségek és lehetõségek elkerülhetetlen-

né teszik a jól mûködõ kreditrendszert, hiszen ezen keresztül teremtünk hallgatóinknak le-
hetõséget az európai felsõfokú képzésbe való zökkenõmentes bekapcsolódásra, s tesszük le-
hetõvé, hogy a megszerzett szakképzettségüket, diplomájukat nemzetközileg is elismerjék,
munkavállalásuk ne ütközzön emiatt akadályokba.

A kreditrendszer elõnyei 

Amint már említettük a rendszer lényege a rugalmasság, amit kihasználva a hallgatók
szabadabban válogathatják össze tantárgyaikat, és alakíthatják órarendjüket, félévenkénti
terhelésüket. Ezzel lehetõvé válik az is, hogy valaki gyorsabban haladjon, s egy-két félévvel
hamarabb fejezze be tanulmányait, de nem teljesítve a félévi követelményeket, meg is hosz-
szabbodhatnak a tanulmányai. Talán nem kell bizonygatni, hogy ez az utóbbi eset fordul elõ
gyakrabban. 

A kreditrendszerû oktatás lehetõvé teszi, hogy a hallgató továbbhaladjon, akkor is, ha
nem teljesít egyes tárgyakat. Ennek tudható be, hogy az elsõ féléves 250-es induló létszám-
ból, a 3. félévben mindössze 39 hallgató vette fel a matematika III. tárgyat, mert a matema-
tika I és II-t a többiek nem tudták teljesíteni. Ennek a hallgatói létszámunk alakulására – re-
mélhetõleg csak átmenetileg – drasztikus hatása lesz, mivel a 6., 7. félév utáni tárgyakat csak
azok vehetik fel, akik minden elõzetesen szereplõ tantárgyból megszerezték a krediteket. 

A kreditrendszer gondjai

Természetesen vannak a rendszernek hátrányai is, ami elsõsorban az alapképzésben ta-
nulókat sújtja. Mivel ebben a rendszerben az évismétlés nem ismert fogalom (félévet persze
lehet, esetenként kénytelen a hallgató kihagyni), az elsõre nem teljesített tantárgyakat a hall-
gatók még két alkalommal felvehetik és megkísérelhetik a teljesítést. Ebbõl következõen a
hagyományos tankörök, sõt az évfolyamok is felbomlanak, hiszen lesznek (már vannak is),
akik egy féléven belül hallgatnak tárgyakat a mintatanterv szerint elsõ, másod és harmad év-
folyamról is. A mi karunkon, ahol a selmeci hagyományokon alapuló diákélet évfolyamok-
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hoz kötött, ennek komoly következményei lehetnek az egyébként is erõs individualizálódási
tendenciák sodrásában. Összefogva a hallgatókkal, akik eddig is hatékonyan mûködtették a
hagyományokat, megtalálhatjuk ennek a nem lebecsülendõ veszélynek az ellenszerét.

A kreditrendszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatosan még viszonylag kevés ta-
pasztalattal rendelkezünk. Ebben a rendszerben a 2003/2004. tanév a második oktatási év,
tehát a hallgatóink több mint a fele, még a hagyományos képzési rendszerben folytatja tanul-
mányait.  A kredit rendszer adta szabadabb és rugalmasabb képzés csak a fegyelmezett, a tu-
dás megszerzését igénylõ, szakmai elkötelezettséggel és határozott életcéllal rendelkezõ hall-
gatók esetében elõny. A kevésbé fegyelmezett és elkötelezett hallgatók esetében komoly ve-
szélyeket (16-20 szemeszter) rejt a rendszer, aminek anyagi konzekvenciái is lehetnek (költ-
ségtérítési kötelezettség). A rendszer zökkenõmentes használatát, elõnyeit, hátrányait még
csak most tapasztalják és gyakorolják a hallgatók és oktatók egyaránt. A kredit alapú képzés-
hez elengedhetetlen hallgatói nyilvántartási, oktatásszervezõi rendszer (NEPTUN) a hallga-
tókat és oktatókat egyaránt nagyobb fegyelemre (határidõk szigorú betartása), pontosságra
(tárgyfelvétel, idõpont egyeztetések), odafigyelésre készteti. Ebben a rendszerben az óraren-
dek összeállítása is nagyobb gondosságot igényel, és az utólagos módosításra nincs lehetõség.
Az órarendi ütközések elkerülése érdekében a teljes oktatási hét (hétfõ 8 órától-péntek 18
óráig) kitöltésre kerül, ami a hallgatóság jelenlegi törekvéseivel (három-négy napra sûríteni
az órákat) még a tervezett heti óraszám csökkentés esetén sem egyeztethetõ össze. 

Lineáris, kétszintû képzés bevezetése a magyar felsõoktatásban

A magyar felsõoktatás tradicionálisan duális (fõiskolai és egyetemi szint) szerkezetû. Az
elkülönült fõiskolai és egyetemi szintû képzés részaránya a nappali tagozatosok esetében egy
évtizede közel állandó, hozzávetõleg 50-50%. Az elkövetkezendõ évek nagy feladataként ezt
a tradicionálisan kialakult és többé-kevésbé jól mûködõ duális rendszert, egymásra épülõ
több lépcsõs lineáris rendszerré kell átalakítani. Az átalakítás szükségszerûségét az Európai
Unió tagállamai és a csatlakozó országok határozták el és fogalmazták meg, az ún. bolognai
nyilatkozatban, a felsõoktatás versenyképességének fokozása és megõrzése, a társadalmi-
gazdasági igények fokozottabb kielégítése és az átjárhatóság megteremtése és fenntartása ér-
dekében. A bolognai nyilatkozat, amelyet 1999-ben Magyarország is aláírt, egy egységes eu-
rópai felsõoktatási térség (EFT) megteremtését tûzi ki célul, amelynek céljait, feltételrend-
szerét az aláíró országok folyamatosan egyeztetik. Az alapvetõ cél az, hogy egységes elvek
alapján, az élethosszig való tanulás (Life Long Learning) jegyében megteremtsék a kétciklu-
sú képzési rendszert (amelyhez harmadik ciklusként kapcsolódik a doktori képzés), amely-
ben a diplomák kölcsönösen elismerhetõk, a hallgatói és oktatói mobilitás kiszélesedik (ezt
segíti a megfelelõ kredit rendszer). Ez a folyamat teljes szemléletváltást igényel az egyete-
mektõl és a fõiskoláktól egyaránt. 

A „bolognai folyamat”-hoz való csatlakozással a hazai felsõoktatás szerves részévé válik
az európai felsõoktatási térségnek, ezzel a magyar oktatási rendszer nagyobb lehetõséget te-
remt a külföldi hallgatók fogadására mind az EU-ból, mind a kelet-európai térségbõl, eset-
leg más földrészekrõl is. A hallgatói mobilitás, az életen át tartó tanulás feltételrendszerét
megteremtõ hazai felsõoktatás, javítja az ország versenyképességét. Bár jelenleg még „közös-
ségi oktatáspolitika” nem létezik az unióban, ez az a terület, ahol legerõsebben érvényesül a
kohézió. Az elmúlt évek alatt kiépített uniós oktatástámogatási rendszeren kívül ezt bizonyít-
ja az a tény is, hogy a bolognai folyamatról 2003. szeptember 19-én  tartott berlini miniszte-
ri értekezleten az immár 38 résztvevõ ország oktatási miniszterei (köztük hazánk oktatási mi-
nisztere) által aláírt kommüniké hangsúlyozza: közös érdek, hogy az európai felsõoktatási tér
megalakításához vezetõ folyamatok a tagországokban csakúgy, mint európai szinten felgyor-
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suljanak és egységes irányelvek szerint valósuljanak meg. Így a miniszterek egyhangúlag úgy
döntöttek, hogy a kétciklusú képzés bevezetését elõrehozzák 2005-re. 

A lineáris rendszerû képzés felépítésében egymásra épülõ képzési fokozatokból áll, cél-
ja, hogy bármely fokozat teljesítése esetén a hallgató a társadalmi-gazdasági elvárásoknak
megfelelõen, munkaerõpiac igényeit kielégíteni tudó, a munkáltatók által elismert képesítés-
sel, végzettséggel rendelkezzen. Természetesen a különbözõ szintek lezárásához eltérõ kom-
petenciák tartoznak. A lineáris szerkezetben lehetõvé válik, hogy a felsõoktatással szembeni
tömeges igényt az elsõ ciklus egy általánosabb, átfogó és munkaerõpiaci szempontoknak job-
ban megfelelõ, a jelenleginél rövidebb idejû képzés vezesse ki a munkaerõpiacra. Ez a ciklus
alkalmas kell legyen arra is, hogy a korábbi években megszokottól különbözõ, és egymáshoz
képest is eltérõ felkészültséggel érkezõ hallgatókat szintre hozza, és az arra alkalmasakat fel-
készítse a következõ ciklusra.  

A kétciklusúnak nevezett képzés valójában egymástól jól elkülöníthetõ négy különbözõ
képzési szintet foglal magába így: 

– Államilag finanszírozott iskolarendszerû felsõfokú szakképzés (ÁIFSZ) 
– BSc (B) szint felsõfokú alapképzés (nemzetközi terminológiával bachelor szint), az el-

sõ képzési ciklus 
– MSc (M) szint, mesterképzés (nemzetközi terminológiával master szint), a második

képzési ciklus 
– PhD/DLA (D) szint, doktorképzés, a harmadik képzési ciklus
Az egyes képzési ciklusok évben megadott hosszát, vagy kreditben kifejezett munka-

mennyiségét az általános esetben az 1. táblázat mutatja, a rendszer felépítését az 1. ábra szem-
lélteti.

A felsõfokú szakképzés, (ÁIFSZ) amely az alapképzéssel azonos bemeneti feltételekkel
célzottan készít fel valamely szakképzettség megszerzésére. A felsõfokú szakképzés két éves
(négy szemeszteres, 120 kredites) képzés, amelyben megtalálhatóak az adott szakképzettség-
hez kötõdõ diszciplináris alapismereteket átadó tárgyak is, ám elsõsorban a szakmai ismere-
tek és készségek átadására koncentrál. E képzés keretében sikeres vizsga nyomán felsõfokú
szakképzettséget lehet szerezni (ám nem lehet felsõfokú végzettséget szerezni). A felsõfokú
szakképzésben szerzett kreditek legfeljebb fele az alapképzés kreditjeibe betudandók (vagyis
a hallgatónak nem kell õket újra megszerezni, ha a felsõfokú szakképzést követõen átlép az
alapképzésbe, hogy felsõfokú végzettséget is szerezzen), ezzel az alapképzési idõ rövidülhet.

A BSc (elsõ) képzési ciklus, amely 3 éves (hat szemeszteres, 180 kredites) idõtartamú. E
ciklusban folyó képzés célja a bolognai folyamat során kialakított elsõ ciklusra meghatáro-
zott diszciplináris kompetenciák, készségek és tudáselemek átadása, transzferábilis és kon-
vertálható tudások és kompetenciák kialakítása, valamint legalább egy, a munkaerõpiaci el-
várásoknak megfelelõ tartalmú, és a ciklushoz társítható szakképzettség nyújtása. E célok el-

Képzési ciklus Képzési keret 
idõ 

Kreditmennyiség 

(ÁIFSz) 
B 

(2) év 
3 év 

(120) 
180 

M 2 év 120 
D 3 év 180 

1. táblázat
A képzési ciklusok idõ- és kreditigénye
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érése a képzés belsõ struktúrájának olyan belsõ átalakítását igényli, melyben széleskörû alap-
ra helyezhetõk a szakmai elemet adó modulok vagy tantárgyak. A képzés végén diploma-
munka és záróvizsga nyomán felsõfokú alapfokozatot és valamely, az adott képzéshez társít-
ható szakképzettséget lehet megszerezni. A bolognai folyamatban kirajzolódó változások
egy széles, átfogó, konvertálható tudást biztosító, de egyben a munkaerõ-piacra történõ kilé-
pésre vagy a második ciklusba való továbblépésre felkészítõ alapciklusú képzést feltételez-
nek. 

A MSc (második) képzési ciklus az alapképzés utáni, arra épülõ, 2 éves (négy szemeszte-
res, 120 kredites) képzés. A mesterképzés célja a bolognai folyamat során kialakított máso-
dik ciklusra meghatározott diszciplináris kompetenciák, készségek és tudáselemek átadása,
a tudományos kutatáshoz, a magasabb szintû diszciplináris ismeretek megszerzéséhez szük-
séges készségek és kompetenciák kialakítása, valamint egy, a munkaerõpiaci elvárásoknak
megfelelõ tartalmú és a ciklushoz társítható szakképzettség nyújtása. A képzés végén diplo-
mamunka és záróvizsga nyomán mesterfokozatot és szakképzettséget igazoló mester okleve-
let lehet szerezni.

A PhD/DLA (harmadik) képzési ciklus a mesterképzés utáni, arra épülõ 3 éves (6 sze-
meszteres, 180 kredites) képzés, amely doktori tudományos (illetve mûvészeti) képzést nyújt
és tudományos doktori fokozat (PhD, illetve DLA) megszerzésére készít fel. A képzés végén
tudományos disszertáció és doktori védés (illetve mûvészeti doktori mestermunka készítés és
védés) nyomán tudományágakban lehet doktori (PhD/DLA) fokozatot elnyerni.

Az élethosszig tartó tanulás elvének teljesíthetõsége érdekében a többlépcsõs képzési
ciklus mellett a felsõoktatás új képzési szerkezetében továbbra is jelen kell lennie számos ki-
egészítõ, továbbképzõ, specializáló, rövid idejû programnak, amelyek a diszciplináris ismere-
tek megújítását, specializálását, illetõleg a szakismeretek fejlesztését, megújítását célozzák.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISCED 7. 
6 szemeszter/180 kredit 
Doktori képzés 

ISCED 6. 
4 szemeszter/120 kredit 
Mesterképzés 

ISCED 6. 
6 szemeszter/180 kredit 
Felsõoktatási alapképzés ISCED 5. 

4 szemeszter 
/120 kredit 
Felsõfokú 
szakképzés Képzési ág 

Mesterszakok

Alapszakok 

Doktori fokozat 

MSc oklevél 

BSc oklevél

Szak 
asszisztens

1. ábra: A képzés rendszerének felépítése
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Ezek a programok pár napos intenzív tréningektõl 1-2 szemeszteres programokig széles ská-
lán mozognak és eredményes vizsga után oklevelet adnak.

A képzés idõbeni és tartalmi egymásra épülését biztosító, vertikális szerkezet létrehozá-
sával együtt a képzések horizontális szerkezetét is szükséges módosítani. A jelenlegi túlspe-
cializálódott elaprózott és átjárhatatlan szakstruktúrát le kell egyszerûsíteni, biztosítani kell
az átjárhatóságot. Ennek érdekében az elsõ (BSc) ciklusban a képzés  12-15 nagy képzési te-
rületen és területenként eltérõ számú, de összességében mintegy  25-30 képzési ágban kez-
dõdik meg közös alapozó programmal. Az alapciklus egy-két szemeszterében szintre hozó,
általános mûveltséget és készségeket adó, valamint egy adott képzési ág általános szakmai
kompetenciáiba bevezetõ képzés indul meg, majd az alapozás és alapkompetenciák biztosí-
tása után, diszciplináris szempontok alapján tovább specializálódva alapszakokra bomlik,
amelyek ilyenformán az alapképzés lehetséges kimeneteit jelentik. Az alapszakok számát –
a tudományágak alakulására is tekintettel – kívánatos mintegy 80-100 körül tartani, ami azt
jelenti, hogy ennyiféle alapfokú végzettség szerezhetõ majd.

A mesterképzés specializáltabb ismereteket és kompetenciákat nyújtó mesterszakokon
történik. Egy-egy képzési ágban – a tudományos és társadalmi igényekre alapozva – számos
mesterszak mûködhet. 

A doktori képzésben tudományáganként szervezett doktori iskolák keretében kialakított
doktori programokban folyik a tudományos kutatásra történõ felkészítés.  

2005-ben (2006-ban) várható legfontosabb változások: 
– A karon minden képzési területen megszûnik a csak egylépcsõs egyetemi szintû képzés. 
– A szakok számát (jelenleg hat) le kell csökkenteni, a jelenlegi ismereteink és tárgyalá-

saink eredményeként várhatóan három képzési területre (alapszakra), a mûszaki föld-
tudományi (mérnöki földtudományi), környezetvédelmi és geográfia területekre. Eb-
bõl következõen az alapképzés (BSc) területén a kar tradicionális képzési irányai (bá-
nyászati, geológus, geofizikus, olajmérnök stb.) önálló szakként nem, hanem csak az
alapképzés szakirányaiként fognak megjelenni. 

– Az alapképzésre (BSc), pl. a mûszaki földtudományi képzési területen, a jelenleginél
nagyobb számú önálló szak is épülhet a mesterképzési (MSc) fokozatban, így bányásza-
ti, olajmérnöki, geológus mérnöki, geofizikus mérnöki, geoinformatikai mérnöki, hid-
rogeológus mérnöki, stb. Meg kell teremteni annak lehetõségét is, hogy más képzési te-
rületen szerzett BSc képesítéssel rendelkezõk is be tudjanak lépni a karon ezen a terü-
leten folyó MSc képzésekbe (esetleg 4 félév helyett 6 féléves képzési idõvel).

– Ki kell építeni az iskolarendszerû felsõfokú szakképzési rendszerünket (ÁIFSZ), lehe-
tõleg minél több, a karhoz tartozó képzési területen.

– Ki kell építeni a szakirányú továbbképzési (szakmérnök) rendszerünket levelezõ és táv-
oktatási keretek között egyaránt a karon mûvelt szakterületekhez igazodóan. 

– Jelentõs számú tanfolyami rendszerû továbbképzési programot kell összeállítani (a gaz-
dasági szféra igényei alapján és közremûködésével), a képzés anyagának folyamatos
korszerûsítésével, az igényekhez való igazodással.

Maga a képzés átalakítása néhány szakunknál nem jelent különösebb problémát, hiszen
van már példa a „kétlépcsõs” képzésre a bányászati és geotechnikai szakon. Problémát az je-
lent, hogy csökkenteni kell a szakok számát, ami már nem egyszerû dolog, hiszen a mérnöki
szakjaink alapvetõen a földtudományokon alapulnak, de jelentõs különbség van közöttük,
amint az európai képzésekben is. Amennyiben a hagyományos szakjainkat és szakirányain-
kat egy szakká kell összevonni, akkor ágazati kimenetként kell megtartani pl. a hagyományos
bányamûvelõ mérnök, az olajmérnök, a geológusmérnök, a geofizikus mérnök szakot. 

További gondot jelent az alig több mint 10 esztendõs, sikeres és ma már elismert
elõkészítéstechnikai szakunk jövõbeni sorsa. Ezen a szakon a képzés, bár igényli a földtudo-
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mányi ismereteket, de alapvetõen a mechanikai eljárástechnikára, elõkészítéstechnikára
épül és egyik képzési iránya a hulladékkezelés, feldolgozás, újrahasznosítás, szennyvíztisztí-
tás stb. területek oktatása és kutatása révén a környezettechnika területéhez is erõsen kötõ-
dik. Ezt a nagyon ígéretes, napjainkban is jelentõs érdeklõdést kiváltó képzési területet, bár
szükségesnek tartanák megõrizni, a tervezett rendszer kidolgozásának jelenlegi állása szerint
kicsi a remény.  

Környezetmérnöki képzésünk az alapképzésben feltehetõen egy szakos (esetleg két szak-
irány) marad, de a második képzési lépcsõben (MSc) több szak megjelenésével széles kép-
zési lehetõséget nyújtunk hallgatóinknak, kihasználva az egyetem sokszínûségét és adottsá-
gait. 

A bolognai deklaráció bevezetésének nagy veszélye hogy a soknemzetiségû Európában
megszûnik a képzés sokszínûsége. A mûszaki egyetemi képzés célja alapvetõen mindig a gya-
korlat számára alkalmas mérnökök képzése volt, s a tananyagfejlesztés, a professzorok köré
szervezõdõ tanszékek, tudományos iskolák nem váltak, nem válhattak öncélúvá, hiszen az
ipari szakemberigény, az ipari kutatási témák mindig jelezték a valós igényeket.  Ennek elle-
nére voltak és vannak különbségek az oktatásban, ami elsõsorban egyes szakterületek alapo-
sabb képzésében jelenik meg, s ennek megfelelõen a végzett hallgatók tudásban is más-más
területen voltak képzettebbek. 

Az „edukációs diverzitás” veszélybe kerül, különösen a BSc szinten, hiszen a lerövidített
képzési idõ és a csökkentett szakszám általánosabb képzést fog eredményezni, könnyen egy-
egy kategóriába sorolhatják a végzett mérnököket és ez árt a szakterületek fejlõdésének,
óhatatlanul csökkenti az innovációs ütemet, csökkenti a szakemberek kutatási hajlandósá-
gát.

A közeljövõben további változások várhatók: 
– a jelenlegi finanszírozási rendszer átalakítása, 
– az egyetemek szervezeti és irányítási rendszerének átalakítása, 
– az intézményhálózatban a jelenlegi jogosultságok felülvizsgálata és esetleges változta-

tása,
– az oktatói-kutatói személyzet jogállásának megváltozása, az intézmények mûködési

formájának módosulása.
Ezek a változások nem következnek közvetlen a bolognai folyamatból, de vannak elkép-

zelések, szakmai elõkészítõ anyagok, amelyek arra irányulnak, hogy a felsõoktatásban teljes
körû, és ne csak a bolognai nyilatkozatból adódó változtatások érvényesüljenek. Ennek a fo-
lyamatnak óriási a veszélye, tekintettel arra, hogy az elképzelt és tervezett változtatások tény-
leges hatását senki nem mérte fel és nem is értékelte. 

Az elmondottakból egyértelmûen következik, hogy az elkövetkezõ 3-5 év az egész ma-
gyar felsõoktatás, így a kar életében is egy permanens változási idõszak lesz, amely minden
oktatótól, szakembertõl bölcsességet, elõrelátást és jelentõs többletmunkát igényel. Ebben
az átalakulási folyamatban természetesen nem nélkülözhetjük az iparág, a kapcsolódó szak-
területek véleményét, tanácsait és segítségét.

A képzési rendszer átalakítása, tantervfejlesztés nem egyszerû feladat, nagyon nehéz
ilyen rövid idõ alatt megoldani, hiszen 2005-ben akkor lehet elindítani ezt a képzési formát,
ha a 2004 elsõ felében legalább rendeleti szinten az alapkérdések tisztázódnak, s 2004 no-
vemberében a felsõoktatási tájékoztató már pontosan tartalmazza a megfelelõ képzési terü-
leteket. Jelenleg még az átalakítás peremfeltételei (képzési idõ) sem adottak, nem ismertek
a képzés finanszírozási feltételei, a tervezett létszámok. Minden területen nagy a bizonyta-
lanság. Nagy a veszélye annak, hogy kevésbé átgondolt és lobbi érdekekre épülõ átalakítá-
sokra kerül sor. Ebben a folyamatban a kar létszámából, a képzési terület (bányászat) társa-
dalmi megítélésébõl adódóan nem rendelkezik megfelelõ érdekérvényesítõ képességgel.
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A remélt elõnyök mellett, a bemutatott számtalan veszélye ellenére mégis mi motiválja a
folyamatot? Az elmondottakon túlmenõen részben a hallgatói létszám várható jelentõs csök-
kenése (egy-egy korosztály létszáma 50%-al csökken), ebbõl adódóan az egyetemek közötti
verseny kiélezõdése és természetesen, mint a világon annyi mindent, a pénz. Az egész rend-
szer bevezetésétõl megtakarítást és hatékonyság javulást várnak a kormányok nem csak Ma-
gyarországon, de egész Európában egyaránt. A most folyamatban lévõ változások eredmé-
nyét, esetleges eredménytelenségét, csak a jövõ generációja tudja értékelni és megítélni. 

IRODALOM

A magyar felsõoktatás modernizációját, az európai térséghez történõ csatlakozását célzó felsõoktatás-fejlesztés kon-
cepciója (CsEFT anyag). Vitaanyag, 6. Változat, 2003. november 25.

„Az Európai Felsõoktatási Térség megvalósítása”. Kommüniké a felsõoktatásért felelõs miniszterek konferenciájá-
ról 2003. szeptember 19., Berlin

A magyar felsõoktatás csatlakozása az európai felsõoktatási térséghez. Az MRK Bologna Bizottság helyzetértéke-
lése 2003. szeptember 25.

DR. BUÓCZ ZOLTÁN okl. bányamérnök, 1971-ben végzett a miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetemen bányamûvelõ szakon. Végzése óta a Bányamûveléstani (ma Bányászati és Geot-
echnikai) Tanszéken dolgozik, 1985-tõl egyetemi docens, 2002-tõl a Mûszaki Földtudományi
Kar dékánhelyettese. Doktori értekezését 1980-ban, kandidátusi értekezését 1984-ben védte
meg bányaszellõztetési témában. Szakterülete az utóbbi évtizedben a környezetvédelemmel,
elsõsorban ipari környezetvédelemmel bõvült.  

DR. BÕHM JÓZSEF, 1971-ben szerzett bányamérnöki oklevelet az NME Bányamérnöki Kar
bányamûvelõ szakán. A diploma megszerzése óta a Miskolci Egyetemen, az Eljárástechnikai
Tanszéken (korábban Ásványelõkészítési Tanszék) dolgozik különbözõ beosztásokban, jelenleg
egyetemi docens. 1998-tól a Környezetgazdálkodási Intézet igazgatója. 1987-tõl a Mûszaki
Földtudományi Kar (korábban Bányamérnöki Kar) dékánhelyettese, 2001-tõl dékánja. 1998-
ban a Magyar Tudományos Akadémián a mûszaki tudomány kandidátusa, majd a Miskolci
Egyetemen PhD doktori fokozatot szerzett. 1969-tõl OMBKE tag. 1990-94 között az Egyete-
mi Osztály alelnöke, 1994-2000 között elnöke. Számos hazai és nemzetközi szakmai tudomá-
nyos bizottságban tevékenykedik. 

Vitális István Díj

A dr. Kapolyi László okl. bányamérnök, akadémikus által alapított Vitális István
Díjat 2003-ban Farkas Sándorné dr. Darányi Ida PhD nyerte el. A díjat a Dunántúli Kö-
zéphegység vízháztartása, a bányászati vízvédelem, a víztermelés és környezetvédelem
kérdéseinek vizsgálata ill. megoldása terén kifejtett több évtizedes szakmai munkássá-
gával érdemelte ki.

A díjat a MTA Földtudományok Osztálya 2003. november 18-ai ülésén az alapító
adta át a kitüntetettnek.

Tisztelt tagtársunknak ezúton is gratulálunk!
Szerkesztõség
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Földtani közeg és emberi környezet – új feladatok 
a mûszaki földtudományok elôtt

DR. habil FÖLDESSY JÁNOS okl. geológus, a földtudományok kandidátusa, tanszékvezetô egy. docens (Miskolci
Egyetem Földtan-Teleptani Tanszéke, Miskolc)

A tanulmányban a földtani kutatások irányainak a közelmúltban
bekövetkezett változásaival, illetve a változásokból a képzésre, tovább-
képzésre háruló következményekkel, új igényekkel foglalkozom. Röviden
bemutatom a változást elôidézô mûszaki és gazdasági okokat, és a létre-
jövô új vizsgálati irányzatok néhány hazai példáját. A változás irányai
alapján néhány javaslatban összegzem az alapképzés és a továbbképzés
területén szükséges módosításokat.

Bevezetés

A földtant új tudományként az ércek és a kôszén iránti növekvô igény választotta el a
bányászattól a 17-18. század során. Vizsgálati módszerei, szemlélete hosszú ideig
megôrizték az eredet jellegeit. A 19. század végétôl kaptak nagyobb hangsúlyt a kutatások-
ban a természetes fluid anyagok – a víz és a szénhidrogének. A múlt század elejétôl lendült
fel a nem érces ásványi nyersanyagok kutatása. Az új építési technológiák váltották ki
ugyanebben az idôben a mûszaki földtan és hozzá kapcsolódó ágazatok – pl. talajmechani-
ka – intenzív fejlôdését. 

A közelmúlt újabb mélyreható irányváltást hozott a tudományokkal szemben támasztott
társadalmi igényekben és kapcsolódó értékrendszerekben. Néhány eleme – többek között
az értékarányok változása, az információrobbanás, a környezet-tudatosság fokozódása, a
nagy mérnöki projektek – az alkalmazott földtan alapjait is érintette. Az új irányok, úttörô
lépések többnyire késve, egy bizonyos idô elteltével épülnek át a képzésbe, oktatásba. Ta-
nulmányomban a jelen állapottal, s a közeli jövôre vetíthetô változási irányokkal foglalko-
zom.

Értékváltozások az ásványi nyersanyag piacokon

A társadalmi és technológiai változások hatottak a fosszilis energiahordozók és termé-
szetes ásványi nyersanyagok átértékelôdésére is. A földtani kutatás, bányászat révén ennek
közvetlenül érdekeltjei vagyunk. 

A legfontosabb ezen a téren az édesvízkincs felértékelôdése, a vízkészletekkel való jobb
gazdálkodás igényének elôtérbe kerülése. Ma hazánkban az elsô állásukba lépô geológusok
többsége ezen a területen kap munkát, akár hatósági, akár vízbázis érzékenységi, akár
üzemeltetôi munkahelyeken. Meglehetôsen önkényes összehasonlításként az 1. ábrán a bu-
dapesti ivóvíz ára illetve az arany világpiaci ára közötti arányváltozást látjuk, öt éves idôszak-
ra visszamenôen [1, 2]. Amennyiben nagyobb idôszakra tekintenénk vissza, vagy a forint
árakat dollárra számítanánk át, az arányváltozás hasonló lenne.
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Átrendezôdött a fosszilis energiahordozók termelésének szerkezete. A hangsúly a
világ össztermelésében a kôszén alapú termelésrôl határozottan a szénhidrogének illet-
ve a fosszilis radioaktív energiahordozók felhasználása irányába tolódott el. Hosszabb
idôtávot áttekintve hasonló értékváltozások tapasztalhatók egyéb nyersanyagok eseté-
ben is. A 2. ábrán néhány kiválasztott fontos érces és nem érces nyersanyagfajta árará-
nyainak változását látjuk az 1950-2000 közötti idôszakra, 1998-as USD értéken számít-
va [3]. Az ötven éves periódus alatt az ipari alapanyagként használt vasérc, réz árának
csökkenése 30-45% (az arany ezen idô alatt 14%-ot emelkedett). Az összehasonlítás-
ban szereplô két nem fémes ásványi nyersanyag – kovaföld, azbeszt – értéke 25-45%-ot
emelkedett.

Az okok számos tényezôre vezethetôk vissza, a változásokat részben az ipari fejlôdés
(a termékekbe beépülô egyre nagyobb hozzáadott érték, egyre kevesebb alapanyag fel-
használás), részben a tanulmányban késôbb felsorolt további okok (pl. környezetvédel-
mi szempontok, növekvô mértékû újrahasznosítás stb.) váltották ki. 
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1. ábra: A budapesti ivóvíz és az arany értékváltozása
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2. ábra: Ásványi nyersanyagárak változása
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Az információ technológia fejlôdése

A földtani kutatások irányára és eszköztárára az élet más területeihez hasonlóan döntô
hatást gyakorolt az információ feldolgozás fejlôdése, úgy a szoftver, mint a hardver eszközök
területén. Ennek egyik hatásaként a nyersanyagkutatások hatékonysága nôtt (fôleg az adat-
bázisok kezelése nyújtotta lehetôségek, a térinformatikai eszközök adaptálása révén). Ez a
feltárt ásványi nyersanyagvagyonnak a termelés ütemét meghaladó növekedését (s így példá-
ul a fémárak reálértékének stagnálását, illetve csökkenését) okozta, jelentôsen csökkentve
egyúttal az ipari földtani kutatások munkaerô igényét. 

Másik fejlôdési irányként ugrásszerûen nôtt az értékelésben figyelembe vehetô ada-
tok száma és változatossága. Az adatfeldolgozási technológiák fejlôdésével a földtani kö-
zeg bonyolultságát közelítô modellek, inverziók pontossága javult, jelentôsen fokozva a
hagyományos értelemben már nem földtani (hanem geofizikai, távérzékelési stb.) mód-
szerek találati arányát, sikerességét. Igen komoly elôrehaladás történt a lelôhelyek 3D
modellezése, megjelenítése területén. A 3. ábrán a recski Lahóca-aranyérc kutatása so-
rán kialakított háromdimenziós digitális térmodell egy blokkdiagramszerû megjeleníté-
se látható [4]. A térmodellben a felszíni topográfiai adatok mellett a Lahóca összes vá-
gatának és egyéb föld alatti térségeinek, az összes mélyfurás geodéziai és kémiai elem-
zési adatai megtalálhatók, és tetszôleges összetételben, kiemelésben, szintosztásban stb.
jeleníthetôk meg tetszôleges irányú metszetekben és térképeken. A lelôhely ásványva-
gyonának számítása is a térmodell felhasználásával történt. A térinformatikai módsze-
rek a földtani értelmezésekben igen jelentôs minôségi ugrást jelentenek, s ezek földtani
alkalmazása elôtt még jelentôs fejlesztési lehetôségek vannak.

Az információs technológia és a földtanban alkalmazott mûszerek összekapcsolása,
az adattovábbítási eljárások és a távközlés eszközeinek robbanásszerû fejlôdése megsok-
szorozta a mérhetô és rögzítendô adatok körét és mennyiségét, és meggyorsította, szin-
te valós idejûvé alakította a kapott adatok feldolgozását és értelmezését is. Szükségessé
tette egyúttal a földtani észlelések, a beviteli adatok formájának egységesítését, logikai
rendszerbe foglalását. Új észlelési eszközök (pl. magszkenner) igen nagyszámú adatot
szolgáltatnak, amelyek földtani értelmezése is csak magas szintû számítástechnikai isme-
retek birtokában lehetséges. A 4. ábrán egy gránit anyagú fúrómagnak a MÁFI Imageo
magszkennerrel elôállított képe látható [5].

3. ábra: A recski Lahóca-aranyérc elõfordulás digitális térmodellje
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A környezettudatosság fokozódása

Talán a legfontosabb új, társadalmi szinten elfogadottá vált értékmérô az élet
minôsége, ezzel kapcsolatban az épített és természetes környezet rövid és hosszú távú
megóvása. Az ipari fejlôdés elsôdlegességét hirdetô irányzattól az elfordulás a 70-es
évek végétôl vált érzékelhetôvé, az energiaszûkét elôrevetítô olajárrobbanás, s az ezt
követô gazdasági szerkezet átalakulás nyomán. A 21. század fordulójára a legfontosabb
ide kapcsolódó kérdéssé a fejlôdés fenntarthatósága vált, s a környezet megóvásának
társadalmi és technikai problémái is e követelmény köré rendezôdtek.

A földtan, mint az élettelen természetes közeg hosszú távú idôbeli változásának meg-
figyelésére legjobban hivatott tudománycsoport, ennek a kérdésnek a vizsgálatában fon-
tos szerepet kapott. Számos új irányzat alakult ki a földtan, geofizika, geokémia és
anyagtudományok területén. Ezeket ma sommásan a környezetföldtan, környezetgeofi-
zika gyûjtônevek alá soroljuk, valójában számos új önálló tudományterületet fednek,
akár embrionális, akár fejlettebb formában. A talaj, a kôzetek, a földtani közegben moz-
gó folyadékok és gázok, az ásványi nyersanyagok feltárása és kitermelése során
keletkezô környezeti hatások, más ipari vagy mezôgazdasági technológiáknak a földtani
közegre gyakorolt hatásai jelentik a kutatások és fejlesztések fô területeit.

A környezetföldtan ernyôje alatt több új kutatási irány fejlôdik, ezek mindegyike a
klasszikus földtani tudományágak eszköztárából építkezik. Számos nagy projekt közül
önkényesen emelem ki itt a mecseki uránérclelôhely állami forrásokból finanszírozott
bányabezárási és rekultivációs munkáit, amely az elmúlt évtized legnagyobb ilyen jelle-
gû, sikeresen lebonyolított programja volt [6]. Az 1997-tôl induló program jelentôségét
mutatja, hogy több mint 12 Mrd forintos költségvetése a végrehajtási idôszak minden
évében meghaladta a hazai földtani kutatások összes állami ráfordításait, amelyek sorra
1 Mrd forint alatt maradtak [7]. A lelôhely bányászati létesítményeinek lezárása, a víz-
bázisok védelmének megoldása, a tájrendezési feladatok során a földtani közeg vizsgá-
lata minden fázisban jelentôs szerepet kapott. Az 5. ábrán az egykori uránércdúsító
üzem felett akkor mûködött perkolációs (halmazkilúgzásos technológiát alkalmazó ki-
nyerési módszer) anyagdepónia (1998) látható. Ezeket anyag-áthelyezéssel, tájalakítás-
sal és lefedéssel rekultiválták. 

4. ábra: Gránit anyagú fúrómag palástképe
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Új mérnöki létesítmények földtani elôkészítése

A környezet-tudatosság fokozódásával felértékelôdnek a felszín, a táj értékei, szû-
külnek az ipari és kommunális létesítmények kiszolgálását szolgáló egységek – med-
dôhányók, tárolók, lerakók, közlekedési utak – felszíni elhelyezésének lehetôségei,
növekednek a földtani elôkészítéssel szemben állított követelmények. Ez a tendencia
jól kitapintható az élet számos területén, a meg nem valósult hulladék akkumulátor fel-
dolgozó üzemtôl a kommunális szemétlerakókon keresztül az autópályák nyomvonal
tervezéséig. E téren a legfrissebb pozitív példaként említem a kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok elhelyezésének földtani környezetvizsgálatát. Ennek 1997-tól
tartó munkái idén fejezôdtek be, és jövô évben a kivitelezéssel folytatódnak [8]. A pro-
jekt végrehajtása során az esetleges szennyezôdést visszatartó földtani gát paramétere-
inek vizsgálatára a magmás és metamorf kôzettan, a szerkezetföldtan, a vízföldtan, az
ásványtan, a szeizmikus és elektromos, illetve fúrólyuk-szelvényezési módszereket al-
kalmazó geofizika a ma elérhetô legmodernebb módszertárával, eddig nem tapasztalt
összehangoltsággal dolgozott. A projekt rámutatott arra, hogy a mai feladatok már nem
oldhatók meg elszigetelten dolgozó specialistákkal, hanem csak nemzeti, nemzetközi
méretekben kialakított, több tudományágat és mérnöki, tervezési szakmát összefogó
csapatmunkával.

A földtani képzés és továbbképzés feladatai az új fejlôdési irányok tükrében

A fenti szemelvényes felsorolással kívántam bemutatni, hogy a földtani alkalmazá-
sok területe igen szerteágazóvá vált. Az alapképzés egyre kevésbé tudja a hagyományos
tantervi felosztással az egyes speciális alkalmazások igényét követni. Megnôtt a válto-
zások, pályaváltások sebessége is. A ma radioaktív hulladéktárolási projekten kezdô
geológus 2-3 év múlva esetleg repülôtéri szénhidrogén-szennyezôdések terjedésével,
vagy vízbázis-érzékenységgel foglalkozik majd. 

A Földtan-Teleptani Tanszék által kínált tantárgyválasztékban törekszünk az újabb
alkalmazások oldaláról felmerült igények követésére. Ilyen elvek alapján épültek be a

5. ábra: Az uránércdúsító perkolációs anyagdepóniája 
– Kõvágószõlõs

tananyagba újabb tárgyak
(pl. földtani térinformati-
ka, távérzékelés, ásványi
nyersanyag politika, ás-
ványvagyon-becslési prak-
tikum, szeizmo-sztratigrá-
fia, természeti erôforrás
kutatás, Kárpátok ércese-
dései). Más tárgyakban
jelentôsebb belsô szerke-
zeti változtatásokat végez-
tünk. Itt említem meg a
földtani alapismeretek és a
kapcsolódó gyakorlatok
(az egész kar számára
kötelezôen elôírt alap-
tárgy) átalakítását. Meg-
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kezdtük egyes tárgyaink oktatását (választható módon) angol nyelven is. A képzés sok-
irányúsága is fokozódik, a hagyományosak mellé folyamatosan újabb tématerületek
lépnek be, így az oktatás e téren mindig bizonyos késésben van.

A jelenlegi alapképzés értékeinek megtartása mellett egyre inkább hangsúlyt kap az
általános gyakorlati- és mérnöki készségek jobb fejlesztése, illetve a földtani ismeret-
anyag jobb kapcsolása a társtudományok felé. A mérnöki készségek kialakításához több
terepi-, üzemi gyakorlatot, alkalmazási ismeretet tartok szükségesnek. A földtudomá-
nyi információfeldolgozás igényeire szabott szakirányként geoinformatikus képzés in-
dul ebben az évben. Terveink szerint a jövôben a képzés törzsanyagát rövid, kurzus jel-
legû, néhány alkalomra sûrített kiegészítô gyakorlati illetve elôadás anyaggal bôvítjük
azokban az irányokban, ahol ismereteink szerint rövid távú speciális igények mutatkoz-
nak. Végül a politikai és gazdasági szerkezet alakulásának megfelelôen a részletes isme-
retekkel lefedett földrajzi területet is át kell szabnunk, az eddig fôleg Magyarországra
összpontosító képzés mellett a Kárpátok régiójára, illetve nagyobb hangsúllyal Európa
egészére.

A határozott idejû alapképzés után egyre több ismeret megszerzése az “élethosszig
tartó tanulás” további idôszakára marad, ami felveti a jelenleg csak alkalmi keretbe
illeszkedô szakmai továbbképzések rendszerbe foglalását, az avuló tudásanyag idôsza-
kos karbantartását és cseréjét. Ez olyan feladat, amely nemcsak egyetemi, hanem szak-
mapolitikai és szakmai társadalmi megfontolást és cselekvést igényel.
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Az üvegházhatás és a globális felmelegedés 
egy kérdésérôl*

KOVÁCS FERENC tszv. egyetemi tanár, a MTA rendes tagja (Miskolci Egyetem Bányászati 
és Geotechnikai Tanszék, Miskolc)

Az üvegházhatás kérdésköre már egy évszázada ismert fogalom, ál-
talában egyes légköri gázok (CO2, H2O, CH4,...) szerepét elemzik a
szerzôk. Ugyanakkor a Föld (a földi légkör) felmelegedése, illetôleg lehû-
lése egy milliárd évre vonatkozóan kimutatható jelenség. A „nagy jégkor-
szakok” során 5–10 oC-os lehûlések, majd ezeket követôen nyilván ha-
sonló mértékû felmelegedések voltak, a „kis jégkorszakok” (pl. 15–18.
század ) során   1–4 oC fokos a lehûlés. A földi-légköri változások elem-
zése kimutatta, hogy az emberi (lét) tevékenység elôtt is igen jelentôs vál-
tozások voltak a klímában. A mért, illetôleg számszerûen is regisztrált
globális hômérséklet adatok 1861-tôl ismertek. 

Az évszázados kutatások eredményei szerint a CO2 felszabadulásnak csak kis része szár-
mazik az emberi (ipari) tevékenységbôl, az ipari országokban általában 5-15%. A teljes lég-
kör (Föld) CO2 tartalmát az emberi tevékenység által kibocsátott (antropogén) CO2 alig (1-
2%) befolyásolja. A tanulmányban bemutatott elemzés (fûtôanyag felhasználás – É-i félte-
ke hômérséklet változása) alapján a fûtôanyag-felhasználás mennyisége és a globális
hômérséklet alakulása között nem mutatható ki kapcsolat.

A társadalom érzékenysége az utóbbi idôben mind a természeti jelenségek, mind pedig
a politikai és gazdasági kérdésekben fokozódott. A hírközlés fejlôdésével ma már a világ
minden tájáról és csaknem azonnal információ érkezik, egyes események, különösen a
szenzációk felnagyítása, avagy túlértékelése sem ritka dolog.

A globális felmelegedés, az üvegházhatás nemzetközi konferenciák témája, 2003 nyarán
napi hírek foglalkoztak a kérdéssel. A világméretû híráramlás eredményeként napjainkban
olyan jelenségekrôl is tudomást szerzünk, amelyek korábbi évtizedekben, évszázadokban
csak az érintettek körében voltak ismertek. A természeti katasztrófák, a földrengések, hur-
rikánok, avagy országokat-földrészeket sújtó aszályok és árvizek napi hírként szerepelnek.
E tanulmány írásának idején hazánkban és Ny-Európa több országában rendkívül tartós
hôség, Kínában hatalmas árvíz pusztít.

Olyan idôjárás természetesen aligha volt és biztosan nem is lesz, hogy minden ország-
nak, avagy személynek tetszését megnyerje. A nyaralónak „hosszú forró nyár”, a síelônek
hosszú havas hideg tél, a mezôgazdásznak májusi esô és a gabona érésének idôszakában
meleg, de a kapások számára ismétlôdôen esô kellene. Az egyik gazdának az egyik héten, a
másiknak a másikon. Ezt a rendet a természet ezideig még nem tanulta meg. 

A rendkívüli jelenségek magyarázatát keresik, egyesek hajlamosak szubjektív szempon-
toktól sem mentesen bizonyos hatásokat túlértékelni. Talán elvárható lenne, ha a természeti
jelenségek és folyamatok értékelésénél, okainak felderítésénél a természeti törvények (a termé-
szettudomány), a racionalitás, a realitás, illetôleg mûszaki-gazdasági lehetôségek adnák a
vezérlô elvet, nem pedig az illúziók és az álmok, bizonyos felszínes megfontolások, a szenzá-
ciót hajszoló publicitás. A kérdés aktualitása kapcsán, a földtörténet „eseményeit” ismerve

* A tanulmány az MTA-TKI geotechnikai kutatócsoportban készült.
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azt mindenképpen rögzíteni kell, hogy a 2002/2003 telén jelentkezett hosszú hideg tél még
nem jelenti újabb jégkorszak kezdetét, a 2003 év nyarának hômérsékleti csúcsokat megdön-
tô igen meleg, aszályos hónapjai a globális felmelegedést.

A globális felmelegedés kérdésével foglalkozó egyes megnyilatkozások a Föld átlagos
hômérséklete megnövekedésének elsôdleges okaként a fosszilis energiahordozók (szén,
kôolaj, földgáz) felhasználása/elégetése során keletkezô szén-dioxidot (CO2) jelölik meg.
Ebbôl kiindulva „az olaj- és széntüzelés visszaszorítását”, a „kôolaj kitermelés fékezését” ja-
vasolják [1]. A dolgozat késôbbi részében visszatérünk arra, hogy az utóbbi évszázad 0,4-0,6
oC-os globális hômérséklet-emelkedése a földtörténeti változások mércéjével mérve rend-
kívüli jelenségnek számít-e, továbbá szólunk a hômérséklet-változás vélelmezett okairól.

A kérdés kapcsán a következôkben foglalkozunk a földtörténet során jelentkezett glo-
bális hômérséklet-változásokkal, egyes általunk mértékadónak tartott, természettudományi
alapon álló  magyarázatokkal, a Földre érkezô napsugárzás mértékét meghatározó alapvetô
tényezôkkel, a szén-dioxid (CO2) kibocsátás forrásaival és nyelôivel, valamint elemezzük a
meteorológiai mérések során regisztrált globális hômérséklet-változások és a fosszilis
tüzelôanyag-felhasználás idôbeli alakulását/kapcsolatát.

Jégkorszakok a földtörténet során

Az ôséghajlattan (paleoclimatic) több tétele is bizonyítja, hogy a Föld ághajlata folyama-
tosan változott [2]. A kutatások alapján valószínû, hogy a Föld történetének nagy részében
a Föld átlagos (globális) hômérséklete 8-15 oC-kal nagyobb volt mint napjainkban. Voltak
természetesen olyan idôszakok is, amikor viszont a mostaninál lényegesen hidegebb perió-
dusok jelentkeztek. Utóbbi idôszakokban – az alpesi és a kontinentális eljegesedés idején is
– az eljegesedés nemcsak a magasabb (északi és déli) és a középsô, hanem olykor az alsó
szélességi körökre is kiterjedt. A Föld történetének 4,55 milliárd évének (Petterson, 1956)
utolsó egy milliárd évében a nagyobb jégkorszakok Kr.e. 925, 800, 680, 450, 330 és 2 millió
évvel kezdôdtek. A legerôsebb/legnagyobb jégkorszak Kr.e. 800 millió évvel kezdôdött,
amikor a jég „vonala” 5 foknál közelebb került az Egyenlítôhöz [2].

Más idôszakban pedig, Kr.e. 360-290 millió évek között a karbon szénképzôdés során,
amikor pl. Sziléziában (Osztrava és Katowice környéke), valamint a É-i sarkkörön túli (É-i
szélesség 68-69 fok) Vorkuta-i területen (É-Ural, Komi Közt.) trópusi körülmények között
nagy tömegû növényi anyagot adó „flórából” üledékes kôzetképzôdés (széntelep) történt.
Az emberi-ipari hatások (szénerômûvek) ezen idôszakban nyilvánvalóan nem voltak, az ak-
kor érvényesülô természeti hatások (napsugárzás, föld-mozgás paraméterei) pedig
„feltételezhetôen” napjainkban is hatnak, döntô módon meghatározva a klíma változásait,
az utóbbi évtized 0,1-0,4 oC-os hômérséklet emelkedését is.

Az utolsó nagy jégkorszak Kr.e. kb. 2 millió évvel kezdôdött, amikor hosszú idôn keresz-
tül jég borította É-Amerika, Európa és Ázsia nagy részét. Az eljegesedés mértéke változó
volt, az interglaciális idôszakokban a jég visszahúzódott, a glaciális szakaszban újra D-felé
terjeszkedett. A pleisztocén tetôfokán az átlagos globális hômérséklet 4-5 oC-kal volt kisebb
mint ma. Az utolsó jégkorszak vége Kr.e. kb. 14 ezer évvel kezdôdött, ezt nevezzük holocén
kornak. 

A nagy jégkorszakok között természetesen nagy felmelegedések (14-15 oC) voltak.
A földtörténet mögöttünk álló 850 ezer éve során jelentkezett fôbb lehûlési, illetôleg fel-

melegedési ciklusait mutatja az 1. ábra [4]. Tízezer éves átlagokban 4-5 oC hômérséklet in-
gadozás jelentkezett. Már az „emberi” kor hômérséklet változásait mutatja a 2. ábra az É-i
féltekére vonatkozóan [4].
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Az utolsó jégkorszak vége kb. 14 ezer évvel korábban volt. A 2. ábra bemutatott idôszaká-
ban már „csak” kereken 1oC-os felmelegedést és lehûlést valószínûsít a tudomány. Erre az
idôszakra már „emberi” megfigyelések is szolgáltatnak adatokat [5]. Kr.e. 3000-2200 között
a Szaharában nedves, hidegebb éghajlat volt, nomád pásztorkodás folyt, majd Kr.e. 2200-
2000 között jelentôs melegedés, elsivatagosodás történt. Kr.e. 2500-2200 között É-Amerika
szubpoláris részén enyhe nyarak (állattenyésztés), Kr.e. 2000-1300 között ugyanott hideg
nyarak  (jegesedés) voltak. Eltûnt az ember és az állattartás, Kr.e. 1300-700 között pedig is-
mét enyhe nyarak (melegedés) a jellemzôk, amikor megjelent a   II. független kultúra. Kr.u.
a 15/16-18/19. század között Ny-Európában és a világ más részein jelentôs lehûlés, kis „jég-
korszak” jelentkezett. 

Ezt az utóbbi megfigyelést erôsíti a [4] tanulmányból átvett 3. ábra is, ami szerint K-Eu-
rópában a Kr.u. 1400-1800-as (15-19. század) években „számottevô”, 0,3-0,9 oC-os lehûlés,
hideg idôszak volt.

Az eddig bemutatott 20. század elôtti globális hômérséklet-, illetôleg klímaváltozások alig-
ha hozhatók kapcsolatba az emberi (ipari) tevékenységgel, különösen nem a fosszilis energia-
hordozók elégetésébôl származó CO2 hatásával, melyek jelentôsebb mennyiségben történô
felhasználása csak a 19. század végén indult. 

A globális felmelegedés okairól

A globális felmelegedés okai, a klímaváltozásokat befolyásoló légköri gázok szerepe,
azok származása már egy évszázaddal ezelôtt is foglalkoztatta a tudományos kutatókat.
Most a szokásos hivatkozásoknál bôvebb terjedelemben S. Arrhenius tanulmányából idézek
megállapításokat. Ezek jelentôs része teljesen megegyezik napjaink tudományos nézeteivel,
olyan területekre is felhívja a figyelmet (pl. kôzetek képzôdése és mállása), amelyek napja-
inkban kisebb publicitást kapnak, ugyanakkor a légkör CO2 tartalmát jelentôsebb mérték-
ben befolyásolják, mint bármelyik emberi (ipari) tényezô. 

1. ábra: A földtörténet utóbbi 850 ezer évének hômérséklet-változásai [4]

2. ábra: A földtörténet utóbbi 10 ezer évének hômérséklet-
változásai az Északi-féltekén [4]

Arrhenius idézett tanulmá-
nyában elsôdlegesen azt vizs-
gálta, hogy a földi hômérséklet
alakulásában milyen szerepe
van a légköri gázok abszorpció-
jának, megállapítva, hogy eb-
ben nem a levegô fô tömege,
hanem a levegôben kis meny-
nyiségben jelenlevô vízgôz és
szénsav szerepe a döntô. Tyn-
dall szerint legnagyobb hatása
a vízgôznek van, Lecher és
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mának csökkenése relatíve nagyobb mértékû hômérséklet-csökkenést okoz, mint a szénsav-
tartalom növekedés a levegô hômérséklet-emelkedésében. A szénsav mennyiségének mér-
tani haladvány szerinti növekedése számtani haladvány szerint emeli a levegô hômérsék-
letét.

Vizsgálatai szerint a harmadkorban a sarki övezetekben a hômérséklet 8-9 oC-al volt na-
gyobb a mainál, az akkori vegetáció a mainál sokkal nagyobb hômérsékletekhez alkalmaz-
kodott. A jégkorszak idején viszont a mai civilizált világ területeit Olaszországig, a Kauká-
zusig és Szíriáig jég borította, a mainál 4-5 oC-al kisebb globális hômérséklet következtében.

A szénsav jelenlétét és szerepét vizsgálva a következôket állapítja meg Arrhenius. A föld-
felszíni és felszín közeli karbonátos kôzetekben megkötött CO2 mennyiségéhez képest a
levegôben megkötött szénsavmennyiség elhanyagolható. Az üledékes (karbonátos, meszes)
kôzetekben megkötött szénsav mennyisége 25 ezerszer nagyobb, mint a levegô szénsav tar-
talma. A levegôbe jutó szénsav az alábbi folyamatok eredménye: vulkánikus kigôzölgések,
szénsavtartalmú meteoritok elégése a felsô légkörben, karbonátok bomlása, kôzetekbe me-
chanikusan bezárt szénsav felszabadulása, szerves anyagok felbomlása és elégése. Földtani
jellegû szénsav fogyasztónak a szilikátok bomlása során történô karbonát képzôdést jelöli
meg.

A szerves anyagok bomlása, elégetése során keletkezô CO2 mennyiséget becsülve meg-
állapítja, hogy az évi 500 millió tonna szén elégetése során (1890-es évek) keletkezô CO2 a
levegô szénsavtartalmának ezredrészét képezi. Ez a mennyiség a földgolyóra számítva 0,003
mm (3 µ) mészkôréteg CO2 tartalmát teszi ki. A 19. század végi szén-dioxid egyenleget szá-
molva úgy gondolja a szerzô (Arrhenius), hogy az ipari CO2 kibocsátás a szilikátok mállása
elbomlása miatti szén-dioxid fogyasztást pótolja. 

A légköri hômérséklet-változás, a globális felmelegedés kérdésében a mai nézetek kö-
zül Mészáros Ernô meghatározását tekinthetjük mértékadónak. [7, 8] A Föld-légkör rend-
szer teljes sugárzási egyenlege nullával egyenlô (alapvetô sugárforrás a Nap). Ez az egyen-
súly akkor is fennmarad, ha a rendszer belsô állapota megváltozik. Ezért a nagyobb üveg-
házhatású légköri gázmennyiség (CO2, H2O, CH4) esetén nem a kimenô energia, hanem a
légkör hômérséklete módosul, azaz a levegô melegebb lesz. Ez a módosulás az egész lég-
körre kiterjed, ezért a földfelszín felmelegedése globális mértékû lehet.

Elemzésünk további részét illetôen fontos megállapítása Mészáros Ernô akadémikusnak
az is, hogy: „A jelenlegi – az utóbbi egy évszázadra vonatkozó, K.F. – melegedés mértéke azon-

3. ábra: A földtörténet utóbbi ezer évének hômérséklet-változásai 
Kelet-Európában           

(A 15-18. században „kis jégkorszak”) [4]

Pernter a szénsavnak tu-
lajdonítottak nagyobb
szerepet.

Alapvetô megállapí-
tása Arrheniusnak, hogy
a Föld és a légkör ter-
mikus egyensúlyban
van, a Föld annyi hôt
veszít az ûrbe és a lég-
körbe jutó sugárzás út-
ján, mint amennyit a
Nap sugaraiból felvesz.

Modellszámítások
alapján olyan ered-
ményre jutott, hogy a
levegô szénsav tartal-
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ban nem éri el a 1 oC-ot, vagyis nem nagyobb, mint amely a múltban emberi hatások nélkül is
elôfordult”, továbbá, hogy: „Egyrészt lehetséges, hogy hibás az alapfeltevésünk, amely sze-
rint a hômérséklet az üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése miatt emelkedik,
hiszen pl. a szén-dioxid a levegôben akkor is dúsult, amikor a hômérséklet nem változott.”

A Földre érkezô sugárzási energiát meghatározó tényezôk

A Földet érô sugárzás alapvetô forrása a Nap, a Földet érô napsugár mennyiségét és fel-
színi eloszlását a Föld Naphoz viszonyított pályájának változása döntô módon meghatároz-
za. A földtudomány jeles mûvelôi szerint ez a változás lehet alapvetô okozója a globális le-
hûlésnek és felmelegedésnek, illetôleg a jégtakaró elôrenyomulásának, avagy visszahúzódá-
sának. Ez az elmélet már az 1800-as években megszületett, Milutin Milankovics 1920-ban
tette közzé, majd az összegyûjtött adatok (megfigyelések és mérések) kiértékelése alapján
az 1970-es évektôl általánossá vált. Közbevetôleg adom elô, hogy Bacsák György (1870-
1970) az 1930-as években Milankovics elméletét bizonyos mértékben „kiigazította”, 85 klí-
maváltozáson és ezeken belül négyféle klímatípuson  alapuló jégkorszaki kalendáriumot
szerkesztett.

A 19. század végére ismét visszatérve idézem, hogy De Marchi milyen természeti hatá-
sok következményének tekinti „az enyhe idôszakok és jeges korszakok fellépését”: A Föld
világûrbeli helyének hômérséklete, a Nap sugárzása a Földre, a földtengely dôlése az eklip-
tikához képest, a sarkok helyzete a Föld felszínén, a földpálya alakja és különösen annak ex-
centricitása, a kontinensek és a tengerek alakja és kiterjedése, a Föld felületének borított-
sága (vegetáció), a tenger és a légáramlatok iránya, a napéjegyenlôségek helyzete. Ezeket a
hatásokat még kiegészíti azzal, hogy a légkör „átlátszóságának” is jelentôs szerepe van a
hômérséklet-változásokban, a levegô átlátszóságát ugyanakkor fôleg a légkör víztartalma
határozza meg [3].

Az Új Magyar Lexikon 3. (G-J) kötet 500. oldalán található magyarázat szerint az elje-
gesedés, illetôleg a felmelegedés okai: a Napban lejátszódó folyamatok, a napsugárzás erôssége,
a Föld pályaelemeinek változása, a Föld sarkainak eltolódása és a tenger és a szárazföld hôház-
tartásában bekövetkezett változások.

A M. Milankovics által rögzített elv alapján [2] a globális felmelegedést és lehûlést, illetô-
leg a jégtakaró terjedését vagy csökkenését elsôsorban meghatározó – a napsugárzást szá-
mítható mértékben befolyásoló – három paraméter:

– a Föld-pálya excentricitásának változása,
– a Föld tengelyszögének változása,
– a Föld forgástengelyének mozgása (precesszió).
A három tényezô együttesen befolyásolja a Földet érô napsugárzás mennyiségét és el-

oszlását. Adott helyen a változást befolyásolja a földrajzi szélesség és az évszak is. A három
megjelölt fô tényezô periodicitása különbözô, ezért a napsugárzás változásának eredôje
összetett érték.

Az excentricitás hatását a Föld Nap körüli elliptikus pályájának alakja, annak változása
határozza meg, ennek változása az idôk folyamán 1 és 5% közötti. A Földre érkezô sugár-
zás változását az excentricitásból adódó naptávoli (afélium), illetôleg napközeli (perihéli-
um) helyzet okozza, jelentôs eltérést eredményezve az Északi- és a Déli-félteke évszakjai-
nál. A Föld-pálya excentricitásának változási ideje kb. 100.000 év. A jégtakaró visszahúzó-
dásban vagy elôretörésében jelentôs szerepe van annak ellenére, hogy hatása a sugárzás
mértékére viszonylag kicsi, kb. 0,2%.
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A Föld-pálya tengelyszögének dôlése az ekliptika síkjához jelenleg 23,5 fok, a dôlés
21,6 és 24,5 fok között változik, a változás periódusideje kb. 41.000 év. A forgástengely
szögének változása magasabb szélességi körökön nagyobb, az alacsonyabb „szélessé-
gen” kisebb hatással van a besugárzás változására. A pályadôlésszög változásának hatá-
sa szorosan kapcsolódik a precesszió hatásához, e két tényezô együttes hatása a maga-
sabb szélességi körökön eléri a 15%-ot. 

A precesszió (napéjegyenlôség) hatása a Föld tengelyének rotációs mozgása miatt
jelentkezik. Ez a hatás önmagában nem jelentôs, a földi naptávol, illetôleg napközel
változás miatt azonban hatását felerôsödik. A precesszió egy kb. 19 ezer éves és egy kb.
23 ezer éves periódusa van, általában 22 ezer évvel számolnak.

A precesszió és a pályadôlés változásának hatása együttesen kb. 15%-os, ami a globális
hômérséklet alakulásánál jelentôs tényezô.

A szén-dioxid kibocsátás forrásai és nyelôi

A szén-dioxid kibocsátás adatait Mészáros Ernô akadémikus tanulmányai alapján
mutatom be. [8] Az 1992. évi szén-dioxid mérleget az 1. táblázat és kerekített adatokkal
a 4. ábra tartalmazza. A felszabaduló forrás erôssége 102 TgC/év, ebbôl 29 egység a
növényzetbôl, 55 a talajból, 2 az élôlények (ember, állat) légzésébôl, 16 az energiater-
melésbôl szabadul fel. A források közül kb. 60%-kal szerepel a talaj. Ez megerôsíti S.
Arrhenius 100 évvel ezelôtti állítását, miszerint a szén-dioxid képzôdésének döntô része
a kôzetképzôdés és -mállás terméke, a széntüzelés (akkor 500 Mt/év) a légkör szénsav
tartalmának ezredrészét adja. Az ipari, környezeti változások ezt (ezredrész) az arányt
nyilván változtatták, a földi légkör CO2 tartalma földrészenként a földtani, ipari aktivi-
tástól függôen eltérô lehet. Hazánkban kereken 100 egységbôl 15-16% jut az energia-
termelésre, közelítôleg a szén és szénhidrogének elégetésére. 

A természettudományos alapon álló vizsgálatok eredményei szerint a CO2 gáz mel-
lett a H2O és más anyagok légköri jelenléte is számottevô mértékben befolyásolja a fel-
melegedést, a globális hômérséklet-változást. A korábban már említett [6] publikáció
mellett az újabb németországi kutatások olyan eredményt hoztak (5. ábra), hogy a kli-
matikus változások okozója mintegy 64-65%-ban a légkör víztartalma, 25-27%-ban a

1. táblázat
Az 1992. évre számított magyarországi széndioxid-mérleg, TgC/év egységekben kifejezve

Forrás/nyelô helyzete Forráserôsség Nyelôerôsség 

Növényzet 28,6 57,2 

Emberek és állatok 1,8 - 

Talaj 50,9-60,0 - 

Energiatermelés 15,1-16,6 - 

Sztratoszféra - 6,3 

Σ 96,4-107,0 63,5 
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légkör természeti „származású” CO2 tartalma, valamint 4-6 %-ban egyéb természeti
hatások [9]. Ezen természeti hatásokon túlmenôen az emberi-ipari tevékenység (antro-
pogén) okaként megjelenô szén-dioxid és egyéb hatások aránya kb. 2-2%.

Fentiek alapján, miszerint:
– az 500 Mt szén elégetésébôl származó CO2 a földi légkör szénsavterhelésének

(tartalmának) ezredrészét képezi, ill. ebbôl adódóan a jelenlegi 8-9 milliárd tonna
fosszilis tüzelôanyag 8-10 ezrelékét, kereken 1%-át [6],

– a klimatikus hatások 28-30%-át okozó CO2 hatásain belül az emberi-  ipari erede-
tû CO2 kibocsátás az üvegházhatás kereken 2%-át [9],

– valamint, hogy a Kárpát-medencébe „bezárt” CO2 felszabadulás 14-16%-át az
ipari (erômûi) tevékenység okozza,

eléggé nagy „bátorság” azt állítani, hogy az „esetleges” globális (világméretû) felmelege-
dés elleni küzdelem legfôbb eszköze a szénerômûvek leállítása és a kôolaj termelés vissza-
fogása. Miért éppen az üvegházhatás 2%-át okozó antropogén eredetû szén-dioxid a
„fô bûnös”? (A hazai 14-16 TgC/év kibocsátás az összes földi CO2 kibocsátásához vi-
szonyítva nyilván elhanyagolható mennyiség.)

A hômérsékleti és a fosszilis tüzelôanyag-felhasználás adatainak összevetése

A Föld globális hômérsékletének alakulásáról a Meteorológiai Világszervezet
(WMO), illetôleg az IPCC (ENSZ Intergovernmental Panel of Cimate Change), a fos-
szilis tüzelôanyagok termelésérôl és felhasználásáról a bányászati világstatisztikák
[11,12] szolgáltatnak adatokat.

A 6. ábra 1861-tôl 2000-ig mutatja a Föld globál hômérsékletének alakulását az
1961-1990-es évek átlagától vett eltérés szerint. A 7. ábra az É-i félteke (30. szélességi
foktól É-ra) átlagos hômérsékletének alakulását mutatja. (A szén és szénhidrogének
kb. 90%-át az É-i féltekén használják fel) A változás mindkét ábrán hasonló jellegû, a
Föld globál hômérsékletének emelkedése 140 év alatt 0,6-0,8 oC. Bizonyos mérési, szá-
mítási pontatlanságokat tekintve a változás mértéke bizonytalansággal is terhelt. 

Az ábrákon lényegében három jellemzô szakasz látható. Az 1860-1910 közötti évek-
ben lényegesen nem változott az áltagos hômérséklet, annak ellenére, hogy ebben a 4-
5 évtizedben emelkedett a kôszénfelhasználás – a gôzgép, hajózás, vasút, acélgyártás és

4. ábra: Az 1992. évi magyarországi szén-dioxidmérleg [8]

villamos erômûvek
beindulása során –
minimális értékrôl
600-800 Mt/évre. Az
É-i félteke globális
hômérséklete az
1860-1910 közötti
idôszakban általában
0,3 oC-al csökkent
(egyes években 0,4
oC-al) (7. ábra), ami-
kor a kôszénfel-
használás nagyság-
renddel (8-10 szere-
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függetlenül, netán annak ellenére, hogy a 8. ábra szerint a fosszilis tüzelôanyagok fel-
használása 7,5-8,0 milliárd tonnára 3,5-4,0 szeresére emelkedett. A jelentôs szén-olaj-
gáz felhasználás (eltüzelés) nem változtatta a globális hômérsékletet, nem növelte az
üvegházhatást!

A 6. és 7. ábrán látható az is, hogy a globális hômérséklet értéke egyik évrôl a má-
sikra jelentôs mértékben „ugrál”. A 7. ábra szerint pl. 1863-ban 0,75 oC-kal csökkent,
1864-ben 0,15 oC-kal emelkedett, ami egy éven belül 0,9 oC változás, ami gyakorlatilag
a másfél évszázados változással azonos; az 1912-es 0,7 oC-os csökkenés egy év alatt 0,2
oC-ra mérséklôdött; az 1990-es 0,7 oC-os emelkedés 1-2 éven belül 0,1 oC-ra mérsék-
lôdött, holott a tüzelôanyag felhasználás egyik évrôl a másikra csak maximálisan 3-5%-
al változott, általában emelkedik.

Következtetések

A hivatkozott irodalmi forrásokban közölt természettudományos eredmények, vala-
mint a bemutatott meteorológiai és energiahordozó felhasználási adatok alapján azt
rögzíthetjük, hogy:

– a napsugárzás erôsségét és területi (regionális) eloszlását a Föld-mozgás paramé-
terei és a naptevékenység determinálják, a Föld-pálya paramétereinek ciklikus
változása a napsugárzási energia mértékét 15%-al is módosíthatja,

– A Föld légkörében lejátszódó változásokat, a hômérséklet-emelkedését-
csökkenését, a légkör „átláthatóságát” az un. üvegházhatású gázok (H2O, CO2,
CH4, NOx, aerosol részecskék) jelentôs mértékben meghatározzák,

– a légkörben található széndioxid mennyiségét döntô részben az emberi tevékenységtôl
független – a talajból származó – kôzetképzôdési és kôzetmállási folyamatok határoz-
zák meg, az antropogén származású CO2 mennyisége e teljes légköri szén-dioxid-
nak nem jelentôs része [6],

5. ábra: A földtörténeti klimatikus hatások, az üvegházhatást befolyásoló
tényezôk   (üres: természeti okok, teli: antropogén hatások) [9]

sére) nôtt. Talán
csak nem a szénfel-
használás ugrásszerû
növekedése eredmé-
nyezte a viszonylag
jelentôs hômérsék-
let-csökkenést? Az
1910-1940 közötti
években kereken
0,3 oC hômérséklet-
emelkedés jelentke-
zett, holott a világ-
háborús károk és a
gazdasági válság mi-
att alig nôtt a szén-
felhasználás. Az
1940-1980 közötti
években nem válto-
zott a Föld globális
hômérséklete, attól
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– egyes szerzôk szerint a légkör víztartalmának [3,9] van jelentôsebb szerepe az
üvegházhatás kialakulásában, mások szerint a szén-dioxidnak,

– üvegházhatás kialakulásában az antropogén (emberi, ipari) származású CO2-nek csak
2%-os hatása van,

– a földtörténet során jelentkezô nagy lehûlések és felmelegedések (jégkorszakok)
idôszakában az emberi-ipari tevékenység nem játszott szerepet,

– az utóbbi 150 év meteorológiai és tüzelôanyag (szén, olaj, gáz) felhasználási adatai
nem igazolják a hômérséklet-változások (globális felmelegedés, lehûlés) közötti kap-
csolatot,

– az utóbbi százötven év során jelentkezett 0,4-0,6 oC közötti globális hômérséklet-
emelkedésnél az emberi (10 ezer év) és a földtörténeti múltban – emberi-ipari hatá-
sok nélkül is – lényegesen nagyobb hômérséklet-változások voltak, 

6. ábra: A Föld közepes hômérsékletének változása az 1951-1980 közötti évek 
átlagára vonatkoztatva (forrás: IPCC 1990) [8]

7. ábra: Az Északi-félteke (a 30o szélességtôl északra) közepes hômérsékletének változása 
az 1961-1990 közötti évek átlagára vonatkoztatva (forrás: IPCC 1990)
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– ezen változások (évenkénti ugrások) bekövetkezésére nincs pontos magyarázat,
– fentiek alapján minden természettudományos alapot nélkülöz az a nézet, hogy a globális

hômérséklet-emelkedés okozója a fosszilis energiahordozókat felhasználó ipari létesítmé-
nyek (erômû, gépkocsi, stb.) CO2 kibocsátása. (lásd: földtörténeti múlt, ill. az utóbbi
háromszor ötven éves szignifikánsan elkülönülô idôszak),

– a fosszilis ásványi nyersanyagok energetikai arányának (ami jelenleg az OECD orszá-
gok átlagában 60%) csökkentésére a termonukleáris fúziós energia felhasználásig – az
atomenergián túlmenôen – aligha lesz számottevô lehetôség,

– a fosszilis energiahordozók (tüzelôanyagok) felhasználásának számottevô korlátozá-
sa/csökkentése nem kívánatos hatással lenne a fenntartható fejlôdésre,

8. ábra: A tüzelôanyag-felhasználás és a globális hômérséklet alakulása 
(a nulla oC hômérsékleti  vonal az 1951-1980 közötti évek átlaga)
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– indokolt lenne, hogy a közvélemény minden eleme/része racionálisan értékelje a ter-
mészeti tényeket, nem visszaélve a szenzációt keresôk törekvéseivel (A korszerû szén-
lignit erômûvek ugyanis nem füstöt okádnak, hanem vízgôz  távozik a kéntelenítô
rendszerbôl.).
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Csökken a szén szerepe Csehországban

A Cseh Köztársaság jelenleg 40 millió tonna
barnaszenet és 11 millió feketekõszenet használ
fel évente. Az ország energia szükségletének két-
harmadát szénbõl fedezik.

A tervek szerint a szénmennyiség 2030-ra 30
millió tonnára fog csökkenni, melynek egyik oka,

hogy az ország északnyugati vidékein lévõ ön-
kormányzatok ellene vannak a szénbányászat
fejlesztésének (ismerõs gondolatok Dr. H. J. meg-
jegyzése), a másik oka, hogy a jelenlegi 2,3%-os
megújuló energiaforrások felhasználását 2030-ra
10-11%-ra kívánják emelni.
(Energia Hírek, 2003. augusztus, p.: 11) 

Dr. Horn János

Külföldi hírek
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A hulladék, mint nyersanyag 

DR. CSÕKE BARNABÁS, tanszékvezetõ egyetemi tanár, intézetigazgató (Miskolci Egyetem, 
Eljárástechnikai Tanszék)

Az 1980-as években szilárd települési hulladékok kezelésének többé-
kevésbé egységes rendszere alakult ki Nyugat-Európában, amelynek fõ
elemei: a csomagolóanyagok szelektív gyûjtése és válogatása; a szelektí-
ven gyûjtött biológiailag lebontható részbõl komposzt és/vagy biogáz elõ-
állítása; és a maradvány lerakása és/vagy elégetése. Ennek a rendszernek
vannak azonban hátrányai: nem csökkenti elegendõ mértékben a lera-
kandó hulladék mennyiségét; hulladék egy tetemes része kezeletlenül ke-
rül lerakóba, a maradvány elégetése – kis fûtõérték, nagy nedvességtarta-
lom miatt –  gazdasági szempontból elõnytelen. A fentiek vezettek elsõ-
ként (kb. 20…25 éve)  a lakossági hulladék mechanikai eljárásokra ala-
pozott elõkészítési technológiák kialakítására,  majd pedig a 90-es évek-
ben a nedvességtartalom csökkentésére és a jobb minõségû alternatív tü-
zelõanyag elõállítására. A tanulmány, a külföldi tapasztalatok mellett,
beszámol a polgárdi lerakóban lefolytatott  mechanikai-biológiai stabili-
zálás eredményeirõl.

Bevezetés

Az emberi szükségletek kielégítésének folyamata nagy mennyiségû hulladék keletkezé-
sével párosul: a termelés és a fogyasztás során ugyanis mindig keletkezik olyan maradék-
anyag, termék, elhasznált eszköz vagy csomagolóanyag, amelyet a keletkezés helyén a tulaj-
donos - gazdasági és mûszaki okok miatt- sem az eredeti célra, sem más célra nem tud, nem
kíván, vagy nem akar felhasználni, amelytõl ezért meg kell szabadulnia. 

A folyamat kiindulópontja az ásványi nyersanyagok kitermelése, amely a környezetbe
nagymértékû beavatkozással járó mûvelet. Az alapanyag- és a feldolgozóipar, a kereskede-
lem és szolgáltatás, valamint az intézményi-hivatali- és lakossági fogyasztás hulladékainak le-
rakása pedig jelentõs környezeti ártalmakat idézhet elõ, és értékes földterületeket von el a
természettõl és a mezõgazdaságtól.

Mindez arra ösztönzi a társadalmat, hogy a termelést és a fogyasztást elsõsorban a hulla-
dék képzõdését csökkentõ hulladékszegény technológiák alkalmazásával és környezetbarát
termékek elõállításával, másodsorban a hulladékanyagok termelési-fogyasztási folyamatba
való minél teljesebb visszaforgatásával, valamint a hulladékok kezelésével, ártalmatlanításá-
val a környezetet és a természeti erõforrásokat kímélõ módon folytassa. E tevékenységet ösz-
szefoglalóan hulladékgazdálkodásnak nevezzük.

Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem

Az ember szükségleteinek kielégítése a termelés és a fogyasztás folyamatában valósul
meg (1. ábra). A termelési folyamatba nyersanyagokat vagy alapanyagokat, energiát, segéd-
anyagokat és közegként levegõt, valamint vizet viszünk be. A folyamat eredménye a termék,
és a folyamatban elkerülhetetlenül keletkezõ maradékanyagok, a termelési hulladékok,
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amelyek lehetnek: technológiai (pl. timföldgyártásnál a vörösiszap) vagy amortizációs (el-
használt termelõ berendezések) termelésspecifikus hulladékok és nem termelésspecifikus
hulladékok (pl. csomagolóanyagok). Környezetvédelmi szempontból a termelési technológi-
ai hulladék egy része veszélyes hulladék, amely a környezetvédelem kritikus pontja. A ter-
melési technológiai hulladék rendszerint nem újrahasznosítható.

A termelési hulladékok csökkentése tehát alapvetõen nyersanyag (vagy alapanyag) és
gyártástechnológiai kérdés, és a fentiek miatt célszerû a környezetvédelmet a termelési fo-
lyamat integráns részének tekinteni (termelésintegrált környezetvédelem). A célja tehát:  a
piacképes termékek gyártási folyamatának olymódon való kialakítása, hogy a folyamatban
csak az elkerülhetetlenül szükséges minimális mértékben keletkezzen maradékanyag (hulla-
dék) [2].

Az elhasználódott termék, az étkezési és más a háztartásban keletkezõ maradékanyagok,
valamint a termelés nem specifikus hulladékai képezik a fogyasztási (települési) hulladékot.
A szilárd települési hulladékok nagyobbik része (Magyarországon ~ 60%-a) a háztartások-
ban keletkezik, a többi az iparból származik. A háztartási, az iparból, illetõleg a szolgáltatás-
ból származó hulladékok lehetnek szervetlenek vagy szerves hulladékok, ez utóbbiak nagy-
részt biológiai úton lebonthatóak.

A szilárd települési hulladékok anyagi  (fémek, üveg, kerámia, fa, papír, mûanyagok stb.)
és szerkezeti tulajdonságaiból következik, hogy az elhasználódásukat követõen  újrahaszno-
síthatók.

A fogyasztási termékek hulladékká válásának idõbeli alakulását (a termék életciklusát),
az újrahasznosítás lehetõségeit alapvetõen a termék gyártáskor elnyert tulajdonságai hatá-
rozzák meg. A gyártási folyamatban kell tehát gondoskodni a termékek környezetvédelem
és a hulladék-újrahasznosítás szempontjai szerint történõ kialakításáról, ez termékintegrált
környezetvédelem. Célja tehát; a termékek olymódon történõ kialakítása, hogy a használa-
tuk után, és a szükséges elõkezelést követõen az anyagi komponenseiket – fémek, üveg, fa,
papír, mûanyagok, kerámiák stb. – a termelési folyamatba vissza lehessen vezetni (újrahasz-
nosítás, hasznosítás) [2]. 
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1. ábra: Termelés és fogyasztás
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A hulladékgazdálkodás tágabb értelemben magába foglalja – az elõbbieken túlmenõen –
a hulladékok elõkezelését (szállítás, deponálás, tömörítés), fizikai úton újrahasznosításra va-
ló elõkészítését és termikus, kémiai, biológiai úton történõ hasznosítását vagy ártalmatlaní-
tását, valamint az ezeket szolgáló jogi, gazdasági, infrastrukturális feltételeket is.

A hulladékkomponensek újrahasznosítását, hasznosítását a fejlett ipari országok igen
magas szintre emelték. Az 1. táblázat a másodlagos forrásból származó fémek arányát mu-
tatja be a teljes értékesített fémekre vonatkoztatva. Ennek hajtóereje, hogy a másodlagos szí-
nes fémek elõállításának energiaköltségei töredéke a primer fémekének (2. ábra).

A 2. táblázat a csomagolóanyag-hulladékok, a 3. táblázat pedig a szilárd települési hulla-
dékok égetéssel történõ hasznosítását szemlélteti.  

A szilárd települési hulladékok elõkészítésével másodnyers- és tüzelõanyagok elõállítása

Hazánk hulladékgazdálkodásának legégetõbb gondja a szilárd települési hulladékok ke-
zelése és ártalmatlanítása. Ezért figyelmünket a továbbiakban elsõsorban e kérdéskörre for-

Fém Másodlagos fém aránya a teljes 
fémtermelésben, % 

Al 37 
Cr 37 
Cu 35 

Fe, acél 60 
Pb 65 
Mg 41 
Ni 44 
Sn 27 
Ti 39 
Zn 16 
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Nyersanyagból

Hulladékból

1. táblázat
Fémek másodlagos forrásból [10]

2. ábra: A szekunder fémek elõállításának energiaköltségei a primer fémekéhez képest
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Ország Hasznosítás  
% 

Hasznosítás anyagában, 
% 

Dánia 83 37 
Németország 65 63 
Franciaország 55 40 
Olaszország 32 3 
Hollandia - 55 
Ausztria 66 61 
Svédország 65 58 
Nagy-Britannia 34 30 

 
 (Forrás: Datenbank der Wirtschaftskammer Österreich, 00.10.) 

2. táblázat
Csomagolóanyag-hulladékok hasznosítása égetéssel 

Ország A hulladékégetõ-
mûvek száma, 

db 

Az elégetett 
hulladékmennyiség, 

millió t/év 

Az elégetett mennyiség 
aránya a teljes 

mennyiséghez, % 

Japán 1893 32,0 72 

USA 468 38,6 16 

Belgium 27 0,7 21 

Dánia 36 1,7 65 

Franciaország 88 7,6 42 

Hollandia 12 2,8 40 

Németország 49 9,3 25 

Olaszország 15 2,7 16 

Egyesült 
Királyság 

34 2,8 10 

Spanyolország 7 0,7 6 

Svájc 48 2,3 80 

Svédország 23 1,8 55 

 

3. táblázat
Szilárd települési hulladékok hasznosítása égetéssel [15]
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dítjuk. Magyarországon 4–4,5 millió tonna háztartási és összetételében ahhoz hasonló ipari-
kereskedelmi hulladék, valamint ~1 millió tonna elhasznált fogyasztási eszköz keletkezik,
amely jelenleg nagyrészt deponálásra kerül. 

A fejlett országokban e hulladékok jelentõs részét, mint láttuk, értékes alapanyagként, il-
letve másodnyersanyagként és másodlagos energiaforrásként hasznosítják. 

A fejlett ipari országokban szilárd települési hulladékok kezelésének többé-kevésbé egy-
séges rendszere alakult ki (3. ábra). E szerint a szilárd települési hulladék az együttkezelhe-
tõség szempontjából három fõ csoportra bontható:  

– csomagoló anyagok: a szilárd települési teljes hulladék 30-40%-a, 
– biohulladékok: 40-50%,
– maradék: 30-10% .
Az ábrán látható, ma már hagyományosnak tekinthetõ rendszernek vannak azonban hát-

rányai is:
– Nem csökkenti elegendõ mértékben a lerakandó hulladék mennyiségét (ha nincs

égetés).
– A hulladék egy tetemes része kezeletlenül kerül lerakásra (maradékanyag).
– Az elõbbiek miatt a lerakás költségei nagyok.
– E települési szilárd maradékanyag ugyanakkor alapvetõen mezõgazdasági, ill. energe-

tikai szempontból hasznos komponensekbõl áll: ez egyaránt igaz biológiailag lebontha-
tó, mind pedig biológiailag nem lebontható (vagy nehezen lebontható) szerves részre.

– A szelektív gyûjtés (csomagoló és biológiailag lebontható anyagokra) és kézi-gépi válo-
gatás túlerõltetése e rendszert is gazdaságtalanná teszi.

– A kezeletlen települési maradék (hulladék) elégetése – a maradék kedvezõtlen tüzelés-
technikai tulajdonságai (alacsony fûtõérték, nagy nedvességtartalom)  miatt – gazdasá-
gi szempontból elõnytelen.

A fentiek vezettek:
– elsõként (kb. 20…25 éve)  a lakossági hulladékból mechanikai eljárásokra alapozott

technológiákkal másod-tüzelõanyag elõállítására, 

HULLADÉK SZELEKTÍV GYÛJTÉSE
o lakosságtól, az intézményektõl, valamint ipari  és

kereskedelmi vállalatoktól, vállalkozásoktól

CSOMAGOLÓ ANYAGOK
SZORTÍROZÁS VÁLOGATÓMÛBEN
o termékek:  kvázi fajtatiszta papír-,

mûanyag-, fém- és üvegfrakciók

BIOLÓGIAILAG
LEBONTHATÓ

Komposztálás
vagy

Biogáz-elõállítás

Szilárd települési hulladékSzilárd települési hulladék

Lerakás

ElégetésElégetés

  MARADÉK

Salak-
elõkészítés
és lerakás

3. ábra: A hagyományos települési hulladékkezelés rendszere
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– majd pedig a 90-es években a biológiailag lebontható rész nedvességtartalmának csök-
kentésére és jobb minõségû alternatív tüzelõanyag elõállítása érdekében a szilárd tele-
pülési hulladék maradékanyagának ún. stabilizációs kezelésének a bevezetésére. 

A szilárd települési hulladékok mechanikai-biológiai kezelésének fogalma is tehát a 90-
es évek elejétõl ismert, amikor is az addig már alkalmazást nyert mechanikai eljárásokat bi-
ológiai eljárásokkal egészítették ki. Ma a szilárd települési hulladékok maradékanyagának
kezelése mechanikai, biológiai vagy termikus eljárásokkal történõ kezelésekbõl, illetve leg-
gyakrabban ezek kombinálásából tevõdik össze. 

A szilárd települési hulladékok a szokásos szelektív gyûjtésre nem került maradékát (ház-
tartási maradékhulladék = HÁM) hasznosításra elõkészítõ stabilizációs eljárások három
csoportba sorolhatók [6]:

1. Mechanikai-biológiai stabilizálás (MBS), amelynek célja: a nagyfûtõértékû, komponen-
sekben gazdag és a nagy fûtõértékû komponensekben szegény frakció elõállítása, ill.
ennek a terméknek lerakása: olyan lerakandó termék elõállítása, ami megfelel a lera-
kóba elhelyezés feltételeinek mind az eltávozó levegõ, mind a szivárgó víz, mind pedig
a szilárd fázisból való kioldódásra vonatkozóan.

A mechanikai-biológiai stabilizálás közvetlen célját tekintve két kezelési célkitûzést kü-
lönböztethetünk meg [7]:

– Kezelendõ hulladék nagy részének biológiai stabilizálása (komposztáláshoz hasonló
aerób lebontása) és az ehhez kapcsolódó lerakás.  Ebben az esetben az a törekvés, hogy

Települési hulladék
  maradékanyaga

Aprítás Szitálás

Mágneses és
örvényáramú
 szeparálás

Mágneses és
örvényáramú
 szeparálás

Homogenizálás és
  biostabilizálás

Szitálás

Másodtüzelõanyag Biostabilizált anyag
 lerakóba vagy 
mezõgazdaság

Vas
színes fém ek

Vas
színes fém ek

Mágneses és
örvényáramú
szeparálás 

Mágneses és 
örvényáramú
szeparálás

Vas,
szín esfém ek

Vas,
szín esfém ek

4. ábra: Mechanikai biológiai stabilizálás (1. változat)
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a szilárd települési hulladék maradékanyagából a lehetõ legnagyobb részt (papírt, kar-
tont, pelenka stb.) biostabilizálásra vigyenek. Ezért elsõként az anyagot biológiai úton
stabilizálják és a stabilizált anyagból (a stabilátból) nyerik ki szitálással a nagy 
fûtõértékû komponensekben gazdag frakciót. A megoldást a 4. ábra mutatja.

– Az értékes és nagy fûtõértékû frakció a lehetõ legnagyobb mértékben történõ leválasz-
tása. Itt az eljárástechnikai koncepció, hogy az értékes nagy fûtõértékû komponensek
leválasztását a biológiai kezelés elõtt kell elvégezni, mivel az értékes komponensek egy
része (papír, karton, pelenka stb.) a biológiai kezelés során lebomlik. A megoldást az 5.
ábra mutatja.

A szerves anyagok mechanikai-biológiai, mechanikai-fizikai kezelése során tehát jól de-
finiált termékeket, illetve anyagokat kell elõállítani, így nagymértékben elõsegíthetjük a gaz-
daságos értékesítést és a környezetkárosítás-mentes lerakást. 

A jól definiált termék egyik legfontosabb minõségi követelménye (német elõírásokat az
[11, 12] irodalom tartalmazza), hogy az értékesítéskor tovább adott termék maximálisan hi-
giénikus, illetve fertõtlenített legyen. Ezzel együtt a felhasználóknak garantálniuk kell a vál-

Települési hu lladék
  maradékanyaga

Aprítás

Szitálás

Mágneses és
örvényáramú
 szeparálás

Mágneses és
örvényáramú
 szeparálás

Homogenizálás és
  biostabilizálás

Szitálás

Másodtüzelõanyag Biostabilizált anyag
 lerakóba vagy 
mezõgazdaság

Mágneses és
örvényáramú
szeparálás

Mágneses és 
örvényáramú
aszeparálás

Vas ,
színes fém ek

Vas ,
színes  fém ek

Vas ,
színes  fém ek

5. ábra: Mechanikai biológiai stabilizálás (2. változat)
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tozatlan minõséget és az elõre rögzített alkalmazhatóságot. A modern üzemekben ezért a
nagyfûtõértékû másodtüzelõanyag-terméket homogenizálják és pelletezik.

Németországban mintegy 26 MBS-üzem (német röv. MBA) mûködik, összesen  1,7 mil-
lió t/év kapacitással  [13].

2. Mechanikai-fizikai stabilizálás (MFS) fõ célja olyan tüzelõanyag elõállítása, amelynek
elegendõen kicsi a nedvességtartalma (< 10%), és a kívánt mértékben mentes a nem
éghetõ  inert és fémes anyagoktól. Ezért a kinyert laza alternatív tüzelõanyag frakciót
többnyire forgódobos kemencében történõ  szárításnak és fémleválasztásnak vetik alá,
végezetül pedig rendszerint pelletezik (vagy brikettezik).  

Az MFS mûveleteit a 6. ábra mutatja be. A mechanikai-fizikai stabilizálás elõnyei [6]:
– A szilárd települési maradékanyag széntartalma csaknem teljes egészében energetikai

hasznosításra kerül.
– Az ásványos inert anyag kivételével a teljes anyag hasznosítása megtörténik.
– A termikus szárítással elérhetõ, hogy a tüzelõanyag-frakció nedvességtartalma a pel-

letezés által igényelt 10 % körüli értékre csökken.

Települési hulladék
  maradékanyaga

      Aprítás
   Osztályozás
Fémleválasztás

  Adagolás 
elõszortírozás

nemfémes (0,05 %)

fémes, fõként Fe (0,1 %)

     Szárítás
Tüzelõanyagtermék
     tisztítása

Termikus hasznosításra
    

Kondenzát (32 %)

Inert anyagok (3 %)

������

����

Nagyméretû tágyak:

Vas (7%)
és nemvas-fémek (1 %)

Pelletezés

6. ábra: Mechanikai-fizikai stabilizálás tipikus technológiája

2003 6 szam.qxd  4/15/04  5:07 PM  Page 422



Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 6. szám 423

A mechanikai-fizikai stabilizálás hátrányai [6]:
– Gazdaságos eljárás csak nagy elõkészítõmûvek esetén várható, különösen akkor, ha

egyéb hulladékokat (iparból származó háztartásihoz hasonló hulladék, DSD-hulladék)
is bekevernek a végtermékbe.

– A leválasztott inert és nagyméretû hulladék elhelyezése továbbra is gond marad.
– A szilárd települési hulladék szárítására nem áll rendelkezésre a megfelelõ speciális

szárítóberendezés (egyéb területek berendezéseit alkalmazzák, mint a pl. a kõzetszárí-
tók, tápanyagszárítók stb.).

– A pelletezés miatt nagy mennyiségû vizet kell eltávolítani.
– Gondoskodni szükséges a szárító levegõ és a kondenzvíz tisztításáról.

3. Száraz stabilizálás (SzST) fõ célja olyan tüzelõanyag elõállítása, amely a nyers hulladék-
nál szárazabb és az inert anyagoktól, fémektõl pedig a kívánt mértékben mentes. A cél
továbbá a lerakandó anyag minimalizálása, ill. a tüzelésre kerülõ rész maximalizálása.

Települési hulladék
  maradékanyaga

Aprítás

Mágneses 
szeparálás

Mágneses
frakció (Fe)

Biostabilizálás,
   -szárítás

Szárazstabilátum
(kissûrûségû t.)

Termikus hasznosításra
    

Közet,ásvány

Inert anyagok
leválasztása
sûrûség szerin t

Nagysûrûségû 
    termék

Nemvas-
fémek

Örvényáramú
szepaarálás és
légáramkészülék

��������������	
��

�����

����

���

���

����

����

15---18 MJ/kg

7. ábra: Száraz stabilizáló üzem

2003 6 szam.qxd  4/15/04  5:07 PM  Page 423



424 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 6. szám

Ennek érdekében a szilárd települési hulladék maradékanyagát biológiai szárításnak
(stabilizálásnak) vetik alá, továbbá az inert anyagoktól és a fémektõl mentesítik, vége-
zetül rendszerint pelletezik (vagy brikettezik).  

A 7. ábra a drezdai SST üzemet (szárazstabilizálás) mutatja be. Az üzem által a biostabi-
lizálással szárított anyagot – a fém, kõzet és más nem éghetõ frakció leválasztása után – tel-

Hulladék Erõmû Cementmû Kohászat 
Fáradt olaj x x x 
Gumi-félék  x  
Szennyvíziszap x   
Szekundér tüzelõanyag szilárd települési 
hulladékból 

x x  

Olaj pellet x   
Fa  x  
Mûanyag hulladékok x x  
Desztillációs maradék x   
Hulladékok a szerves vegyiparból  x  
Papíripari hulladék x x  
Autótextil  x  
Segítõ anyagok x x  
Egyéb szilárd/folyékony maradvány x   

4. táblázat
A hulladékok hasznosítása energetikai és ipari üzemekben

Másod-
nyersanyag

Fogyasztás 
(háztartás)

Válogatómû
Szelektívgyûjtés és szortírozás

Termelés,
szolgáltatás

Maradékanyag
(háztartási 

szemét)

Szelektívgyûjtés:
háztartási és háztartási
jellegû ipari hulladék

Másodlagos 
enegia -

hordozók

Maradékanyagok 
biostabilizálása és 

elõkészítése

Termék

Technológiai 
hulladék

Visszaforgatott 
csomagolóanyagok

Hulladék 
égetõmû

Erõmû Kohó Cementgyár
Lerakó

(Inert 
anyagok)

Stabilizált 
biohulladék

Visszanyert fémek

Másod-
nyersanyag

Fogyasztás 
(háztartás)

Válogatómû
Szelektívgyûjtés és szortírozás

Termelés,
szolgáltatás

Maradékanyag
(háztartási 

szemét)

Szelektívgyûjtés:
háztartási és háztartási
jellegû ipari hulladék

Másodlagos 
enegia -

hordozók

Maradékanyagok 
biostabilizálása és 

elõkészítése

Termék

Technológiai 
hulladék

Visszaforgatott 
csomagolóanyagok

Hulladék 
égetõmû

Erõmû Kohó Cementgyár
Lerakó

(Inert 
anyagok)

Stabilizált 
biohulladék

Visszanyert fémek

8. ábra: A biostabilizálás komplex hulladékgazdálkodási rendszere
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jes egészében tüzelõanyagként hasznosítják. Az üzem mérlegadatai nagy hasonlóságot mu-
tatnak az általunk végzett mérések adataival.

A különbözõ eredetû hulladékok és másodtüzelõanyagok hasznosítási helyét (német ta-
pasztalatok szerint) a 4. táblázat mutatja be.

Hazai üzemi  kísérleti vizsgálatok

A mechanikai biológiai stabilizálás hazai alkalmazása feltételeinek megteremtésére a Ver-
tikál Rt. (Ferencz Károly vezérigazgató), a Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszéke (dr.
Csõke Barnabás tanszékvezetõ egyetemi tanár) és a Köztisztasági Egyesülés (Nagy György ügy-
vezetõ igazgató), valamint a Profikomp Kft. (dr. Alexa László ügyvezetõ igazgató) – nemzet-
közi tapasztalatok alapján – a hazai szilárd települési hulladékok  kezelésére átfogó koncep-
ciót dolgozott ki [16], amely lehetõvé teszi:

Alternatív tüzelõanyag -termékek elõállítása

PelletezésSzélosztályozás
Örvényáramú 

szeparálás

Nemvas -fém

Inert anyag

Pellet
Alternatív 
tüzelõanyag

Silók
Mágneses 
szeparálás

Aprítás

Víztelenítés

Papír maradék -
anyagok

Szõnyegek

Mûanyagok

Víz

Vas

Biostabilizálás
éghetõ maradék -
anyaga

Faipari maradék -
anyagok

9. ábra: Hulladékelõkészítési technológia tüzelõanyag elõállítására

10. ábra: A kész letakart (érõ) prizma

– a hazai és a EU törvényi elõ-
írásoknak egyaránt megfelelõ,
a mainál gazdaságosabb hulla-
dékkezelést; 

– a lerakásra kerülõ szilárd tele-
pülési maradékhulladék csök-
kentését;

– a biostabilizálással a lerakás
kockázatának  csökkentését;

– a hasznosítható komposzt a
termikusan hasznosítható
szerves frakció, valamint az új-
rahasznosítható fémes termék
visszaforgatását a termelési-
fogyasztási folyamatba.
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A koncepció fõbb összefüggéseit  a 8. ábra mutatja be. A koncepció jól illeszkedik a ha-
zai hulladékgazdálkodás napjainkban kialakuló rendszerébe, amely szerint a szilárd telepü-
lési hulladékból a legértékesebb részt, a csomagolóanyagokat szelektíven kigyûjtik és váloga-
tómûben jól hasznosítható termékekre szortírozzák szét. 

Ekkor biostabilizálásra a szelektív gyûjtésre nem került maradékanyagok és a válogató-
mû maradéka kerül. A stabilizált anyagból elõkészítési eljárásokkal (szitálással, mágneses és
örvényáramú, esetleg légáramban történõ szeparálással) stabilizált biohulladékot, fémtartal-
mú terméket, tüzelésre alkalmas frakciót, valamint az elõbbi termékekbe nem kívánatos
komponensekbõl (nem éghetõ inert, PVC) maradékot állítunk elõ. Az így nyert éghetõ frak-
ció az ipar számos területén (cementipar, energiaipar, kohászat stb.) termikus hasznosításra
kerülhet, különösképpen akkor, ha más, az iparból származó hulladékkal együtt megfelelõ
mechanikai elõkészítési eljárásokkal valódi, mindig jól homogenizált és elõírt összetételû tü-
zelõanyag-termékké formáljuk. Erre mutat be a 9. ábra egy technológiai vázlatot.

A koncepció gyakorlati megvalósítására – tekintettel arra, hogy ma Magyarországon sem
biostabilizálás, sem pedig a stabilizált anyag komponensei hasznosítása terén nem folytak át-
fogó kutatások  - a Vertikál Rt., a Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszéke, a Köztiszta-
sági Egyesülés és a Profikomp Kft. mûszaki fejlesztési projektet dolgozott ki, amelyet
„Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozása” címmel az Oktatási Minisz-
térium KMFP pályázatra benyújtottak. (A nyertes pályázat száma: KMFP  00032/2001.)

A projekt fõ célja a hazai mechanikai-biológiai stabilizáló mintarendszer kidolgozása és
kísérleti megalapozása. 
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>20 mm

Inotára szánt termék

Mintavételi helyek

Biostabiliozálás Aprítás
kalapácsos
malommal

Háztartásokból származó
települési hulladék

Veszteség
25…37 %

mûanyag

100 %

45…50 %

1…2 %

4…5 %

44-48 %

45-50 %

Fûtõérték:  3,5…6 MJ/kg

Nedvességtartalom: 27…30 %

Fûtõérték: 12 …13 MJ/kg

Nedvességtartalom:  8..10%

11. ábra: A polgárdi lerakón folyó üzemi méretû biostabilizálási kísérlet
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Üzemi kísérletek közvetlen céljai pedig az alábbiak voltak:
– Eljárástechnika jellemzõk meghatározása (szemcseméret, porozitás, sûrûség, nedves-

ségtartalom, anyagi összetétel, fûtõérték és hamutartalom, kémiai összetétel).
– A mechanikai-biológiai kezelés technológiájának  fejlesztése, fõ üzemjellemzõk meg-

határozása.
Az eljárástechnikai jellemzõk közül a szemcseméret kitüntetett szerepet tölt be. Ennek

két oka van: egyrészt mivel az egyes szemcsefrakciókban bizonyos anyagok (anyagcsoport)
dúsulnak (mások szegényednek); másrészt a kívánt komponensek leválasztására alkalmaz-
ható elõkészítési eljárás és berendezés – bármely fizikai sajátság szerint történjen is a szétvá-
lasztás – függ a szemcsemérettõl.

Az üzemi kísérletek helyszíne a polgárdi lerakó volt. A szóban forgó polgárdi hulladék-
lerakót a Vertikál Rt. üzemelteti és jelenleg 60 településen folytat hulladékbegyûjtési tevé-
kenységet, mely három megyére terjed ki.

Az eljárás helyszínének kialakításakor a hulladékkezelésre vonatkozó mindenkori hazai
építési, környezetvédelmi, vízvédelmi stb. elõírásoknak megfelelõen kell eljárni. 

A mechanikai-biológiai kezelés (a technológiai folyamat az 5. ábrán látható) elsõ lépése-
ként a hulladékot a megfelelõ strukturáltság kialakítása érdekében kalapácsos aprítógép ap-
rította. Az aprított hulladékot ezután 300-400 m3-es  prizmákba raktuk, itt történik az inten-
zív érlelés és stabilizálás, levegõztetett zárt körülmények között, 2-4 héten keresztül. 

A levegõztetés alapvetõ fontosságú a szerves hulladékok gyors szagmentes lebontásához,
újrahasznosításához. Nyomórendszerû levegõztetést alkalmaztunk, amely a környezõ leve-
gõt beszívja, majd az érõ anyag alatt elhelyezett levegõztetõ csatornákon át az érõ anyagba
fújja. 

B I O S T A B I L I Z Á L T    H U L L A D É K

Szemcse -
méret

x, [ mm ]

Tömeg
eloszl ás

[% ]

Fûtõ-
érték 

MJ/kg

Nedvess ég
tartalom

[% ]

Hamu -
tartalom

[% ]

<50 54,09 6,33 10,59 41,2
50 – 150 34,72 12,94 6,14 25,7

>150 11,19 20,43 3,33 27,5

ΣΣ 100,00 10,20 8,23 34,3

ΣΣ mért 11,79 32,9

V e g y e s   k e m é n y   m û a n y a g 
ΣΣ  mért 36,17 0 3,7

N Y  E R S H U L L A D É K 
Fûtõérték 

MJ/kg

Nedvess égtartalom

[% ]
Hamutartalom

[% ]

ΣΣ mért 5,79 26,86 29,8

B I O S T A B I L I Z Á L T    H U L L A D É KB I O S T A B I L I Z Á L T    H U L L A D É K

Szemcse -
méret

x, [ mm ]

Szemcse -
méret

x, [ mm ]

Tömeg
eloszl ás

[% ]

Tömeg
eloszl ás

[% ]

Fûtõ-
érték 

MJ/kg

Fûtõ-
érték 

MJ/kg

Nedvess ég
tartalom

[% ]

Nedvess ég
tartalom

[% ]

Hamu -
tartalom

[% ]

Hamu -
tartalom

[% ]

<50<50 54,0954,09 6,336,33 10,5910,59 41,241,2
50 – 150 50 – 150 34,7234,72 12,9412,94 6,146,14 25,725,7

>150 >150 11,1911,19 20,4320,43 3,333,33 27,527,5

ΣΣΣΣ 100,00100,00 10,2010,20 8,238,23 34,334,3

ΣΣ mértΣΣ mért 11,7911,79 32,932,9

V e g y e s   k e m é n y   m û a n y a g V e g y e s   k e m é n y   m û a n y a g 
ΣΣ  mértΣΣ  mért 36,1736,17 00 3,73,7

N Y  E R S H U L L A D É K N Y  E R S H U L L A D É K 
Fûtõérték 

MJ/kg
Fûtõérték 

MJ/kg

Nedvess égtartalom

[% ]
Nedvess égtartalom

[% ]
Hamutartalom

[% ]
Hamutartalom

[% ]

ΣΣ mértΣΣ mért 5,795,79 26,8626,86 29,829,8

5. táblázat
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A prizma felrakása után a levegõztetés irányításához szükséges hõmérséklet- és oxigén-
tartalom-mérõ szondákat helyeztünk el. A felrakott és szondával ellátott prizmákat három-
rétegû GORE-Cover® membrántakaróval fedtük le (10. ábra).

Az  érési idõtartam alatt a levegõztetés a hõmérsékleti és oxigéntartalmi határértékek
alapján mûködik. A prizmák nedvességtartalmának szabályozása és az anyag átforgatása a
kezelés ideje alatt nem szükséges. Az érés alatt bekövetkezõ anyagveszteség miatt a memb-
rántakarót néhányszor után kell feszíteni.

A prizmák lebontására a 2-4 hetes érés után kerül sor. A lebontott prizma anyagát elsõ-
ként szitálásnak vetjük alá. A dobszita finom végterméke komposzt-stabilát, amely lerakha-
tó, valamint rekultivációs és mezõgazdasági célra felhasználható. A dobszita durva terméké-
bõl a vasfémeket mágneses szeparálással kinyerve jutottunk a nagyfûtõértékû komponensek-
ben gazdag másodtüzelõanyag-végtermékhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002.július 24 -i mérés  
 

Tömegarány, [%]  

 
 

Szemcseméret  
[mm]  

 
 

Tömeghányad  
[%] Mûanyag +  

textil + papír  
kõ +egyéb  

Száraz anyagra 
vonatkoztatott  

fûtõérték   

Fo , [MJ/kg]  
> 200  81,17 7,22 

150 – 200 77,59 12,87  
21,22 

100 – 150 79,10 9,86 

50 – 100 

 
60…50 

61,20 23,71  
13,95 

20 – 50 41,44 42,30 
12 – 20 19,13 66,29 
8 – 12 12,12 80,60 

– 8 

 
 

40…50 
 0…10  90…100 

7,37 
 
 
 

Σ 100 53,41 33,88   
 

6. táblázat
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A technológiai folyamat valamennyi anyagáramából a 11. ábrán feltüntetett helyeken
mintát vettünk.  A 2002. július 24-én vett mintát elsõként szemcsefrakciókra bontottuk, majd
meghatároztuk a frakciók anyagi összetételét, halmaz sûrûségét, nedvességtartalmát, fûtõér-
ték és hamutartalmát (az új kísérleti kazánnal), valamint a kazán hamujának és füstgázának
kémiai összetételét [16]. A továbbiakban az értékelés csak a legfontosabb eljárástechnikai
jellemzõkre terjed ki.  Ezekre vonatkozó eredményeket összefoglalóan a 11. ábra, valamint
az 5. és a 6. táblázat foglalja össze.

Eljárástechnikai szempontból igen fontosak a szemcsefrakciók tulajdonságai. Megálla-
píthatók, hogy

– a fûtõérték a szemcsemérettel szignifikánsan nõ (5. táblázat), miközben a hamu- és ned-
vességtartalom ellenkezõ képet mutat: a kisebb méretfrakciókban megnõ; 

– minderre egyértelmû magyarázattal szolgál a 6. táblázat: az anyagösszetétel szempont-
jából két legfontosabb anyagcsoport, nevezetesen a leghasznosabb éghetõ anyagok (mû-
anyagok, textil, papír) és az ásványos  (kõzet + komposzt) rész, eltérõen helyezkedik el
(eltérõen rendezõdik el) a stabilizált anyag szemcseméret-frakcióiban; a > 50 mm
szemcsefrakciók az éghetõben növekvõ módon dúsabb, a < 50 mm szemcsefrakciók jó-
részt  kõzet és komposzt (egyéb) szemcsékbõl állnak.

– az anyagi összetétel vonatkozásában a mûanyag és a textil a legnagyobb méretû frakci-
óban (> 100 mm), a papír a közepes szemcseméret-frakcióban (20…100 mm), a kom-
poszt pedig a legkisebben (< 20…50 mm) dúsul.

Az elõzõ két táblázat adataiból az is egyértelmûen kitûnik, hogy a szemcseméret alkal-
mas megválasztásával a tüzelõanyag-termék minõsége (fûtõértéke, hamu és nedvességtartal-
ma) szabályozható – mindezt az elõzetes (biostabilizálás elõtti) vagy utólagos (stabilizálás
után) aprítással is befolyásolhatjuk.

Összefoglalás

– A fentiek alapján összefoglalóan megállapítható:
– A szilárd települési hulladékok maradéktalan hasznosítására kell törekedni.
– Ehhez a szelektív gyûjtés és válogatás, valamint mechanikai elõkészítés, a mechanikai-

biológiai stabilizálás kombinált technológiai rendszere kínál kedvezõ megoldást. A te-
lepülési hulladékokból származó másodtüzelõ-anyag minõsége eljárástechnikai (elõké-
szítési) eszközökkel tudatosan szabályozható.

– A települési hulladékokból származó másodtüzelõ-anyagot célszerû más (elsõsorban
ipari) hulladékokkal együtt homogenizált és brikettált másodtüzelõ-anyag termék for-
májában elõállítani és hasznosítani.

– A termék-minõség szabályozása érdekében fontos a megfelelõ eljárástechnikai terve-
zés.
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Ukrajna növeli exportját

2003 elsõ két hónapjában Ukrajna áramex-
portja 17,55 millió USD-t tett ki, melybõl Ma-
gyarország 10,7 millió USD-ral részesedett. Az
ukrán energetikai minisztérium jelentése szerint
az áramexport január-február hónapban több

mint 20 %-kal növekedett az elõzõ év azonos
idõszakához képest.

Az elmúlt évben Ukrajna teljes áramexport-
ja meghaladta a 70 millió USD-t, ebbõl hazánk
45 millió USD-ral részesedett.
(Energia Hírek, 2003. augusztus, p.: 12) 
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Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása

DR. ORMOS TAMÁS okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens – DR. GYULAI ÁKOS
okl. geológusmérnök, a mûszaki tudomány doktora, tszv. egyetemi tanár – DR. TURAI ENDRE okl. geofizikusmérnök, a

mûszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens, A Szerzôk munkahelye: Miskolci Egyetem, Mûszaki Földtudományi
Kar, Geofizikai Tanszék, Miskolc

A cikk egy útépítési célra megfelelô, Abasár község melletti andezit
elôfordulás geofizikai kutatásának menetét és annak eredményeit mutat-
ja be. Az elôfordulás különlegessége, hogy az andezit haszonanyag a fel-
színen, illetve annak közvetlen közelében helyezkedik el, hegylábi görge-
teg formájában. A geofizikai kutatási eredmények kiemelt szerepet ját-
szottak a haszonanyag települési viszonyainak és ipari készletének meg-
határozásában, mivel más módszerrel (kutató fúrásokkal) ebben a fel-
szín közeli, rendkívül inhomogén, laza szerkezetû anyagban nem lehetett
megfelelô megbízhatóságú eredményeket elérni. A kutatást a Miskolci
Egyetem Geofizikai Tanszéke végezte a Magyar Aszfalt Kft. mgbízásából
[1]. E cikkben ismertetett kutatási eredményekre jelentôs mértékben tá-
maszkodó összefoglaló földtani jelentés [2] a Magyar Geológiai Szolgá-
lat „A legjobb földtani kutatás” díját nyerte el 2000-ben. 

Bevezetés

A Magyar Aszfalt Kft. a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszékét az
Abasár-Tatármezôn  közlekedésépítési andezit elôfordulás megkutatásával
bízta meg a megbízó által kijelölt, mintegy 50 ha kutatási területen.

A területen elôforduló kôzetek a Mátra fô tömegét adó középsô miocén
korú vulkáni tevékenységbôl származó andezit, andezit agglomerátum és
görgeteg, valamint andezit tufa. A kijelölt terület korábban honvédségi te-
rületként szolgált, ezzel is magyarázható, hogy megfelelôen részletezô, a fel-

szín közeli struktúrákat is megjelenítô földtani térképek nem álltak rendelkezésünkre. 
A kijelölt terület közelében korábbi illegális bányászatból visszamaradt, maximum mint-

egy 3-4 m mély gödrökben a felszín közeli összlet felépítésrôl képet kaphattunk. E szerint
gyakorlatilag már a felszíntôl számítva laza bontott tufába, agyagba ágyazott legömbölyített
andezit kavicsokból és görgetegbôl álló rendkívül inhomogén agglomerátummal számol-
hattunk. A görgeteges andezit vastagságáról és fekükôzetérôl elôzetes információ nem állt
rendelkezésre. Feltételezések szerint az összlet feküjét akár andezit tufa, akár szálban álló
andezit is képezhette.

Az útépítés céljainak (a szálban álló andeziten kívül) a feltárt andezit agglomerátum né-
ha a 40 cm-es átmérôt is elérô üde andezit tömbjei is kiválóan megfelelnek. Ezen haszon-
anyag kitermelése és felhasználása útépítési célokra rendkívül gazdaságosnak látszott.

Mivel az andezit görgeteges összlet vastagságának meghatározása fúrásos eljárással bi-
zonytalan volt (a fúró félretolta a kemény andezit kavicsokat és így látszólag lényegesen ke-
vesebb haszonanyagot mutatott ki), ezért a geofizikai kutatásoktól várta a megbízó a kész-
let meghatározását, kutatási tervét e szellemben módosította és engedélyeztette.   
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A geofizikai kutatások fô feladata így egyrészt az andezit görgeteg elterjedésének és vas-
tagságának meghatározása, másrészt a területen esetleg elôforduló szálban álló andezit te-
lepülési viszonyainak tisztázása volt.

A kutatás megkezdése elôtt elôzetes geofizikai vizsgálatokat (tesztméréseket) végez-
tünk azért, hogy a kutatási területre jellemzô kôzetfizikai paramétereket megismerhessük,
amelyek alapján a terület földtani geofizikai modelljét felállíthattuk és eldönthettük, hogy
milyen geofizikai módszereket célszerû alkalmazni, a mérésekhez milyen paramétereket és
mérési konfigurációkat kell választani azért, hogy a kiértékelési módszerrel (minôsített in-
verzió) a legmegbízhatóbb eredményhez juthassunk. 

Elôzetes geofizikai vizsgálatok és az alkalmazott geofizikai módszerek

Korábbi hasonló kutatási feladatoknál szerzett tapasztalataink alapján mágneses,
geoelektromos, elektromágneses és szeizmikus refrakciós módszereket véltük alkalmasnak
a feladat megoldására.

A mágneses módszerrel a Föld természetes stacionárius mágneses terében beállt lokális
torzulásokat, azaz anomáliákat mérjük, illetve számítjuk. Ezeket az anomáliákat mágne-
sezhetô anyagok okozzák. Ilyenek a természetben és fôként vulkáni kôzetekben elôforduló
mágnesezhetô vastartalmú ásvány a magnetit, de ugyanúgy anomáliát okoznak a felszíni és
felszín közeli különbözô vastárgyak is. Amennyiben az andezit és agglomerátuma tartalmaz
magnetitet és a vastárgyak  (amelyekkel a területen sajnos bôséggel találkozhatunk) zavaró
hatását ki tudjuk küszöbölni, a mágneses anomáliákból következtetni lehet az andezit gör-
geteg és szálban álló andezit elterjedésére, sôt változó vastagság esetén még a vastagságára
is adhatunk közelítô becslést. A kísérleti méréseink és a próbafeldolgozás eredménye sze-
rint a földtani környezetbôl származó anomáliákat észleltünk, és az elszórt vasdarabok, ká-
beldarabok zavaró hatását is ki tudtuk küszöbölni. Ezért a mágneses módszert alkalmasnak
találtuk a haszonanyag lehatárolására.

A geoelektromos vertikális egyenáramú szondázással (VESZ) a kôzettesteket fajlagos
elektromos ellenállásuk alapján különítjük el. Esetünkben a haszonanyagnak minôsülô an-
dezit, illetve agglomerátum 30-200 ohmm fajlagos ellenállással jellemezhetô, míg az ande-
zit tufa (amelyik rendszerint többé-kevésbé agyagosan bontott) 10 ohmm, vagy még annál
is kisebb fajlagos ellenállással rendelkezik.

A VESZ módszer alkalmazása során, két áramelektródon keresztül egyenáramot, illet-
ve igen kis frekvenciájú váltakozó áramot vezetünk a kôzetösszletbe, miközben másik két
elektródon pedig mérjük az áram által létrehozott feszültséget. A feszültség és áram
értékekbôl, valamint az elektródok geometriai helyzetébôl ún. látszólagos fajlagos ellenál-
lást számítunk az áramelektródok távolságának (terítési távolság) függvényében, amely
utóbbinak logaritmus lépték szerinti növelésével a kôzetösszlet egyre nagyobb térfogatáról
kapunk információt (nagyobb behatolást érünk el). Egy-egy mérési ponton 18-21 külön-
bözô terítési távolságon megmért látszólagos fajlagos ellenállások függvényébôl számítógé-
pes ún. minôsített inverziós eljárással számítjuk ki a kôzetösszlet rétegeinek vastagságát és
azok valódi fajlagos ellenállását. A „minôsített” szón az inverzióban azt értjük, hogy az in-
verzió során nemcsak az imént említett rétegparamétereket kapjuk, hanem további
jellemzôket is, amelyek a rétegparaméterek meghatározásának megbízhatóságát mutatják.

Az elôzetes geoelektromos VESZ mérési adatok kiértékelésével kapott eredmények
alapján a kôzetösszlet négyréteges modellel közelíthetô. A legalsó (negyedik) réteg kis
fajlagos ellenállású bontott tufával azonosítható. A felette lévô összlet andezit agglome-
rátum illetve görgeteg. Ezen összletben a fajlagos ellenállás a felszíntôl lefelé csökken,
ami az andezit agglomerátum agyagtartalmának növekedését jelzi. Ezen negyedik réteg
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feletti összletet három réteggel
írtuk le (modelleztük), amely-
nek összvastagsága 12 és 30 m
között változik. A kísérleti mé-
résekkel az is megállapítható
volt, hogy a vizsgált területen a
szálban álló andezit mélységé-
nek, amennyiben a területen
elôfordul, nagyobbnak kell
lennie, mint 50 m.  A fentiek
alapján a geoelektromos
VESZ módszer alkalmas az
andezit és agglomerátuma, va-
lamint a tufa összlet elkülöní-
tésére. A minôsített inverziós
eljárással a rétegvastagságok
és valódi fajlagos ellenállások
számíthatók, amelyek alapján
földtani készlet megadható.

Az alacsonyfrekvenciás
elektromágneses módszerrel
(VLF) távoli rádióadó állomá-
sok elektromágneses hullámai
által a kôzetekben keltett elekt-
romos és mágneses tér mérésé-
vel és kiértékelésével - válasz-
tott adó frekvenciájától és a
földtani felépítéstôl függôen - a
felszínközeli földtani formáció-
kat kutathatjuk. A kísérleti mé-
réseink alapján a VLF módsz-
erta jelen kutatási feladat meg-
oldásában a nagy heterogeni-

1. ábra: A kutatási terület helyszíne a VESZ mérési 
pontokkal.

tást mutató szakaszokon az értelmezés esetleges bizonytalanságainak kiküszöbölésére ese-
tenként érdemes felhasználni.

A szeizmikus refrakciós módszerrel a kôzettesteket a bennük terjedô rugalmas hullámok
terjedési sebességének különbözôsége alapján tudjuk elkülöníteni. A refrakciós módszer
sajátsága az, hogy csak azok a réteghatárok kutathatók, amelyek esetében a mélyebben
fekvô rétegben nagyobb a hullámok terjedési sebessége, mint a felette lévôben. A módszer-
rel ezen réteghatárok mélysége, valamint a kôzetbeli hullámsebességek határozhatók meg.
A sebességek egyben a kôzetek minôsítésére is alkalmasak. Nagyobb sebességek tömör, ki-
sebb sebességek laza törmelékes görgeteges kôzeteket jellemeznek.

Az elvégzett kísérleti mérések alapján megállapítottuk, hogy az andezit görgeteg feküje
nem refraktáló felület, mert valószínûleg a tufa összletben kisebb a hullámok terjedési se-
bessége, és így nem teljesül a sebességekre elôírt, az elôzôekben említett megszorító felté-
tel. Megállapítottuk, hogy e módszer elsôsorban a felszín közeli haszonanyag minôsítésére
lehet alkalmas.
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mália értékeket nanotesla
(nT) mértékegységben ad-
juk meg. Az adatokban
jelenlévô lokális kiugró érté-
keket (amelyeket az elszórt
vastárgyak okoznak) há-
rompontos futóátlagos
módszerrel eltüntettük,
majd a mágneses térerôsség
anomália térképet megszer-
kesztettük. (2. ábra)

A térképen jól látható,
hogy a mágneses anomália a
kutatási területen az É-i
irányban szignifikánsan
csökken, valamint K-i irány-
ban is kissé. Mivel a mágne-
ses anomália nagysága a
mágnesezhetô ásványok, ill.
kôzetek mennyiségével (tér-
fogatával) hozható kapcso-
latba, ezért a mágneses ano-
mália térkép adataiból az
andezit és andezit agglome-
rátum, ill. görgeteg vastagsá-
gára is lehet következtetni.
E szerint a haszonanyag É-i
irányban elvékonyodik, míg
a legnagyobb vastagság a
kutatási terület DNy-i része-
in található.

A vertikális elektromos
szondázás (VESZ) méré-
seket a tervezett 100 m he-
lyett 50 m-enként végez-

Az elvégzett geofizikai mérések és kiértékelésük

A geofizikai kutatások területét az 1. ábrán mutatjuk be. A méréseket hat szelvény men-
tén végeztük el, amelyek közel É-D irányúak a kutatási terület hosszabbik oldalával párhu-
zamosan. A szelvénykarók feliratainak jelentése: pl. 13/10 = 13. számú szelvény mentén az
1000-dik méter és 13/20 = 13. számú szelvény mentén a 2000-dik méter. A szelvényeken
feltüntetettük a VESZ mérések vonatkozási pontjait is, amelyeket 50-m-enként telepítet-
tünk. A szelvényirányt a kutatási terület földtani felépítése és az alkalmazni kívánt 1.5-D
együttes inverziós eljárás indokolta: a szelvények irányában számítottunk jelentôsebb regi-
onális földtani változásokra, míg arra merôlegesen kevésbé.

A megelôzô geofizikai vizsgálatok tapasztalatai alapján a mágneses méréseket az 1. áb-
rán látható 6 szelvényen 25 m-enként végeztük el. A mérési pontokat a 2. ábrán „●” szim-
bólummal jelöltük. A totális mágneses térerônek a kutatási területre esô anomáliáit a bá-
zispontnak kiválasztott 11/20 szelvényponton mérthez viszonyítva számítottuk ki. Az ano-

2. ábra: A mágneses anomáliák térképe a mágneses mérési
pontokkal.
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tük el, amelyet a felszínközeli andezit agglomerátum, illetve görgeteg nagyfokú late-
rális heterogenitása indokolt. A mérési pontokat az 1. ábrán „●” szimbólummal je-
löltük. A geoelektromos mérések maximális elektróda távolsága 160 és 320 m között
váltakozott. Így végeredményben 100x50 m-es hálózatban készültek el a geoelektro-
mos VESZ mérések. Összességében 126 ponton mintegy 2500 adatot mértünk. 

A mért adatokat szelvényeként összegyûjtve egy szelvény menti kvázi kétdimenzi-
ós úgynevezett 1.5-D együttes inverziós módszerrel, ill. programmal értékeltük ki.
Ezen új módszert a ME Geofizikai Tanszéken fejlesztettük ki és próbáltuk ki külön-
bözô terepi mérési adatsorokon [3]. Az 1.5-D együttes inverziós eljárás lényege ab-
ban áll, hogy egy szelvény mentén folytonosan mért összes látszólagos fajlagos ellen-
állás adatból (esetünkben 21 mérési ponton összesen mintegy 410 adat) egyszerre,
egyetlen numerikus eljárással számítjuk ki a rétegek vastagságának és valódi fajlagos
ellenállásának értékeit. A módszer mind a rétegvastagságokat, mind a rétegek valódi
fajlagos ellenállásait alkalmasan választott sorba fejtett függvényként kezeli. A kiér-
tékelés során további olyan paramétereket is nyerünk az együttes inverziós algorit-
mussal (varianciák, korrelációk), amelyek a számított rétegparaméterek meghatáro-
zásának megbízhatóságáról is számszerû értékeket adnak. E módszerrel sokkal meg-
bízhatóbb és pontosabb képet kapunk a kutatott szelvény földtani felépítésérôl, mint-
ha pontonkénti kiértékelést végeznénk, és ezek eredményeibôl szerkesztenénk föld-
tani szelvényt.

A 1.5-D együttes inverzióval kapott vastagságokat és fajlagos ellenállásokat a ver-
tikális síkban, diszkretizálást követôen, felületrajzoló programmal jelenítettük meg
szelvény formájában, amely a valódi fajlagos ellenállás értékeit mutatja. A hat kiérté-
kelt szelvény közül példaként a 11. számú szelvényt mutatjuk be a 3. ábrán. A jobb
áttekinthetôség kedvéért vertikálisan négyszeresen nyújtott léptéket alkalmaztunk.
Az elôzetes vizsgálatainknak megfelelôen mindegyik szelvényen a felszínközeli össz-
letet négy réteges modellel írtuk le, amelynek paramétereit a 1.5-D együttes inverzi-

3. ábra: Geoelektromos fajlagos ellenállás szelvény (11. sz. szelvény) a haszonanyag feküjének
mélységével.
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óval határoztuk meg. E négy rétegen kívül a terület É-i részén nagyobb mélységben,
ötödik rétegként, valószínûleg szálban álló andezit jelenik meg. Ez az összlet a kuta-
tási terület további részein a felszínhez képest olyan mélyen van, amely a VESZ mé-
résnél alkalmazott, és a kutatási feladattal összhangban lévô, elektróda távolság által
megszabott behatolási mélységen kívül esik. Ezen összlet mélységének és valódi faj-
lagos ellenállásának a meghatározására mérési pontonként különálló 1-D (egyedi) 5
réteges inverziót alkalmaztunk, mert csak néhány ponton értük el a szálban álló an-
dezit felszínét. Az így kapott mélység és valódi ellenállás értékekkel utólag egészítet-
tük ki a szelvényeket.

Az eredmények értelmezése

A közelítôleg 20 ohmm-nél kisebb fajlagos ellenállású tartományokhoz bontott andezit
tufa rendelhetô, amely meddô, míg a közelítôleg 20 ohmm-nél nagyobb fajlagos ellenállású
tartományok bontott tufát különbözô mértékben tartalmazó andezit agglomerátumnak, il-
letve görgetegnek felelnek meg. Ez a tartomány változó minôségû haszonanyag. A növekvô
fajlagos ellenállás az andezit görgetegben lévô bontott agyagos tufa (meddô kôzet) mennyi-
ségének csökkenését jelenti, azaz a haszonanyag minôségének javulását. A változó
minôségû haszonanyag több szelvényszakaszon éles határ nélkül  megy át a meddô fekübe,
más szakaszokon ez a határ jól követhetô. A felszínközeli andezit agglomerátum, ill. görge-
teg nagymértékû heterogenitása és tervezettnél sûrûbb (50 m-enkénti) geoelektromos mé-
rések ellenére is egyes szelvényszakaszokon olyan struktúrák rajzolódnak ki (mély lokális
gödrök), amelyek léte földtani szempontból valószínûtlen. Ezeken a szakaszokon még sû-
rûbb mérésekre lett volna szükség a valóshoz közelebb álló kép kialakításához. A fenti ada-
tok és megfontolások alapján valamint a további geofizikai mérések (mágneses, VLF) kiér-
tékelt eredményeinek figyelembevételével a geoelektromos szelvényeken meghatároztuk a

4. ábra: A megkutatott építési andezit görgeteg feküjének topográfiája.
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haszonanyag és a feküt alkotó meddô tufa legvalószínûbb határát. E határfelületet egy
spline interpoláló függvény segítségével rajzoltuk meg. A haszonanyag ily módon kijelölt fe-
kümélységét a 3. ábrán vastag folytonos vonallal jelenítettük meg. (A helyenkénti kismérté-
kû eltérés a feküvonal és az inverzióval kiszámított éles határ között az interpoláló függvény
és a joint inverzióban használt függvények különbözôsége miatt keletkezett.) A kiértékelt
mérési eredmények alapján a kutatási területen a haszonanyag gyakorlatilag a felszínig ter-
jed, említésre méltó meddôt a fedôben csak lokális elterjedésben találtunk. Ennek pontos
térképezésére sûrûbb mérésekre lenne szükség. 

A mélyebb (35-80 m-es) régióban a kutatási terület É-i mintegy 250 m-es sávjában a
geoelektromos mérések alapján D-i irányban gyorsan elmélyülô, nagy fajlagos ellenállású
kôzettestre bukkantunk, amely nagy valószínûséggel szálban álló andezit, vagy kevésbé bon-
tott andezit agglomerátum. A terv szerinti korlátozott behatolási mélységû geoelektromos
méréseink e kôzet felszínének D-irányban való követését nem tették lehetôvé. A tervezett
bányászati tevékenység szempontjából - a túlságosan nagy mélység miatt – ennek a
kôzetnek az elterjedése amúgy is lényegtelen.

A földtani készlet meghatározása

A fenti értelmezést valamennyi szelvényre elvégezve a haszonanyag mélység szelvények-
bôl a haszonanyag mélységének háromdimenziós képét szerkesztettünk meg, amelyet a 4.
ábrán mutatunk be a 3. ábra szelvényével megegyezô, négyszeres magasítás alkalmazásával.
A mélységek a felszíntôl értendôk.

A 4. ábrán jól látszik, hogy a haszonanyag a kutatási terület É-i részei felé fokozatosan
elvékonyodik és nyugodtabb lefutású, amely egyenletesebb minôséget jelent. A kutatási te-
rület D-i részén a haszonanyag vastagság megnô, azonban gyorsabban is változik. Mivel a
kutatási területen számottevô fedô (meddô) összletet nem találtunk, a haszonanyag felszín-
tôl számított mélységén egyben annak vastagságát is érthetjük. 

A kutatási területen geoelektromos mérésekbôl a haszonanyag vastagságára kapott kép
a mágneses mérések eredményével (2. ábra) összevetve nagyon hasonló képet mutat a ha-
szonanyag regionális térbeli elterjedésérôl. E hasonlóság a geofizikai mérési eredmények
földtani értelmezésének megbízhatóságát támasztja alá.  A 4. ábra adataiból az alkalmazott
térképszerkesztô programunkkal a haszonanyag térfogatát kiszámítottuk, amelyre mintegy
7.3 millió m3 értéket kaptunk. 

Összefoglalás

A megbízó által kijelölt 50 ha-os kutatási területen 100x50 m-es, illetve 100x25 m-es há-
lózatban geoelektromos-, mágneses-, és elektromágneses mérések, a mérési adatok számí-
tógépes (1.5-D együttes inverzió) kiértékelése és értelmezése alapján megállapítható, hogy
felszín közelben 1-35 m-es változó vastagságban útépítési célokra valószínûleg megfelelô,
kedvezô körülmények között kibányászható andezit agglomerátum, illetve görgeteg helyez-
kedik el nagyfokú heterogenitást mutatva. A haszonanyag minôségét annak fajlagos ellen-
állása mutatja. Nagyobb fajlagos ellenállás jobb minôséget jelez. Ennek a kôzetanyagnak -
haszonanyagnak - a térfogata (földtani készlet) geoelektromos mérések alapján mintegy
7.3 Millió m3–nek adódott. A haszonanyag feküjében bontott-agyagosodott tufa helyezke-
dik el, amelyet a mélység felé andezites kôzetösszlet követ. Geofizikai mérésekkel a mély-
beli andezites összletet csak a kutatási terület északi részén értük el, amely D-i irányban ro-
hamosan mélyül, és így gazdaságos lemûvelése nem valószínûsíthetô.  
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A kutatás során szerzett tapasztalatainkat összefoglalva megállapítható, hogy ilyen föld-
tani-teleptani környezetben a haszonanyag, minôségének és készletének becsléséhez az al-
kalmasan választott geofizikai módszerek alkalmasak, sôt nélkülözhetetlenek is.

A Magyar Geológiai Szolgálat Észak-magyarországi Területi Hivatala szakvéleményé-
ben a szóban forgó 50 ha-nyi területen csak a geofizikai mérésekbôl nyert adatokra alapoz-
va a haszonanyagot „építési andezit” megjelöléssel „C1” ismeretességi kategóriába sorolta.
A „B” ismeretességi kategória eléréséhez a földtani adottságok által megszabottan még sû-
rûbb kutatási objektumok (geofizikai mérési pontok) telepítése szükséges.  

Végezetül köszönetünket fejezzük ki a Magyar Aszfalt Kft.-nek azért, hogy e kutatási
eredmények publikálásához hozzájárult, és azért, hogy engedélyt adott a területre készült
további kutatási jelentésekbe való betekintésre is, amelyhez az MGSz Észak-magyarorszá-
gi Területi Hivatalának vezetôje és munkatársai minden segítséget megadtak.
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DR. ORMOS TAMÁS 1972-ben végezte el a geofizikus mérnöki szakot és kapott bányamér-
nöki diplomát a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki karán. Ezt követõen az egyetem
Geofizikai tanszékén gyakornok, majd tanársegéd, 1995-óta egyetemi docens. Mintegy 25
éven keresztül a bányageofizikai - ezen belül a szeizmikus - módszerekkel foglalkozik. Mind a
módszerek fejlesztése és bányabeli körülmények közötti kipróbálása, mind az alkalmazás te-
rén ért el eredményeket jelentõs részben nemzetközi együttmûködések keretében. A felszín-
közeli szeizmikus módszerek fejlesztése a kutatási területe. E területeken szerzi meg egyete-
mi doktori, mûszaki kandidátusi és PhD okleveleit. Számos hazai és külföldi egyesület és bi-
zottság tagja. 2001-tõl a Mûszaki Földtudományi Kar fejlesztési és gazdasági ügyekkel megbí-
zott dékánhelyettese. 

DR. GYULAI ÁKOS 1968-ban szerzett az akkori Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnö-
ki karán geológusmérnöki oklevelet. 1971-tõl a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszékén dol-
gozik. Több évtizedig foglalkozott bányageofizikai módszerek fejlesztésével és alkalmazásá-
val. Jelenlegi szakterülete a környezetgeofizika. 2001-ben az MTA doktora fokozatot szerez-
te meg, 2003-tól egyetemi tanár a ME Geofizikai Tanszéken, 2000-tõl az Ásvány és Kõzettani
tanszék vezetõje is.

DR. TURAI ENDRE 1978-ban végzett Miskolcon, a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamér-
nöki Karának Geofizikus-mérnöki Ágazatán. Ezt követõen a Geofizikai Tanszéken dolgozik,
1998-tól docensi beosztásban. 1984-ben egyetemi doktori, 1994-ben mûszaki tudomány kan-
didátusa, 1996-ban PhD fokozatot, 1993-ban mérnök-közgazdász diplomát szerzett. Tagja a
Magyar Geofizikusok Egyesületének, a European Geophysical Society-nek, a Magyar Mér-
nöki Kamarának és az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságának. Két szakkönyv társszer-
zõje, egy-egy USA, német és magyar szabadalom szerzõje, valamint egy magyar szabadalom
és know-how társszerzõje. Több mint 60 szakcikk és tanulmány szerzõje ill. társszerzõje, szá-
mos hazai és nemzetközi konferencián és kiállításon szerepelt munkáival. Oktatási és kutatá-
si területe az elektromos és elektromágneses módszerek, a geofizikai adatfeldolgozás és értel-
mezés, a geofizikai kutatások gazdaságtana, a geoinformatika és a térinformatika.
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ME  Alkalmazott  Kémiai  Kutatóintézet 
szervezete és tevékenysége

DR. LAKATOS ISTVÁN egyetemi tanár, igazgató

Az intézet jogelõdjét a Magyar Tudományos Akadémia 1957-ben alapí-
totta Olajbányászati Kutatólaboratórium néven, azzal a céllal, hogy alapkuta-
tási hátteret teremtsen a hazai szénhidrogén-bányászat számára. A laborató-
rium kezdetben Sopronban mûködött, kutatói állományát részben a Bányá-
szati Kutató-Fejlesztõ Intézet Olaj Osztályának, illetve a soproni székhellyel

mûködõ Mûszaki Egyetem Olajtermelési Tanszékének munkatársai alkották. Az Olajterme-
lési Tanszékkel való szoros és kitüntetett szakmai-emberi kapcsolatot a kezdetektõl fogva
meghatározta, hogy az intézet igazgatói feladatait és a hazai olajmérnök-képzés irányítását
egy személyben dr. Gyulay Zoltán professzor látta el. 

A kutatólaboratórium 1960-ban a Bányamérnöki Karral, illetve az Olajtermelési Tan-
székkel együtt Miskolcra költözött és egy oktató-kutató egységet képezve nyert közös elhe-
lyezést a Nehézipari Mûszaki Egyetemen. A laboratórium új épületének átadásával és nevé-
nek 1976-ban történt megváltoztatásával egy idõben sor került a K+F tevékenység módosí-
tására. Az MTA javaslata szerint az „Olajbányászati Kutatólaboratóriumát, illetve annak ku-
tatási profilját úgy kell továbbfejleszteni, hogy az alkalmas bázisintézménye legyen azoknak
a fizikai és kémiai kutatásoknak, amelyekre mind a szilárd, mind a fluid ásványi nyersanyag-
ok korszerû technológiát igénylõ termelésére és feldolgozására szükség van”. Ezt követõen
1997-ben az MTA közgyûlésének döntése értelmében a Bányászati Kémiai Kutatólaborató-
riumot a Miskolci Egyetemhez integrálták, ahol 1998. január 1-jétõl Alkalmazott Kémiai Ku-
tatóintézetként folytatja tevékenységét. Az intézet az egyetem kari szintû, leválasztott finan-
szírozású, részjogkörû költségvetési egysége, amely az egyetem rektorának közvetlen aláren-
deltségében, a rektor által kinevezett igazgató irányítása mellett mûködik. A mûködés továb-
bi jellemzõje, hogy önálló vállalkozási joggal, és a költségvetésben meghatározott elõirány-
zatokat tekintve teljes jogkörrel rendelkezõ, egyidejûleg kutatási, fejlesztési, oktatási és tudo-
mányos továbbképzési feladatokat ellátó kutatóintézet. A relatív önállóság ellenére az inté-
zet a jogelõdök szellemi örökségét megtartva a Mûszaki Földtudományi Kar társintézménye.

A kutatóintézetben az alábbi három tudományos osztály mûködik, amelyek K+F tevé-
kenységi köre röviden az alábbiakban adható meg:

A bányászati kémiai osztály (igazgató és osztályvezetõ dr. habil. Lakatos István, egyetemi ta-
nár, a mûszaki tudomány doktora) kutatási területe:

1. A fluidum- és szilárd ásványbányászathoz kapcsolódó fizikai-kémiai, ezen belül elsõ-
sorban határfelületi kémiai és transzportjelenségek vizsgálata.

2. Kémiai alapokon nyugvó intenzív szénhidrogén-termelési módszerek kutatása, külö-
nös tekintettel a polimerek, tenzidek és alkálikus anyagok elárasztási és rétegkezelési
célra történõ alkalmazására.

3. Környezetkémiai kutatások, különös tekintettel az in-situ gátképzési technológiák ki-
dolgozására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, elhelyezésére és reciklálására,
valamint a környezet rehabilitációjával kapcsolatos kémiai problémák megoldására.
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A rezervoármechanikai osztály (osztályvezetõ dr. Tóth János, egyetemi docens, a mûszaki tu-
domány kandidátusa) kutatási területe:

1. Pórusos és repedezett rendszerek struktúrájának tanulmányozása, a litosztatikus és a
hidrosztatikus nyomás pórusszerkezetre gyakorolt hatásának meghatározása.

2. A pórusos és repedezett rendszerekben lejátszódó, többfázisú áramlás törvényszerûsé-
geinek leírása és a fáziscsere hatékonyságát befolyásoló tényezõk meghatározása.

3. A kiszorítási folyamatok, ezen belül a másodlagos és harmadlagos, kémiai alapokon
nyugvó termelési módszerek laboratóriumi modellezése.

A mûszerfejlesztési és informatikai osztály (osztályvezetõ, dr. Jónap Károly, egyetemi adjunk-
tus, PhD) feladata:

1. A fludium és szilárd ásványbányászattal kapcsolatos fizikai és kémiai folyamatok vizs-
gálatához, modellezéséhez szükséges unikális, nagy hõmérsékleten és nyomáson mû-
ködõ kísérleti eszközök fejlesztése és gyártása.

2. Ipari mûszerek és mûszerrendszerek, valamint irányítástechnikai szoftverek tervezése,
gyártása, fejlesztése, telepítése és beüzemelése.

3. Ipari folyamat- és termelésirányító kommunikációs és informatikai rendszerek fejlesz-
tése, telepítése és beüzemelése.

Az intézet közfeladatként ellátandó alaptevékenysége tehát tudományos kutatások és
fejlesztések végzése a természettudományok területén, továbbá széles körû innovációs és
technológiai transzfertevékenység folytatása és azok koordinálása. Az alkalmazott kutatások
színvonalát és jelentõségét jelzi, hogy az intézet éves költségvetésében az ipari projektek ár-
bevétele tartósan 60%-ot meghaladó arányt és fokozatosan növekvõ volument képvisel. A
K+F tevékenység elsõdleges irányát a természeti erõforrások (szénhidrogének, szilárd ásvá-
nyi nyersanyagok) megkutatásával, intenzív kitermelésével, elõkészítésével, tárolásával és
szállításával kapcsolatos tárolómérnöki, vegyészmérnöki, irányítástechnikai és informatikai
alap- és alkalmazott kutatások képezik. Ezen túlmenõen kiemelt új feladata – az egyetem
szervezetében mûködõ karok oktatási és képzési tevékenységébe  integrálódva – speciális ok-
tatás, tudományos továbbképzés és szaktanácsadás. Ezt a tevékenységet az intézet széleskö-
rû hazai és nemzetközi együttmûködésben végzi, munkatársainak részvétele a tudományos
közéletben kiemelkedõ. A nemzetközi tudományos közvélemény elismerését jelzi, hogy az
intézmény kezdeményezésére és szervezésében elindított „Symposium on Mining Chem-
istry” és „Symposium on Distributed Control Systems” valamint a „Progress in Mining and
Oilfield Chemistry” könyvsorozat a bányászati kémia elismert publikációs fórumává vált az
elmúlt évtizedben.

Az intézet munkatársai a K+F feladatok ellátása mellett több évtizede vesznek részt a
Miskolci Egyetemen folyó graduális és posztgraduális képzésében, a magyar és külföldi hall-
gatók oktatásában. Az intézetben rendszeresen készülnek diplomadolgozatok, továbbá szá-
mos magyar és külföldi hallgató itt tölti üzemi gyakorlatát. Az oktatás döntõ része az 1995.
január 1-jével létrehozott és az ME Mûszaki Földtudományi Kar Olaj- és Gázmérnöki Inté-
zetén belül mûködõ “Bányászati Kémiai Kihelyezett Tanszék” keretében folyik. 

DR. LAKATOS ISTVÁN okl. vegyészmérnök, a mûszaki tudomány doktora, egyetemi tanár, az
ME Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetének igazgatója, az ME Bányászati Kémiai Külsõ Tan-
székének és az MTA Bányászati Kémiai Társult Kutatócsoportjának vezetõje.
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Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák 
ünnepélyes átadása

Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Ma-
terben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és 65 éve kiemelkedô
szakmai és tudományos tevékenységet végzô mérnökök részére a tiszteleti diploma át-
adására. 

Az 1735-ben Selmecbányán a montanisztika tudományának mûvelésére alapított
intézménybôl önálló karokká kifejlôdött Bányamérnöki és Kohómérnöki Karokkal, vala-
mint az 1949-ben Miskolcon újonnan alapított Gépészmérnöki Karral kialakult Nehézipari
Mûszaki Egyetemen kezdô mérnökhallgatók elsô alkalommal 1953-ban vehettek át mérnö-
ki okleveleket. Abban az idôben a bányászati képzés megosztott volt, hiszen két év mérnöki
alapozó tanulmányokat követôen a bányászati szakmai képzés Sopronban volt, a kohómér-
nökök négy évfolyamos képzése már teljes egészében Miskolcon folyt. A bányagépészeti sza-
kon tanulók az elsô években Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán szerezhettek mérnö-
ki oklevelet. Az ötven évvel ezelôtti, sok tekintetben átmeneti helyzet, a tiszteleti diplomák
átadásának körülményeire is hatással volt.

A Nehézipari Mûszaki Egyetemen, Miskolcon végzett bányagépész szakos kollégák, gé-
pészmérnök társaikkal együtt, 2003. augusztus 30-án a Gépészmérnöki Kar szervezésében
rendezett ünnepségen vették át aranyoklevél jubileumi diplomájukat. Az ötven éve végzett
bányagépész szakos gépészmérnökök között számos ismert nagytekintélyû tudóst köszönt-
hettünk többek között: dr. Tarján Iván professzort a Bányamérnöki Kar egykori dékánját, az
OMBKE tiszteleti tagját, dr. Kozák Imre gépész kari professzort, az MTA rendes tagját, az
egyetem egykori rektorhelyettesét, vagy dr. Béda Gyula professzort, az NME volt rektorhe-
lyettesét, késôbb a BME Gépészmérnöki Karának dékánját. Az 1953-ban végzett és arany-
oklevél jubileumi diplomát átvett kollégák közül többen hosszú idôn keresztül nagy szerepet
játszottak magyar szénbányászat fejlesztésében, gépesítésében, így többek között a Tatabá-

1. kép: A Szent Borbála Emléktáró avatása

nyán és Oroszlányban
tevékenykedô Bárány
Imre, a KDT egykori
gépészeti vezetôje
Scherer József, vagy a
Borsodi Szénbányák
egykori gépészeti ve-
zetôje, a közelmúltban
elhunyt Nagy László.

Az egykor közös
intézményben tanuló
tradicionális szakok,
így a bányászok, erdé-
szek, kohászok, vala-
mint a Sopronban a
háború után alapított
új szakok elôször vég-
zett mérnökei, geofizi-
kusok, olajmérnökök,
geodéták kérésére, eb-
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ben az évben közös ünnepségen adták át a tiszteleti diplomákat. A jogutód egyetemek és a
karok közötti jó kapcsolatokat bizonyítja, hogy a három egyetem és az érintett karok vezeté-
se és tanácsai, elfogadták és támogatták a kezdeményezést, és hozzájárultak ahhoz, hogy a
székhely és szervezeti változások ellenére, egyszeri és különleges eseményként, 2003-ban,
Sopronban kerüljön sor az Alma Mater egykori diákjai részére a díszoklevelek átadására.
Ezzel az eseménnyel az érintett karok tiszteletüket és elismerésüket kívánták kifejezni, a küz-
delmes éveket megélt, sok dicsôséget és sikert szerzett 50, 60 és 65 éve Sopronban szigorló
mérnökök iránt. 

A különleges eseményre szeptember 3-án a Nyugat-Magyarországi Egyetem, ill. annak
Erdômérnöki Kara tanévnyitó ünnepségén került sor. Külön ki kell emelni a kezdeménye-
zésben és szervezésben kiemelkedô szerepet vállaló, egykor Sopronban végzett Buda Ernô
bányamérnök, dr. Szôke László kohómérnök és Halász Aladár erdômérnök kollégákat, vala-
mint köszönet illeti a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdômérnöki Karát, annak vezetését,
akik vállalták az esemény megszervezését és nagyon színvonalas megvalósítását. 

Az egész napos ünnepi esemény keretében elôször a botanikus kertben található Bor-
bála Emléktáró (1. kép) felavatására került sor, a geodézia és bányamérés gyakorlati okta-
tásának egykori színhelyén. A Mûszaki Földtudományi Kar dékánjának megnyitó beszé-
dét követôen az Erdômérnöki Kar dékánjával közösen vágták át a nemzeti színû szalagot,
ezzel is szimbolizálva a bányászok és erdészek között évszázadok óta meglévô baráti szel-
lemet, kapcsolatokat.

Ezt követôen az arborétum fôépület elôtti részén felavatták  Jankó Sándor erdész pro-
fesszor bronz mellszobrát. A szoboravatás után a tiszteletdiplomás mérnökök és hozzátarto-
zóik a díszteremben (2. kép) találkoztak a három egyetem rektorával és a karok dékánjaival.
A baráti hangulatú összejövetel végén a jubiláló mérnökök egy fenyô csemetét adtak át a
Nyugat-Magyarországi Egyetem rektorának, azzal, hogy elültetve és felnevelve az utódok is
emlékezzenek az egykori soproni karok közötti barátságra, 2003. szeptember 3-a különleges
eseményére.

2. kép: A jubiláló mérnökök az egyetem dísztermében 

A kötetlen beszél-
getés után az egykori
diákok, hozzátartozóik
az egyetemek és karok
vezetôi, képviselôi az
emeleti díszterembôl
levonultak az épület
fôbejáratához, ahol
megemlékeztek a két
világháborúban és az
56-os forradalomban
elesett hallgatókról,
egykori társaikról és
elhelyezték az emléke-
zés koszorúit.

Közösen elfogyasz-
tott ebéd után a szé-
pen felújított Liszt Fe-
renc Mûvelôdési Köz-
pontban (egykori Ka-
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szinó) átadták az arany, gyémánt és vas okleveleket és megtartották a tanévnyitót, amelyen
az Oktatási Minisztérium részérôl dr. Mang Béla, a felsôoktatásért felelôs helyettes államtit-
kár is részt vett. 

Az ünnepségen a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdômérnöki Kara elôterjesztésére,  1
fô vas, 11 fô gyémánt és 58 fô arany oklevelet vett át, ezt követôen a Miskolci Egyetem Mû-
szaki Földtudományi Kar Tanácsának elôterjesztésére 1 fô részére vas, 3 fô részére gyémánt
és 37 fô részére arany oklevelet, az Anyag és Kohómérnöki Kar elôterjesztésére 1 fô vas és
6 fô  gyémánt, míg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építômérnöki Ka-
ra, mint a földmérô mérnök képzés jogutód intézménye, elôterjesztésére 9 fô aranyoklevél
tiszteleti diplomát adtak át.  

Az 1953-ban, már Miskolcon végzett kohómérnökök részére az aranyoklevél jubileu-
mi diploma átadására 2003. szeptember 6-án a Miskolci Egyetem tanévnyitó ünnepségén
került sor.  

Az események után már elmondhatjuk, hogy pro és kontra szóltak érvek a Sopronban
történô közös ünneplésrôl, kollégák érveltek a múlt történéseinek és emlékeinek felidézése
mellett és ellene. De a több mint ötven éve történt eseményeket, a történelmi karok szétvá-
lásáról hozott döntések okozta sebeket egyszer le kellett zárni. Úgy gondolom, hogy a ma
már más-más székhelyen mûködô karok és egyetemi vezetôk részvétele az ünnepi esemé-
nyen ezt a célt szolgálta, ugyanakkor hitet tett a mellett is, hogy ötven év után is büszkén vál-
laljuk és ápoljuk a közös múltat. Tény, hogy az 1949. évi 23 számú törvény a több mint két-
száz éves közös múltat megszakította, azzal, hogy a bányamérnök és kohómérnökképzést a
Miskolcon alapított Nehézipari Mûszaki Egyetemre helyezte át, két önálló kar, a Bányamér-
nöki Kar és Kohómérnöki Kar létrehozásával. A kohászati képzés áttelepülése rövid idô
alatt végbement, míg a bányászati képzés helyzetére közel tíz évig tartó megosztottság, bi-
zonytalanság, kételyek és remények után, 1959-ben került véglegesen pont, a szaktanszékek
és a teljes képzés Miskolcra költözésével. A bányászati-erdészeti képzésbôl kialakult Föld-
mérô-mérnöki Kar sorsa, helyzete is több évig bizonytalan volt, elôbb a Sopronban maradás,
majd a Miskolcra település lehetôsége vetôdött fel, de végül a karon mûvelt tudományterü-
let Budapest és Miskolc közötti megosztása valósult meg.

Sokan érzelmileg nagyon nehezen fogadták az akkori döntést, és még ma is nehezen ve-
szik tudomásul, hogy a közös gyökerekre épülô, évszázadokon át közös Alma Materben
együtt fejlôdô tudományterületeket, a bányász-kohász-erdész képzést, a kialakult szakmai és
baráti közösségeket szétszakították. Visszatekintve az azóta eltelt évtizedekre elvitathatatlan
és tény, hogy a bányászati és kohászati oktatás és kutatás Miskolcra kerülve új lendületet ka-
pott. Új, jól felszerelt laboratóriumok, oktatási és kutatási helyiségek, a térségben meglévô
nehézipari háttér a két kar, a mûvelt tudományterületek kiemelkedô fejlôdési lehetôségét te-
remtette meg. 

Az idén díszoklevelüket átvevôk is részesei voltak a folyamatos változás és bizonytalan-
ság idôszakának. Mutatja ezt az a tény is, hogy bár mindnyájan Sopronban tanultak és kap-
tak diplomát, vannak, akik a Magyar Királyi József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdômérnöki Karára iratkoztak be, ott is vették át diplomájukat,
de vannak, akik részére az oklevelet már a Rákosi Mátyás Nehézipari Mûszaki Egyetem ad-
ta ki. Az ötven éve szigorlatozó mérnökök egy része Miskolcon kezdte tanulmányait, de a
szakmai képzés éveit Sopronban töltötték és oklevelüket is ott vették át. A bányászatban év-
tizedeket eltöltött bányagépész-mérnökök pedig, ötven éve még a Gépészmérnöki Karon
vették át oklevelüket. Ezek a különbségek azonban csak formaságok, hiszen mindannyian az
ôsi Alma Mater egykori diákjai voltak, akiket megérintett a selmeci-soproni szellem, a mun-
ka és a tudás tisztelete és szeretete, a barátság, a testvériesség, a szolidaritás, az egymás meg-
becsülésének és segítésének szelleme. 
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Bár a történelmi események a több száz éves múlttal rendelkezô intézmény, szervezeti
egységeit, oktatóit, diákságát szétszakították, a tradíciókat, a hagyományok tiszteletét és ápo-
lását minden próbálkozás ellenére nem tudták megtörni. A Miskolci Egyetem történelmi ka-
rainak hallgatói, oktatói, az ott végzett mérnökök tovább vitték, és ma is töretlenül ápolják
és fejlesztik, a Selmecen, Sopronban kialakult és elfogadott diákhagyományokat, amelyeket
ma már a Miskolci Egyetem újonnan alapított karainak hallgatói is büszkén magukénak val-
lanak és ápolnak. Az egykor Sopronban mûködô szakok, tudományterületek között a szak-
mai együttmûködés mellett, ma is megvan a barátság, a kapcsolattartás, a közös hagyomány-
tisztelet, amelynek bizonyítékát folyamatosan demonstrálják is. Ezt erôsítendô alakult meg
2002. májusában a Selmeci Asztaltársaság, amely a MTA Akadémiai Klub keretében mûkö-
dik és összefogja az egykor közös Alma Materben mûvelt szak-, és tudományterület
képviselôit. 

Természetesen a Sopronban végzettek még ma is ezt az intézményt tartják Alma Mate-
rüknek, de tudomásul kell venni, és el kell fogadni a tényeket. A Sopronból áttelepült két
történelmi kar, a Mûszaki Földtudományi Kar (Bányamérnöki Kar) és az Anyag és Kohó-
mérnöki Kar (Kohómérnöki Kar) közel ötven éve, már a Miskolci Egyetem keretében mû-
ködik, büszkén hirdetve történelmét, tisztelve és ápolva a múltat, a kor igényeihez, a tudo-
mány fejlôdéséhez alkalmazkodva, folyamatosan fejlôdve és bôvülve méltó otthonra talált
Miskolc városában.

Büszkék vagyunk a most díszoklevelet átvevôkre, az Alma Mater egykori diákjaira. Tisz-
tességes, szorgalmas és sikeres munkájuk szolgáljon példaként az évtizedek óta már külön-
bözô székhelyen mûködô intézményeink mai és jövôbeni hallgatóinak egyaránt.

A díszoklevelet átvevôknek nagy tisztelettel gratulálunk, további életükhöz jó erôt, egész-
séget, nyugodt, békés, hosszú életet kívánunk.

Dr. Bôhm József

A 2003. évben tiszteletdiplomában részesült bányamûvelô-, 

bányagépész-, földmérô-, geofizikus- geológus- és olajmérnökök

A soproni, ill. miskolci egyetem Bánya-
mérnöki Karán végzettek:

Vasoklevél (65 év):
Benedek Dénes bányamérnök

Gyémánt oklevél (60 év):
Buda Ernô bányamérnök
Dr. Kun Béla bányamérnök
Zonda Pál bányamérnök (Kanada)

Aranyoklevél (50 év):
Hajnal Tivadar bánya(mûvelô) mérnök
Harsányi (Holdampf) Alfréd bánya(mûvelô)

mérnök
Józsa Pál bánya(mûvelô) mérnök
Lohrmann Ervin bánya(mûvelô) mérnök

Máthé József bánya(mûvelô) mérnök
Mogyoróssy Katalin Szabó Lászlóné

bánya(mûvelô) mérnök
Monos Rudolf bánya(mûvelô) mérnök
Móri János bánya(mûvelô) mérnök
Németh Mihály bánya(mûvelô) mérnök
Piedl Endre bánya(mûvelô) mérnök
Rem Lajos bánya(mûvelô) mérnök
Szabó László bánya(mûvelô) mérnök
Szirtes Béla bánya(mûvelô) mérnök
Szirtes Lajos bánya(mûvelô) mérnök
Tarnai Endre bánya(mûvelô) mérnök
Tóth Dezsô bánya(mûvelô) mérnök
Tóth Gábor bánya(mûvelô) mérnök
Dr. Tóth István bánya(mûvelô) mérnök
Kövi János geológus mérnök
Széles Lajos geológus mérnök
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Verebélyi Kálmán geológus mérnök
Barabás András olajmérnök
Bessenyei Zoltán olajmérnök (USA)
Magyar Miklós olajmérnök
Pap Imre olajmérnök
Papp István olajmérnök
Dr. Rácz Dániel olajmérnök
K. Tóth Emil olajmérnök
Annau Edgár Ádám geofizikus mérnök
Dr. Bencze Pál geofizikus mérnök
Dr. Gereben László geofizikus mérnök
Hoffer Egon geofizikus mérnök
Markó László István geofizikus mérnök
Polhammer Manóné Telkessy Márta Irén

geofizikus mérnök
Dr. Szabadváry László geofizikus mérnök
Ujfalusy Antal Gábor geofizikus mérnök

A budapesti mûszaki egyetem Építômérnöki
Karán végzettek:

Bérczes József földmérô mérnök

Bérczes Józsefné Szikszay Rózsa földmérô
mérnök

Domokos György földmérô mérnök
Farkas Béla Miklós földmérô mérnök
Gellai István földmérô mérnök
Hellebrandt Ferenc földmérô mérnök
Nagy Albert földmérô mérnök
Dr. Nagy Dezsô földmérô mérnök
Vörös Lajos földmérô mérnök

A miskolci egyetem Gépészmérnöki Karán
végzettek:

Babej Béla bányagépész mérnök
Bárány Imre bányagépész mérnök
Dr. Béda Gyula bányagépész mérnök
Dr. Kozák Imre bányagépész mérnök
Nagy László bányagépész mérnök
Scherer József bányagépész mérnök
Tarapcsák István bányagépész mérnök
Dr. Tarján Iván bányagépész mérnök
Dr.Tersztyánszky Tibor bányagépész mérnök

E helyrôl is gratulálunk valamennyi kitüntetettnek. A Bányászati Szakosztály tagjainak
életútját az következõkben ismertetjük: 

Vasoklevelet kapott:

Benedek Dénes gyémántokleveles bányamérnök

Oklevelének megszerzése után a Magyar Állami Kõszénbánya Rt.
tatabányai telephelyén, a mészkõbányában kezdett dolgozni, majd ha-
marosan az akkor létesített XV. akna tervezési és mérési munkáihoz
helyezték át. Feladata volt az aknafüggélyezés és a lyukasztás irányítá-
sa.

1945-ben az oroszlányi bányaüzem, majd a mészkõbánya vezetõjé-
vé nevezték ki. Magyarországon elsõként itt vezette be a nagyátmérõ-
jû fúrólyukas robbantási eljárást. Nagy érdemeket szerzett a bánya gé-
pesítésének megoldásában is. Késõbb a tatabányai bányaüzem mûsza-

ki fejlesztési osztályán folytatta tevékenységét.
A tatabányai Bányabiztonsági és Robbantástechnikai Kutató Intézet budapesti Bányá-

szati Kutató Intézethez csatolásakor kinevezték a budapesti fõosztályvezetõ helyetteseként
a tatabányai intézet vezetõjévé. Ebben a beosztásban dolgozott nyugdíjazásáig, jelentõs
fejlesztéseket hajtva végre a magyar robbantástechnikában és robbantóanyag gyártásban,
minõsítésben.
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Gyémántoklevelet kapott:

Dr. Kun Béla aranyokleveles bányamérnök

Egyetemi tanulmányait a temesvári Mûszaki Fõiskolán kezdte, de
Sopronban fejezte be, ahol 1943-ban szerzett bányamérnöki okleve-
let.

Már végszigorlata elõtt, 1942-ben a felsõdernai Olajhomok- és
Lignittermelõ Vállalatnál helyezkedett el. 1944-ben Komlóra helyez-
ték, hadifogságból visszatérve elõbb a recski ércbányánál (1946-47),
majd ismét Komlón dolgozott, a beruházási részleg vezetõjeként.

1951-tõl egy évig a Bánya- és Energiaügyi Minisztériumba helyez-
ték osztályvezetõ helyettesi beosztásba, 1952-ben a Gyöngyösi Ércbánya (késõbb Mát-
rai Érc- és Ásványbánya) Vállalathoz került fõmérnöki beosztásba. 1973-1976-ban Cip-
ruson a Geominco Bányászati Rt. troulli bányaüzemének vezetõje, hazatérése után a
Geominco mûszaki gazdasági tanácsadója volt.

1979-ben átkerült a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetbe, ahol 1982-ig a recski
létesítményi fõmérnökséget vezette. Ezt követõen, 1985. évi nyugdíjazásáig - késõbb
nyugdíjasként is - az OÉÁ Rézérc Mûveinél fõmérnökként, ill. tanácsadóként foglalko-
zott a recski és a gyöngyösoroszi bányák mûszaki-gazdasági kérdéseivel. 1991-tõl a Hun-
garocopper Rt. fejlesztési igazgatója, 1995-2002-ig a felügyelõ bizottság elnöke volt.

A KGST Színesfémkohászati Bizottságának munkájában (ércdúsítási szekció) 20
éven keresztül vett részt. Bányászati szakértõként dolgozott a magyar-mongol mûszaki-
tudományos együttmûködésben. 1961-tõl 1973-ig a MTA Bányászati Szakbizottságá-
nak, 1984 óta a MTA MAB bányászattörténeti munkabizottságának tagja. Több mint
30 szakcikket írt és társszerzõje 9 könyvnek, oktatott a Nehézipari Mûszaki Egyetemen.

1966-tól 1971-ig, majd 1993-tól az OMBKE választmányi tagja, 1973-ig a MTESZ
Heves Megyei elnökségének tagja. A Magyarhoni Földtani Társulat Ásványgyûjtõ
Szakcsoportjának alapító tagja. 

Munkásságát a Népköztársasági Érdemérem és a Szocialista Munkáért Érdemérem
valamint a Bányász Szolgálati Érdemérem arany fokozatai kitüntetésekkel ismerték el.
Az OMBKE 2002-ben tiszteleti taggá választotta.

Aranyoklevelet kaptak:

Józsa Pál okl. bányamérnök

1952. augusztus 1-én kezdett dolgozni a Nógrádi Szénbányák
kisterenyei vállalatánál mint üzemmérnök, majd 1953. április 1-tôl
ugyanitt üzemvezetônek nevezték ki. 1954-ben a zagyvai vállalat
fômérnökhelyettese, majd 1955-ben fômérnöke lett. 1955. július 1-én
a Mizserfai Bányaüzem fômérnökévé nevezték ki, ahol az üzem 1970-
ben történt bezárásáig dolgozott. 

1974-tôl a vállalat központjában a szervezési, majd a beruházási
osztály vezetôje, majd 1985-ig, nyugdíjba vonulásáig területi fômérnök
volt.
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Az üzemvezetés mellett a mizserfai bányaüzemben a vékony II. telepi frontfejtések
korszerûsítését, az acéltámos széngyalus frontfejtések bevezetését tekintette fô feladatá-
nak. A 3 m vastag, merevfôtéjû III. telepen a rakodás gépesítését széles körben terjesz-
tette el, késôbb ennek a telepnek frontfejtésekkel történô lefejtésére végeztetett kísérle-
teket.

Az Országos Magyar Bányászati Kohászati Egyesületnek 1959-tôl tagja.

Lohrmann Ervin okl. bányamérnök

A miskolci Királyi Katolikus Fráter György Gimnáziumban 1949-
ben letett érettségi után a Nehézipari Mûszaki Egyetem bányamérnöki
karán szerzett oklevelet Sopronban. Végzés után két tanársegédi állás-
ajánlatot kapott, azonban személyzeti okok miatt felvételére nem került
sor.

1953-tól 1955-ig a Börzsönyi Ásványbánya Vállalat bánk-romhányi,
majd felsôpetényi üzemét vezette.

1955. decemberétôl 1956. október 23-ig a Bányászati Kutató Intézet
tudományos munkatársaként a dorogi XIV-XV. akna iszapolási rendszerét vizsgálta. 1956.
október     24-én áthelyezték a Nógrádi Szénbányászati Tröszthöz, ahol a Déli területek (Ká-
nyás, Ménkes, Tiribes, Nagybátony, Szorospatak) területi fômérnökeként dolgozott.

1961-ben került a Középdunántúli Szénbányák dudari üzeméhez, ahol üzemmérnök,
1968-tól bányamester, 1972-tôl nyugdíjba vonulásáig, 1987-ig fômérnök volt. Idôközben 1964
és 1967 között a Középdunántúli Szénbányászati Tröszt beruházási fôelôadójaként az ajkai,
dudari és balinkai beruházásokat irányította.

Munkásságát kétszer Kiváló Dolgozó, a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst,
arany fokozataival, Kiváló Újító oklevéllel jutalmazták.

Mint nyugdíjas szaktanácsadó különféle szakterületeken dolgozott. Többek között köz-
remûködött a HMV-flexibilis mûanyag bányalégcsôrendszer kidolgozásában, gyártásában és
alkalmazásában.

Az ELTE Természettudományi Karán 1986-tól 89-ig csillagászati képzésen vett részt. Zir-
cen 1983-tól saját tervezésû és kivitelezésû amatôr csillagvizsgálóval rendelkezik. Szûkebb
érdeklôdési területe az ûrkutatás, a rakétatechnika, valamint a kiterjedt égi objektumok
megfigyelése.

Az OMBKE tagja, a Sóltz Vilmos emlékérmek tulajdonosa. A Bányászati Szakosztály
veszprémi csoportjának vezetôségi tagja és a BKL Bányászat szerkesztôbizottságának tagja
volt.

Máthé József okl. bányamérnök

Oklevelének megszerzése után az egyetem Bányagéptani Tanszékén
dolgozott. 1955-ben helyezték át a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt-
höz, ahol 1983-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Elôször aknaüzemi
mérnök, majd fômérnök, késôbb vállalati területi fômérnök, termelési
osztályvezetô volt.

1968-ban a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen külfejtéses
szakmérnöki oklevelet szerzett, s 1975-ben kinevezték a visontai Külfej-
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téses Bányaüzem fômérnökének. 1978-tól 1983-ig a vállalat termelési fômérnöki beosztását
töltötte be.

1983. január 1-én vonult nyugdíjba. 
Az OMBKE tagja, a Sóltz Vilmos emlékérmek tulajdonosa. A szakszervezet megyei ta-

nácsához tartozó közgazdasági bizottság tagja volt, munkásságát a SZOT kitüntetô jelvény
ezüst fokozatával ismerte el.

Mogyoróssy Katalin, Szabó Lászlóné okl. bányamérnök

Az egyetem befejezése után 1953 nyarán kezdte szakmai munkáját a
Tatabányai Szénbányászati Tröszt VIII. aknáján mérnökségvezetôi be-
osztásban, majd a vállalati központ bérosztályán osztályvezetô-he-
lyettesként dolgozott.

1957 tavaszán ismét üzemi beosztásba került és 1961-ig a XIV. akna
üzemmérnöke lett. 1961-tôl újra a vállalati központba helyezték mûsza-
ki fejlesztési munkakörbe.

1962-tôl a kutatás-fejlesztési osztály vezetôjeként egészen 1986. janu-
ár 1-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Ezen idô alatt különbözô átszervezések miatt az osz-
tály neve többször változott, de a kutatási téma mindvégig azonos volt: a szén komplex fel-
használása. Ebben a témában több szabadalom kidolgozásában vett részt.

Munkásságát Kiváló Bányász oklevéllel ismerték el.

Monos Rudolf okl. bányamérnök

1953 ôszén a Bányamérnöki Kar Bányagéptan I. Tanszék tanársegé-
de lett, majd kérésére 1954. május 1-én a Tatabányai Szénbányászati
Tröszt XV. Bányaüzeméhez helyezték, ahol 1955-tôl 1964-ig
üzemvezetô fômérnök volt. Ez idô alatt a Központi Bányamentô Állo-
más parancsnoki teendôit is ellátta. 1967-ig a tröszt biztonsági osztályá-
nak vezetôje, a vállalat biztonsági fômérnöke. 1967-tôl a mûszaki fej-
lesztési fôosztály vezetôje lett, majd 1972-tôl a vállalati elôkészítési, mû-
szaki, fejlesztési fômérnöki, késôbb a beruházás-fejlesztési igazgató-

fômérnöki munkakör töltötte be 1990. január 1-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1988-tól a Tatabá-
nyai Szénbányák átszervezése kapcsán megalakult ÉRT igazgató tanácsának elnökeként dol-
gozott fôállása mellett 3 éven át.

A bányaipari technikum számára írt Bányamûveléstan és a vájáriskolásoknak szánt
Bányászati ismeretek tankönyvek mellett számos szakcikke is megjelent. Az üzemgazdászo-
kat képzô tatabányai felsôfokú technikumban több éven át oktatta a bányamûvelés tárgyat.

Gyakorlati munkája mellett kutatással, fejlesztéssel foglalkozott. Fôbb témái: a bányabiz-
tosítások hidraulikája, bányabiztosító berendezések mûködése, alkalmazása, a bányamûve-
letek külszíni hatásai, a beruházások hatékonysága, a bányászatrészvétele az energiaterme-
lésben. Több találmányát fogadták el és alkalmazták.

Társadalmi munkásként a Komárom Megyei Tanács VB tagja volt 1980-tól 1990-ig, ahol
a gazdasági bizottság elnöki teendôt is ellátta. A bányász üdülôk fejlesztését szívügyének te-
kintette.
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Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Kilenc esetben Kiváló Dolgozó, két eset-
ben Bányászati Munkazászló, a Munka Érdemrend bronz és ezüst fokozatai, Kiváló Újító
arany fokozat, Április Negyedike Érdemrend, Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst,
arany és gyémánt fokozat, a minisztertanács Kiváló Munkáért oklevél kitüntetettje.

Az OMBKE tagja, a Sóltz Vilmos emlékérmek tulajdonosa. A BKL Bányászat
szerkesztôbizottságának tagja volt.

Németh Mihály okl. bányamérnök

Oklevelének megszerzése után pályáját a Középdunántúli Szénbá-
nyáknál Padragon kezdte.

1954-ben a Dudari Bányaüzemhez került, ahol 1967-ig bányamester-
ként, aknavezetôként, majd fômérnökként dolgozott. 1967-tôl 1977-ig a
tröszt mûszaki osztályán csoportvezetô fômérnök, 1979-ig a vállalat
fômérnöke, 1981-ig vezérigazgató-helyettese lett. A veszprémi és várpa-
lotai bányák összevonása után termelési igazgató volt 1982. augusztus
27-ig, amikor nyugdíjazását kérte.

Munkáját az igényesség jellemezte. Nevéhez fûzôdik a Löbbe-féle széngyalu üzembe he-
lyezése, a nagykiterjedésû vékony telepek mûvelésbe vonása. Nagy mûszaki feladat volt az
1961. évi padragi vízbetörés lokalizálása, a termelés újraindítása.

A mûszaki osztályon a mûszaki, a biztonsági és a szervezési tevékenységek elemzése volt
a feladata. Ennek keretében végezte el a robbantástechnikát érintô elemzéseket, amelyekrôl
Tatabányán tartott elôadást és vizsgálta a különbözô típusú biztosító szerkezeteket és beren-
dezéseket, amelyeket Miskolcon ismertetett.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Kétszeres Kiváló Bányász, megkapta a
Bányászati Munkazászló kitüntetést, a Bányászati Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany
fokozatát, a Munka Érdemrend bronz fokozatát, a Kiváló Munkáért kitüntetést.

Piedl Endre okl. bányamérnök

A világháborúban frontszolgálat után szovjet hadifogságba került,
melyet a donyecki szénbányákban töltött le. Hazatérése után 1949-ben
kezdte tanulmányait. Elôtte vájárként a dudari szénbányában dolgozott.
Oklevelének megszerzése után 1953-tól 1958-ig a Dorogi Szénbányák
Csolnok I. aknájának mérnöke volt. Megszerzett szénbányászati tapasz-
talatait 1958-tól a bauxibányászatban kamatoztatta.

1985-ig, nyugdíjazásáig a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat nyírádi üze-
mének vezetôje és a mûszaki osztály osztályvezetô-helyettese volt.

Szenvedélyesen kutatta a Tapolca alatti barlangrendszert, a Tavas-barlang egyik legjobb
ismerôje és feltárója.

Munkásságáért két alkalommal Kiváló Bányász oklevéllel és a Bányász Szolgálati Ér-
demérem arany fokozatával tüntették ki.

Az OMBKE tagja, a Sóltz Vilmos emlékérmek tulajdonosa.
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Rem Lajos okl. bányamérnök

Az egyetem elvégzése után a Borsodi Szénbányászati Tröszt Fel-
sônyárádi Bányaüzemnél lett üzemmérnök, majd fômérnök. 1960-tól
1967-ig a tröszt bányamûvelési osztályának fôelôadója, majd további 7
éven át az üzemgazdasági osztály osztályvezetô-helyettese volt. 1974-tôl
nyugdíjazásáig a biztonságtechnikai osztályt vezette.

1963-ban bányaipari gazdasági mérnök oklevelet szerzett.
Munkája során a Felsônyárádi II. aknán a gépesített kamrafejtések

bevezetését irányította. Elkészítette a Borsodi és Ózdvidéki Szénbányák
összevonását elôkészítô tanulmányt.

Munkássága alatt számos kitüntetésben részesült. Háromszor Kiváló Dolgozó oklevéllel,
Kiváló Munkáért kitüntetéssel, a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyé-
mánt fokozatával, a Munka Érdemrend bronz fokozatával, a Honvédelmi Érdeméremmel,
a Bányamentô Szolgálati Érdemérem arany fokozatával tüntették ki.

Az OMBKE tagja, 1970-1989 közt a Bányászati Szakosztály borsodi csoportjának
vezetôségi tagja volt.

Szabó László okl. bányamérnök

Szakmai munkáját a Tatabányai Szénbányászati Tröszt XIV. aknáján
kezdte. 1954. július 1-tôl bányahatósági engedéllyel a Síkvölgyi Bánya-
üzem fômérnökévé nevezték ki. 1960. januárjában a vállalat központjá-
ba került, ahol néhány hónapig a bányászati beruházásokat irányította,
majd a termelési osztályon területi fômérnökként 5-6 bányaüzem szak-
mai munkáját felügyelte. 

1961-ben bányaipari gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1967-ben
fôosztályvezetôvé nevezték ki. A trösztigazgató mellett az általános vál-

lalatirányítási és szervezési munkákat látta el és átruházott jogkörben az igazgatóhoz rendelt
részlegek munkáját is felügyelte (jogügy, ellenôrzés, üzemrendészet, titkos ügykezelés). Ek-
kor hozták létre az elsô szénbányászati számítóközpontot.

1976-ban egyetemi szintû képzésben rendszerszervezôi oklevelet szerzett. 1977-tôl szoci-
ális igazgatóhelyettessé, majd 1980-tól kereskedelmi igazgatóhelyettessé nevezték ki. 

1984. február 1-tôl megválasztották a Bányászati Információs és Számítástechnikai Tár-
saság ügyvezetô igazgatójának, majd többszöri átszervezés után 1988-tól a Bányászati Egye-
sülés igazgatója lett.

Szakmai pályafutásának 1989 nyarán infarktus vetett véget, 1989. decemberében nyugdíj-
ba vonult.

Mint nyugdíjas a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány kuratóriumának tag-
jaként társadalmi munkában vagy szerzôdéssel végzi munkáját. Négy könyv megírásában és
szerkesztésében, számos elôadás, rendezvény szervezésében vett részt.

Az OMBKE tagja, a Sóltz Vilmos emlékérmek tulajdonosa.
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Szirtes Béla okl. bányamérnök

Oklevelének megszerzése után a Pécsi Szénbányák kutatási osztályá-
nak alapító tagjaként kezdte szakmai pályáját, majd – öt éves megszakí-
tással – tizenhat éven át a szabolcsi bányaüzemben dolgozott különbözô
beosztásokban, utoljára az üzem felelôs mûszaki vezetôjeként,
fômérnökként.

1974-tôl a tatabányai székhelyû Magyar Szénbányászati Tröszt távla-
ti tervezési osztályvezetôjévé nevezték ki, majd 1981-tôl a Központi Bá-
nyászati Fejlesztési Intézet „Liász programirodájának” vezetôje lett.

1982 után a Mecseki Szénbányáknál a liász-program leállítása után 1992-ben történt nyug-
díjba vonulásáig a vállalati vagyonhasznosító központ vezetôje volt.

Munkásságát Kiváló Bányász és Szt. Borbála érem kitüntetésekkel ismerték el.
Nyugdíjasként a Kútforrás Kft. mérnöki iroda ügyvezetôje és egyik tulajdonosa.
1993-tól a mecseki szénbányászat múltjával foglalkozó számos könyv és publikáció

szerzôje és a bányászati emlékek megôrzését szolgáló akció kezdeményezôje volt. A 2001-
ben alapított Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az OMBKE tagja, a Soltz Vilmos emlékérmek tulajdonosa.

Dr. Szirtes Lajos okl. bányamérnök

Bányászcsaládból származik. A polgári iskola befejezése után 1933-
tól 1939-ig a pécsi István aknán csillés, majd segédvájár. 1939-tôl 1943-ig
a Péch Antal Bányaipari Középiskola tanulója. Ezt követôen 1943-tól
1945-ig a Pusztavámi Szénbányák móri üzemében bányamérnökként
dolgozott. 1945-tôl 1949-ig a Pécsi Szénbányák központi mérnökségének
vezetôje volt.

1949-ben vették fel a Nehézipari Mûszaki Egyetemre, ahol 1953-ban
oklevelet szerzett. Ezt követôen a Pécsi Szénbányászati Tröszt kutatási

osztályán, majd a szellôztetési szolgálatnál dolgozott. 1957 és 1976 között a Mecseki Szénbá-
nyák kutatási osztályát vezette.

Pályája során intenzív tudományos kutatómunkát végzett. 1961-ben a mûszaki tudomá-
nyok kandidátusa, 1977-ben a mûszaki tudományok doktora címet nyerte el. 1976-tól, nyug-
díjba vonulásától kezdve minden erejét a szén- és gázkitörések elleni küzdelem fejlesztésé-
nek szentelte. Emellett szakértôként Európa számos országában dolgozott.

Tudományos tevékenységének elismeréseként 1975-ben Eötvös Loránd-díjban részesült.
Az OMBKE tagja.

Dr. Tóth István okl. bányamérnök

Oklevelének megszerzése után a Borsodi Szénbányászati Tröszt
ormosbányai üzemében kezdett dolgozni, ahol 1955-ben a Izsófalvi Bá-
nyák fômérnöke, majd 1960-ban az Ormosi Bányaüzem fômérnöke lett,
ahol a bányaveszélyek közül a bányatûz és a rétegvíz elleni küzdelemben
és az új bányászati technológiák meghonosításában vett részt. Ennek
eredményeként az évi tûzeseteket a számát az egytizedérere, a vízbetö-
résekét egyharmadárara sikerült lecsökkenteni. 1965-ben a Borsodi Szén-
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bányászati Tröszt fôosztályvezetôjévé nevezték ki. Mindkét munkakörben a fejlesztés, kapac-
itásbôvítés, az új technológiák bevezetése volt a feladata. 

1982-ben nevezték ki a Dorogi Szénbányák vezérigazgatójává, ahol a bányák korszerûsí-
tése mellett a profilbôvítés (építôipar, gépgyártás, tervezés) lehetôvé tette a gazdaságos ter-
melést, s így a vállalat bekerült az ország 50 nagy vállalata közé.

1949 óta tagja az OMBKE-nek, 1966-ban lett a helyi szervezet titkára, 1976-tól volt a
MTESZ Ellenôrzô Bizottság tagja, 1985-ben választották meg a Bányászati Szakosztály el-
nökének, majd 1990-ben az OMBKE elnökének, a MTESZ elnökségi és választmányi tagjá-
nak.

1977-80 közt a TIT tatabányai elnöke, és 1980-86 közt a TIT Komárom-Esztergom me-
gyei elnöke, országos elnökségi tagja.

1987-ben egyetemi doktori címet szerzett.
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül kiemelkedik az Eötvös-díj, a

MTESZ-díj, a Bányászati Szolgálati Érdemérem gyémánt fokozata, a Sóltz Vilmos és a
Wahlner Aladár emlékérem. Az OMBKE tiszteleti tagja.

Széles Lajos okl. geológus mérnök

Munkáját a Velencei Bányáknál kezdte. Körzeti geológusként a
pákozdi és pátkai fluorit, a pátkai és szabadbattyáni galenit és szfalerit
kutatásában vett részt.

1957-ben az újonnan alakult Oroszlányi Szénbányák geológiai osz-
tályára került fôelôadóként, 1967-ben osztályvezetô fôgeológussá ne-
vezték ki. Feladata a szabad és reménybeli területek kutatásainak irá-
nyítása, értékelése, az aknatelepítések földtani elôkészítése volt. A ku-
tatások sikerét jelzi a XXI-es, XXII-es, XXIII-as, III-as és a márkus-

hegyi akna termelésbe állítása. 
1974. július 1-tôl kinevezték a megalakított Magyar Szénbányászati Tröszt iparágig fôge-

ológusának. Feladatai közé tartozott a szénbánya vállalatok földtani szolgálatának megszer-
vezése, koordinálása, a Nehézipari Minisztérium és a Központi Földtani Hivatal közti kap-
csolattartás, a központi földtani kutatások szakmai, pénzügyi irányítása, a nemzetközi kap-
csolatok kiépítése, ápolása, a KGST földtani állandó bizottságában való részvétel. Ehhez az
idôszakhoz kapcsolódott a termelési kutatást elôsegítô bányageofizikai módszerek bevezeté-
se, melynek eredményeként minden szénbánya vállalatnál megalakult a bányageofizikai szol-
gálat. 1989 végén vonult nyugdíjba.

Hivatali munkája mellett, de különösen nyugdíjba menetele elôtt földtani szakértôként
dolgozott. Negyvenhárom homok-, homokos kavics- és murva-elôfordulás földtani kutatását
irányította és értékelte.

Tizenkét szakcikke jelent meg a Bányászati Lapokban és a Földtani Kutatásban. Ezen kí-
vül számos minisztériumi és Központi Földtani Hivatali anyag, tanulmány társszerzôje.

A Bányász Szolgálati Érem valamennyi fokozatát megkapta. Ezen kívül több ízben része-
sült Kiváló Dolgozó, a Bányászat Kiváló Dolgozója, a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója ki-
tüntetésben.

Az OMBKE tagja, a Sóltz Vilmos emlékérmek tulajdonosa. Az egyesület választmányá-
nak és a BKL Bányászat szerkesztôbizottságának tagja volt.
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Bérczes József okl. földmérô mérnök, okl. bányamérnök

1953. július 15-én a budapesti Metróépítô Vállalatnál kezdett dolgoz-
ni. Egy év múlva megnôsült, munkahelyet változtatott, a Tatabányai
XIV-es aknaüzem mérnöke lett. Munkája mellett 1961-ben a Miskolci
Egyetem Bányamérnöki Karán bányamérnöki oklevelet szerzett.

Két diplomával 1961-ben nevezték ki a Tatabányai Szénbányászati
Tröszt bányamérési osztályának vezetôjévé. Ezt a munkakört töltötte be
1983. december 23-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Munkája rendkívül változatos volt. Részt vett konkrét mérésekben,
aknafüggélyezésben, függôleges aknadeformációk meghatározásában. Elsôként alkalmazták
a bányászatban a „Gyró” pörgettyûs teodolitot. Az öregbányák pilléreinek lemûvelésére lé-
tesített üzemekben a feltárást pörgettyûs teodolittal és lézerrel irányították. A folyamatos bá-
nyamûvelés megkívánta a külszíni süllyedésmérést, mely alkalmas volt a biztonsági védôpil-
lérek kialakításához és a bányakárral érintett területek kijelöléséhez.  A bányamérési osztály
feladata volt a tájrendezés, újrahasznosítás és a környezetvédelem is.

Nyugdíjasként 1985-tôl 1989-ig az Oroszlányi Szénbányák mûszaki tanácsadójaként a
pusztavámi aláfejtések okozta bányakárokkal, azok elhárításával, csökkentésével foglalko-
zott. 1983-tól 1994-ig a kápolnásnyéki Vörösmarty Mgtsz két bányájának felelôs mûszaki
vezetôje volt.

Az OMBKE-nak 1955-tôl tagja. 1963-ban megszervezte a helyi bányamérô csoportot.
1976-tól 1980-ig titkári feladatokat látott el, részt vállalt az ISM nemzetközi konferencia ren-
dezésében. A Sóltz Vilmos és a Szentkirályi Zsigmond emlékérmek kitüntetettje. 

Szikszai Rózsa, Bérczes Józsefné okl. földmérô mérnök

Elsô munkahelye a Tatabányai Szénbányászati Tröszt bányamérési
osztálya volt, ahol elôadóként, majd fôelôadóként külszíni és földalatti
geodéziai munkákat végzett. Feladata volt a palabányák felmérése, az
üzemi térképek készítése, a frontfejtések havonkénti ellenôrzése.

1957-ben az Oroszlányi Szénbányászati Tröszt bányamérési osztá-
lyán helyezkedett el mint fôelôadó, ahol a geodézia és bányamérés szin-
te teljes skálájával foglalkozott (IV. rendû háromszögelési háló létesíté-
se, felsôrendû pontok ellenôrzése, öt új bányaüzem külszíni és mélyszin-

ti mérési feladatai az aknakitûzéstôl az aknatorony beállításáig, aknafüggélyezés, függôleges
aknák vezérlécvizsgálatai, bányavágatokban konvergenciamérés, talajsüllyedés-vizsgálat,
kútfúrások kitûzése, bemérése, vágathajtási, frontfejtési adatok összesítése, stb.).

1968-ban visszatért Tatabányára, ahol 1974-ig a dokumentációs osztály fôelôadója volt. A
mûszaki folyóiratok fordításával, kutatásával, információgyûjtéssel foglalkozott. Hozzá tarto-
zott a propaganda szerkesztôség irányítása is. Feladata a vállalat által gyártott víztisztító be-
rendezések propagálása, a prospektusok összeállítása, a nemzetközi kiállításokon való rész-
vétel szervezése volt.

1974-tôl 1981-ig – nyugdíjazásáig – a Magyar Szénbányászati Tröszt bányamérési osztá-
lyán mûszaki gazdasági tanácsadóként irányította és ellenôrizte a szénbányák bányamérô
szolgálatait, az üzemenként készített vállalati vándortérképeket, összesítette a vágathajtási,
frontfejtési adatokat.

Az OMBKE tagja és a Sóltz Vilmos emlékérem tulajdonosa.
A Tatabánya Városi Tanács, a Komárom-Esztergom Megyei Tanács VB tagja, valamint a

BDSZ nôbizottságának tagja volt.
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Farkas Béla Miklós okl. földmérô mérnök

Elsô munkahelye a MASZOLAJ Geofizikai Vállalat volt, ahol üzem-
mérnökként alkalmazták.

1957-ben a Bányászati Kutató Intézetbe került, ahol bányakártalaní-
tási és kôzetmozgási feladatokkal foglalkozott 1974-ig. Ekkor a Magyar
Szénbányászati Tröszthöz helyezték át, ahol az iparág bányakártalanítá-
si ügyeit koordinálta. A trösztnek Szénbányászati Egyesüléssé történt át-
szervezése után hasonló feladatokat látott el 1988. december 5-ig, nyug-
állományba vonulásáig.

Nyugdíjasként a nagykátai Városgazdálkodási Szervezet homokbányájának felelôs mû-
szaki vezetôje volt 2002 októberéig.

Az OMBKE tagja, 1960-85 közt a Bányászati Szakosztály bányamérô szakcsoportjának
titkára volt. Munkásságáért a Mikoviny Sámuel emlékéremmel tüntették ki.

Nagy László  okl. bányagépész mérnök

1953-ban áll munkába az Ózdi Szénbányászati Trösztnél. Mûhely-
vezetôi beosztást kapott a napi 1500-1700 tonna szenet termelô üzemnél.
1956-ban áthelyezéssel átkerült a Borsodi Szénbányászati Tröszthöz, a
Központi Bányagépjavító Üzemhez.

1959 augusztusában ismét magasabb beosztásba került, a tröszt köz-
ponti igazgatóságának gépészeti fôelôadója lett.

Meghívást kapott a Magyar Tudományos Akadémia Bányászati Kö-
zösségéhez, és a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányagéptani

Tanszékén dr. Falk Richárd tanszékvezetô és dr. Boldizsár Tibor professzor mellett kisminták
építését és a kísérletek lefolytatását végezte. Önálló tantárgyként a bányászati termelôgépek
hidraulikája c. tárgyat adta elô.

A Borsodi Szénbányákhoz visszakerülve a tervezô iroda gépészeti csoportvezetôje lett.
Tevékenysége alatt zajlott a tröszt üzemeinek nagy rekonstrukciós átalakítása, amikor gépi
jövesztésû, önjáró biztosító berendezésekkel biztosított frontfejtések, különféle tároló és át-
rakó bunkerek, nagyteljesítményû gépi szállítóberendezések tervezése és kivitelezése folyt.
1963-ban az Edelényi Bányaüzem gépész fômérnökévé nevezték ki. 1973-ban az Edelényi és
a Mákvölgyi Bányaüzemek összevonásakor ismét Miskolcra, a központba helyezték gépész
biztonsági területi fômérnök munkakörbe.

1981-tôl a Borsodi Szénbányák Központi Osztályozó, Szállító és Gépjavító Üzemének
igazgatója lett. Irányítása alatt készült el a mechanikus, száraz osztályozás mellett a nehéz
szuszpenziós széndúsítómû is. 

1990-ben vonult nyugdíjba. 
Munkásságát tizenkétszer Kiváló Dolgozó oklevéllel, NIM nívódíjjal, Kiváló Munkáért

miniszteri kitüntetéssel, a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyémánt fo-
kozataival jutalmazták.

Az OMBKE tagja, a Sóltz Vilmos emlékérem kitüntetettje.
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Dr. Tarján Iván okl. bányagépész mérnök

Egyetemi tanár (1970),  a mûszaki tudomány doktora (1991),  pro-
fessor emeritus (2001). Oktatói és tudományos tevékenységet a Miskol-
ci Egyetemen az Eljárástechnikai Tanszéken folytat a mechanikai eljá-
rástechnika és elôkészítéstechnika területén, azon belül elsôsorban a
reológiai és reometriai, a keverés-homogenizálás, a fázisszétválasztás,
szemcsés anyagok mozgásának vizsgálata folyadékokban és gázokban,
szuszpenziók és keverékek áramlásának, a hidraulikus és pneumatikus
szállításnak, valamint az áramlástan és hôtan bányászati alkalmazásá-

nak témaköreiben. Korábban a Bányagéptan, a Mûszaki hôtan, az Áramlástan, a Bányásza-
ti energiagazdálkodás, a Dúsítás és a Környezetvédelmi eljárások, a Hidraulikus és pneuma-
tikus szállítás c. tantárgyakból tartott elôadásokat. 1992-tôl jelenleg is oktatott tantárgyai: a
Mechanikai eljárástechnika alapjai, Keverés és homogenizálás, Fázisszétválasztás.

1952-1972-ig Bányagéptani Tanszék oktatója, 1972-1995-ig  Eljárástechnikai Tanszék (ko-
rábban Ásványelôkészítési Tanszék) vezetôje, 1992-1995-ig Eljárástechnikai és Geotechnikai
berendezések Intézet igazgatója. 1965-1971-ig a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán
dékánhelyettesi, 1971-1974 és 1984-1987 között dékáni tisztséget töltött be. Tudományos
munkásságának eredményeit 133 publikációja és 13 szabadalma tartalmazza. Az irányítása
alatt készített kutatási jelentések száma 135, 2 tankönyvet, 2 könyvrészletet, 5 egyetemi jegy-
zetet írt. Az MTA köztestületének 1995-tôl, az MTA Bányászati Tudományos Bizottságának
(BTB) 1980-tól tagja, a MAB Bányászati Bizottságának 1990-1999 között elnöke. 1979-tôl
tagja a Hydromechanisation (International Conference on Hydromechanisation) tudomá-
nyos bizottságának.

1952-tôl tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek. 1999-2002 kö-
zött az MTA X. Osztálya doktori szakbizottságának tagja. 1998-tól az MTA Bolyai János Ku-
tatási Ösztöndíj Kuratóriuma 10. Szakértôi Kollégiumának tagja. 1996-2000 között a ME Tu-
dományos Diákköri Tanácsának elnöke, 1993-tól a ME Habilitációs Bizottságának tagja. Ve-
zetése alatt 3 kandidátusi és 2 PhD értekezés, ill. fokozat született.

Kezdeményezésére és vezetésével kidolgozott tervek alapján 1992-ben új
Elôkészítéstechnika-mérnöki Szak indult a Miskolci Egyetemen.

Elismerések, kitüntetések: Munkaérdemrend ezüst fokozat (1974), Signum Aureum
Universitatis (1990), Bányász Szolgálati Érdemérem gyémánt fokozat (1990), Szent-Györgyi
Albert Díj (1995), ME Gépészmérnöki Kar emlékérem (1998), ME Jubileumi Aranyérem
(1999), Kitüntetô Tudományos Díj (MTA MAB 1999), az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület tiszteleti tagja (2000), Sóltz Vilmos emlékérem (OMBKE, 2002), Tu-
dással Magyarországért emlékplakett (Országos Tudományos Diákköri Tanács 2002).
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Biztonság és környezetvédelem a bányászatban 

Nemzetközi tudományos konferencia Miskolcon

2003. május 22-24 között a Miskolci Akadé-
miai Bizottság székházban, a Miskolci Egyetem
Mûszaki Földtudományi Kara, a Colorado
School of Mines (USA), Mining Engineering
Department, a Magyar Tudományos Akadémia
X. Osztálya (Földtudományok), a MAB Bányá-
szati, Föld- és Környezettudományi Szakbizott-
sága és az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület nemzetközi tudományos konfe-
renciát szervezett hazai és külföldi elõadók és ér-
deklõdõk részvételével. A konferencia témája,
választott idõpontja, lehetõséget teremtett arra
is, hogy a szervezõ intézmények, az elõadók, a
kollégák köszöntsék  dr. Salamon Miklós okleve-
les bányamérnököt, az Magyar Tudományos
Akadémia külsõ tagját, a Miskolci Egyetem tisz-
teletbeli doktorát, az OMBKE tagját, 70. szüle-
tésnapja alkalmából. 

Dr. Pantó György akadémikus, a Magyar Tu-
dományos Akadémia X. Osztályának elnöke
megnyitó szavait követõen dr. Besenyei Lajos, a
Miskolci Egyetem rektora köszöntötte az ünne-
peltet és a résztvevõket, majd dr. Nigel Middleton,
Colorado School of Mines, oktatási ügyekért fe-
lelõs elnökhelyettese méltatta Salamon profesz-
szor denveri munkásságát, valamint kiemelte a
magyar bányamérnökök és a részképzésen ott
tartózkodó bányamérnök hallgatók szakmai fel-
készültségét, munkáját. Külön kiemelte dr. Roz-
gonyi Tibor professzor úr, a bányászati tanszék
mostani vezetõjének szakamai-vezetõi eredmé-
nyeit, a két intézmény közötti kapcsolatok kiala-
kulásában és ápolásában vállalt szerepét. 

Dr. Kovács Ferenc akadémikus, a Bányászati
és Geotechnikai Tanszék vezetõje (1. kép) ismer-
tette Salamon Miklós életútját, a soproni egyete-
mi évek után a külhoni újrakezdés nehézségeit, a
szakmai életpálya kiemelkedõ eseményeit és
helyszíneit. Méltatásában külön kiemelte Sala-
mon Miklós feleségének, hû társának Ágnes asz-
szonynak szerepét, a sikeres tudományos-szak-
mai életpálya egész idõszakában nyújtott támo-
gatását és a kiegyensúlyozott családi háttér bizto-
sítását. 

Dr. Rozgonyi G. Tibor, Colorado School of
Mines bányászati tanszékvezetõje „Tisztelet a

bányász szaknak és egyik kiemelkedõ alakjának”
címmel tartott elõadásában egykori elõdje mun-
káját méltatta kiemelve az oktatás és kutatás te-
rületén végzett közös munkájukat, eredményei-
ket. 

Nagy érdeklõdés és figyelem kísérte dr. Sala-
mon Miklós, professzor emeritus, a Colorado
School of Mines egykori tanára „Utam a kutatás-
tól a bányabiztonságig” címmel tartott elõadását,
amelyben megismertette a hallgatósággal azt az
utat, azokat a problémákat,  amelyek elvezették
õt a kõzetmechanika és a bányabiztonság fõ kér-
déseihez és kiemelte azokat az eredményeket,
amelyeket csak a kérdéskör komplex kezelésével
lehetett elérni. Elõadásában külön kitért azokra
a szakmai-tudományos és emberi értékekre,
amelyeket fiatalemberként, meghatározó él-
ményként a Sopronban eltöltött évek alatt az Al-
ma Materben tapasztalt és kapott. 

Nagy örömére szolgált a konferencia szerve-
zõinek, hogy Salamon Miklós barátja, pályatársa,
a Dél-Afrikai Köztársaságban élõ dr. Budavári
Sándor professzor , (University of the Witwater-
srand,) is elfogadta a meghívást és az elõadásra
szóló felkérést. „Mélyen fekvõ aranyérc rétegek ki-
termelésére tervezett bányászati technológiák kõzet-
mechanikai szempontú értékelése” címmel meg-
tartott elõadásában tudományos igényességgel
vezette végig azokat a tervezési, technológiafej-
lesztési lépéseket, amelyeket a nagymélységû
ércbányászat biztonságos folytatása igényel.  

A konferencián további 11 elõadás hangzott
el külföldi és hazai elõadóktól az alábbi program
szerint:
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Dr. Fridrich-Ludwig Wilke, Technische Univer-
sität Berlin (Németország): Fenntartható fej-
lõdés és bányászat – kihívások és lehetõségek

Dr. Horst Wagner, Montanuniversität Leoben
(Ausztria): Kis bányák pilléreinek szerepe

Dr. Helmut Wolff, Technische Universität Berlin
(Németország): Zárt geotermikus rendszer –
környezetbarát hõtermelés

Dr. Esztó Péter, Magyar Bányászati Hivatal elnö-
ke: A bányászat szálkái a környezet szemében

Dr. Ugur Ozbay – Prof. Dr. Tibor Rozgonyi, Colo-
rado School of Mines (USA): Mélymûveléses
szénbányák frontfejtéseinél kialakuló feszültsé-
gek és deformációk numerikus modellezése

Henrich Hamrák – Dr. Pavol Rybar – Dr. Mária
Rybarová, TU Košice (Szlovákia): Nagyhõ-
mérsékletû és nagynyomású hidrogén reaktor

Dr. Sasvári Tibor – Julián Kondela, TU Košice
(Szlovákia): Újalpi tektonikai rendszer a
Szepes-Gömöri-érchegység Miková-Dúbravai
masszívumában

Dr. Somosvári Zsolt, Miskolci Egyetem: Bányabe-
zárások után jelentkezõ felszínemelkedés jelen-
ség

Dr. Bõhm József - Dr. Buócz Zoltán, Miskolci
Egyetem: A bányászati tervezés és a tiszta tech-
nológiák összefüggése

Breuer János, Mátrai Erõmû Rt. bányászati igaz-
gató: A merev külfejtési technológiai rendszer
termelésének szabályozása

Havelda Tamás, Vértesi Erõmû Rt. bányászati
igazgató: Szénosztályozás a föld alatt
Az elsõ napi elõadások után baráti összejöve-

tel keretében köszöntötték az intézmények, a
résztvevõk, a kollégák és barátok dr. Salamon
Miklós professzort, aki meghatódottan köszönte
meg a gratulációkat. (2. kép)

A második nap délutánján a külföldi vendé-
gek és a konferencia szervezõi szakmai kirándulás

keretében tanulmányozhatták a betonidomkõvel
biztosított üregek állékonyságát, majd természe-
tesen megkóstolták a hegyalja nemes nedûit is. 

A sikeres szakmai konferencia elõadásai an-
gol nyelvû kiadványban (A Publication of the
University of Miskolc, Series A. Mining. Volume
63 „Mining and Geotechnology, Environmenttal
Management”) kézbe vehetõk és tanulmányoz-
hatók nyilvános szakkönyvtárakban és a Miskolci
Egyetem tanszékein. Bõhm József

Új vezetõ oktatói kinevezések 
a Mûszaki Földtudományi Karon

A Kari Tanács egyhangú elõterjesztése és a
Miskolci Egyetem Tanácsának egyhangú javasla-
ta alapján 2003. július 1-vel új vezetõ oktatói ki-
nevezésekre került sor.

A Magyar Köztársaság Elnöke, az Oktatási
Miniszter elõterjesztése alapján egyetemi tanár-
rá nevezte ki dr. habil. Gyulai Ákos tudományos
fõmunkatársat a Geofizika Tanszékre, dr. habil.
Bérczi István részfoglalkozású egyetemi docenst
az Ásvány és Kõzettani Tanszékre és dr. habil.
Hevesi Attila egyetemi docenst a Természetföld-
rajz Környezettani Tanszékre. 

Egyetemi docensi kinevezést kapott dr. Sü-
megi István a Geotechnikai Gépek és Berendezé-
sek Tanszékre.

Az újonnan kinevezett vezetõ oktató kollé-
gáknak gratulálunk, további sikeres szakmai te-
vékenységet kívánunk.

Dr. Bõhm József dékán

Száz éve született dr. Szádeczky-Kardoss
Elemér professzor, az NME elsõ rektora

2003. november 3-án az egyetemtörténeti bi-
zottság, a Mûszaki Földtudományi Kar és a
könyvtár, levéltár, múzeum szervezésében meg-
emlékezõ rendezvényt tartottak az egyetemi
könyvtár Selmeci Mûemlékkönyvtárának dísz-
termében.

A rendezvényt dr. Bõhm József a MFT Kar
dékánja nyitotta meg, emlékeztetve arra, hogy az
Alma Mater „életvonal”-ában Szádeczky-Kardoss
professzor volt a Miskolcot Sopronnal összekötõ
kapocs, mint az utolsó soproni bányász-kohász
dékán (1948/49), s az elsõ miskolci rektor
(1949/50). Útmutató mérföldkõ abban a tekintet-
ben is, hogy õ indította el azt az elsõ miskolci év-
folyamot. Szádeczky professzor olyan nagy tudá-
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sú, nagytekintélyû tanári kart hozott át a NME-
re, amellyel évtizedekre megalapozta az új egye-
tem szakmai-tudományos tekintélyét. Példa nél-
küli helyzet hazánkban, hogy egy új egyetem
olyan tanári testülettel induljon, amelyben12 aka-
démikus és 10 Kossuth-díjas tanár szerepeljen.

Szádeczky-Kardoss professzor egyetemszer-
vezõ munkásságát dr. Besenyei Lajos professzor,
a ME mai rektora méltatta, fölidézte az 1949/50-
es kezdõ tanév, az ún. hõsi korszak rendkívüli ne-
hézségeit, az akkor induló elsõ miskolci évfolyam
hallgatóinak akkori és az elmúlt félévszázadi
helytállását.

A nagy tudós életmûvét és az iskolateremtõ
professzort, s ma már emlékét, egykori tanszék-
vezetõ utóda, dr. Némedi Varga Zoltán Állami
Díjas professzor, az elsõ miskolci évfolyammal
indult bányamérnök méltatta és ismertette a
szépszámú (cca 60-80 fõ) közönséggel.

Az életút összefoglalása lexikonszerûen:
Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér, aki geológus

doktor, a soproni Bányamérnöki és Erdõmérnö-
ki Fõiskola tanársegéde majd professzora, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a
MTA Geokémiai Kutató-Laboratóriumának
igazgatója volt, 1903-ban született Kolozsvárott.
Szellemi fejlõdését és pályaválasztását befolyá-
solta édesapja, dr. Szádeczky-Kardoss Gyula, a ko-
lozsvári egyetem geológus professzora.

1921-ben iratkozott Budapestre a Pázmány
Péter Tudományegyetemre, ahol 1926-ban sum-
ma cum laude geológusi doktori oklevelet szer-
zett. Még ebben az évben Vendel Miklós tanárse-
géde lett Sopronban a Bányamérnöki és Erdõ-
mérnöki Fõiskola Ásvány-Földtani Tanszékén.
1932-tõl adjunktus ill. a budapesti tudomány-
egyetem magántanára, 1940-ben egyetemi tanár,
1941-ben az Ásvány-Földtani Tanszék vezetõje,
1948/49-ben a Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki
Kar dékánja, 1949-ben az újonnan alakuló mis-

kolci Nehézipari Mûszaki Egyetem rektora volt.
Ezt a tisztséget 1950-ig töltötte be.

1950-ben hívták meg az ELTE Ásvány-
Kõzettani Intézetének élére, ahol 1973-ig volt
professzor.

1949-tõl a MTA levelezõ, 1950-tõl rendes tag-
ja. 1955-ben létrehozta a MTA Geokémiai Kuta-
tó Laboratóriumát, melynek igazgatója lett. 1965-
ben szervezte meg a MTA új, X. osztályát, vagyis
a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályát,
melynek 1969-ig titkára, majd 1976-ig elnöke volt.

Kétszer kapott Kossuth-díjat: 1949-ben az ás-
vány- és a kõzetszemcsék alakmérésének CPV-
módszerû kidolgozásáért, majd 1952-ben szén-
kõzettani kutatásaiért. Ekkor jelent meg „Szén-
kõzettan” c. mûve is, ami világviszonylatban elõ-
ször foglalkozott a barnakõszenek kõzettanával.

1968-ban látott napvilágot „A Föld szerkeze-
te és fejlõdése” c. nívódíjas mûve.

További fõbb mûvei: Geokémia (1955),
Geonómia (1974), Bevezetés a ciklusszemléletbe
(1986), A jelenségek univerzális kapcsolódása
(1989).

A könyvtár földszinti aulájában Szádeczky-
Kardoss professzor életútját bemutató kiállítást
dr. Zsámboki László könyvtári-levéltári-múzeumi
fõigazgató, az ETB titkára mutatta be az ünnep-
lõ közönségnek. Megköszönte a Magyar Állami
Földtani Intézetnek,  dr. Brezsnyánszky Károly
igazgatónak és dr. Hála József fõmunkatársnak,
hogy az intézet archívumából gazdag dokumen-
tum-anyagot bocsátott rendelkezésre a kiállítás-
hoz. A kiállítás megrendezéséért Göndös
Gáborné muzeológusnak mondott köszönetet.

Dr. Zsámboki László

Miskolc a Hewlett Packard Konferencián

A Hewlett Packard (HP) számítástechnikai
világcég 2003. november 17-19 között Párizsban
konferenciát rendezett, ahová Miskolc képvise-
lõit is meghívták. 

A konferencia célja a HP digitális kommuni-
kációs központjainak elsõ találkozója volt. A
fenntartható fejlõdés eszméje alatt futó program
fõ célja az információ jobb terjesztése, mind a
technológiai eszközök biztosítása, mind az okta-
tás, képzés támogatása révén. 

A résztvevõ országok, Írország (Dublin),
Franciaország (Paris-Villetaneuse), Ghana
(Kumasi), Dél-Afrikai Köztársaság (Dikhatole-
Gauteng), és hazánk képviselõi mellett a HP e
területet irányító alelnöke, az ágazat vezetõ mun-
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katársai, az európai-afrikai térségért felelõs igaz-
gatóság tagjai, továbbá az UNESCO és több más
nemzetközi szervezet képviselõje volt jelen. A
magyar csapat tagjai voltak dr. Földessy János
geológus, a Miskolci Egyetem tanszékvezetõje,
Király Csaba, a Hewlett Packard magyarországi
marketing kommunikációs menedzsere, Kristó
Ágnes és Szunyog István, az egyetem hallgatói,
valamint dr. Szarka Barbara, a miskolci önkor-
mányzat külügyi referense.

Hazánk egyetlen, a HP, a TIGÁZ, az Italgas
(Olaszország), és az ENI Enrico Mattei Alapít-
vány (Olaszország) támogatásával létesült
Hewlett Packard Digitális Központját 2003 de-

cemberében nyitották meg a Miskolci Egyetem
Könyvtárában. A központ a környezeti kommu-
nikáció és információk gyors terjedését, a tanu-
lók, tanárok kutatásait, illetve a környezõ iskolák
számára a létrehozott adatbázis elérhetõségét kí-
vánja elõsegíteni. Az egyetem tervei között sze-
repel a központ tevékenységének kiterjesztése az
egyetem falain kívüli társadalmi csoportokra is.
A sikeres próbaidõ után a HP-vel való együttmû-
ködés és a tágabb közösség érdekében folytatott
környezeti tájékoztató munka erõsítését, bõvíté-
sét, önkéntes, tenni vágyó fiatalok bevonását ter-
vezi az egyetemi és városi csapat.

Dr. Földessy János
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KÖSZÖNTÕ
DR. PETHÕ SZILVESZTER NYUGALMAZOTT EGYETEMI TANÁR 80 ÉVES

1923. december 25-én született Pethõ Szilveszter, az Eljárástechnikai Tanszék professzora, az MTA
doktora, aki az ásványelõkészítés teljes tudomány- és szakterületét mélyrehatóan ismeri, mûveli.
Életútja példaként szolgálhat a tudomány, a szakma, az oktatás területén dolgozóknak egyaránt.

A soproni Magyar Királyi Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya, Kohó- és
Erdõmérnöki Karán 1949-ban szerzett bányamérnöki oklevelet. Közel tíz éves szakmai gyakorlat után
– Dudar, Úrkút, Kurittyán, Felsõnyárád, Sajószentpéter, Herbolya – 1956-ben került a Soproni
Mûszaki Egyetem Érc-, és Szénelõkészítési Tanszékére adjunktusi beosztásba. 1960-ben védte meg
kandidátusi értekezését, 1961–ben egyetemi docensnek, 1972-ben egyetemi tanárnak nevezik ki. 1980-
tól tanszékvezetõ-helyettes. 

Tudományos kutatói munkásságát mintegy 300 publikáció, több mint száz, az irányítása alatt
készített kutatási jelentés jellemzi, témavezetésével számos egyetemi doktori disszertáció és kandidá-
tusi értekezés készült. Oktatóként két egyetemi és egy mérnöktovábbképzõ jegyzetet írt. 

1976-ban „Szétválasztási és homogenizálási mûveletek értékelése, különös tekintettel a
számítógépes ellenõrzésre és irányításra” címû értekezésével elnyeri az MTA mûszaki tudományok
doktora fokozatát. A munkájában kidolgozott módszert a DIN szabvány szétválasztási mûveletek
értékelésérõl szóló részbe beépítik.

Az 1980-as évektõl fõ kutatási tématerületei az ásványi nyersanyagok mintavételezése, a
szétválasztási folyamatok és az aprítás matematikai jellemzése; az eljárások modellezése, számítógépes
folyamatirányítása. 1985-ben vonult nyugdíjba, 1985-1995 között másodállásban továbbra is a tanszék
kutatója-oktatója, és mind a mai napig aktív tudományos kutatómunkát folytat, publikál. 

Nemzetközileg elismert szakemberként szoros szakmai kapcsolatokat tartott fenn külföldi kol-
légáival, két évtizedig tagja a Nemzetközi Ásványelõkészítési-, valamint a Szénelõkészítési
Kongresszusok Tudományos Bizottságainak. A MTA Köztestületének 1995-tõl, Bányászati
Tudományos Bizottságának 1976-tól tagja. Ugyancsak tagja több akadémiai munkabizottságnak. 

Birtokosa a Munkaérdemrend (bronz 1965), Kiváló Bányász (1955), Kiváló Munkáért (1979), álla-
mi, a “Pro Facultate Rerum Metallicarum” egyetemi (1989) kitüntetéseknek. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1949-tól tagja. Az Egyesület 1989-ben
és 1999-ben Sóltz Vilmos, 1992-ben Centenáriumi Emlékéremmel tüntette ki, ugyanebben az évben
Tiszteleti Taggá választotta.

Pethõ Szilveszter széleskörû mûveletséggel rendelkezõ ember, aki az alkotó munkát kedveli, pél-
damutató a kitartó munkában, a tudományos és nyelvi igényességben, a fiatal kutatók felkarolásában,
támogatásában, a hazaszeretetben. 

Tisztelt Professzor úr! További alkotásban gazdag éveket, jó egészséget és Jó szerencsét kívánunk!
Dr. Csõke Barnabás egyetemi tanár, tanszékvezetõ
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Az OMBKE választmányának 
2003. november 19-i ülése

A választmányi ülés helye Dunaújvárosban, a
DUNAFERR Lemezalakító Kft. tanácstermé-
ben volt. Az ülést, mely az elõre meghirdetett na-
pirendet egyhangúlag elfogadta, dr. Tolnay Lajos
elnök vezette.

1. napirendi pont: A DUNAFERR Rt.
magánosítási koncepciója:

Hónig Péter elnök-vezérigazgató elõadásában
részletesen beszámolt a DUNAFERR Rt. hely-
zetérõl, a továbblépés lehetõségeirõl és a kiírt
privatizációs pályázatról. A vételár csak jelenték-
telen (5%) súllyal szerepel a pályázat elbírálásá-
nál. A vevõnek 15 milliárd forintos tõkeemelést
kell vállalnia, továbbá a feladata a környezetvé-
delmi kérdések megoldása is. A részvénytársaság
dolgozóinak  létszámát az új tulajdonos egy ideig
nem csökkentheti. Véleménye szerint a DUNA-
FERR Rt.-nek meg lehet találni azt a profilt,
mely a térségben gazdaságos mûködést eredmé-
nyezhet, de gondot okoz, hogy a túlméretezett
létszám elhelyezésére szolgáló kistérségi progra-
moknak, illetve a gyakran ígért infrastrukturális
beruházásoknak még mindig nem látszanak a je-
lei.

Dr. Tolnay Lajos megköszönve Hónig Péter-
nek az elõadást átadta a DUNAFERR Rt.-nek
és az elnök vezérigazgatónak adományozott
OMBKE emlékplakett kitüntetéseket, amelye-
ket Hónig Péter az egyesület pécsi küldöttgyûlé-
sén akadályoztatása miatt nem tudott átvenni. 

2. napirendi pont: A Bányászati és Kohászati
Lapok egységes arculatának kialakítása (a 92. kül-
döttgyûlés határozatának végrehajtása). 

A közreadott írásos elõterjesztést a fõtitkár a
fõszerkesztõkkel még egyszer meg kívánja vitat-
ni. Vannak azonban halaszthatatlan és már most
eldönthetõ ügyek. Ezekrõl már most kell határo-
zatot hozni, hogy a 2004. évi lapkiadás ennek
megfelelõen történjen. A jövõben költségtakaré-
kossági és ésszerûségi okokból számolni kell a
három lap közös számaival is. (Pl. a most elké-
szült és közreadott közgyûlési szám.) Azért, hogy
a közös számok illeszkedjenek az egyes számok
sorozataiba a küldöttgyûlés határozata alapján
döntenünk kell az egységes lapméretrõl és arról,
hogy egységes szempontok alapján kell árajánla-
tot kérni a szóba jöhetõ nyomdáktól. 

Dr. Verõ Balázs: A BKL Kohászat megjelen-
tetéséhez 2003-ban a DUNAFERR Rt. 1,65 M
Ft-tal járult hozzá. A lap megjelentetésének fon-
tos forrása az egyéni tagdíjak 40 %-a; a Vaskohá-
szati- a Fémkohászati és az Öntészeti Szakosz-
tályok egyéni tagdíja 5 M Ft. A BKL Kohászat ez
évi négy száma ennél kevesebbe került. A BKL
Kohászat szerkesztõbizottsága a lap érdekében
lemondott a 2003. évi tiszteletdíjáról. Kifogásolja
a lap megjelenés rendszertelenségét, kevesli az
éves lapszámot. Feleslegesnek tartja a szerkesz-
tõségek feletti ember/ek megbízását, nem ért
egyet egy fõ-fõ szerkesztõ kijelölésével. Támo-
gatja a költségtakarékosságot, a közös számok ki-
adását, melyet rotációs rendszerben kellene
megjelentetni. A költségcsökkentés más módo-
zatait kellene keresni, nem elsõsorban a nyomdai
költségeknél.

Dr. Takács István: A BKL folyamatos megje-
lentetése az egyesület legfontosabb feladata kell
legyen. Úgy gondolja, hogy nem kellene centrali-
zálni a lapkiadást. Célszerû lenne, ha folyamato-
san évi 12 lapszám jelenne meg, de az anyagi
gondok miatt elfogadható a 8 szám. Nem ért
egyet azzal, hogy az egyesület vezetõsége köz-
pontosan akar bele szólni a lapszerkesztésbe, il-
letve, hogy a választmány hagyja jóvá a fõszer-
kesztõk megbízását. 

Dr. Tóth István: A lapok ügyében évek óta fo-
lyik a vita és a döntések halogatása.  Egyetért a
lapok egységesítésével. A pécsi közgyûlésen elfo-
gadott alapszabály módosítás azt tartalmazza,
hogy a fõszerkesztõk megbízatása a szakosztályi
és az egyesületi küldöttgyûlések helyett a szak-
osztály vezetõségek javaslatai alapján a választ-
mány hatáskörébe került. Ha nem lépünk az egy-
séges lapkiadás ügyében, az élet hamarosan rá-
kényszerít erre. 

Dr. Tardy Pál: A közgyûlés szerint a lapki-
adásnak prioritást kell adni. Kimutatást kell ké-
szíteni, hogy a befolyt tagdíjak 40 %-át milyen
módon fordították a lap megjelenésére és a ki-
adások mellett milyen bevételek (egyesületi pén-
zek, támogatások) álnak rendelkezésre. Csak a
közös lapszámok kiadásánál kell közös fõszer-
kesztõ, illetve egyesületi képviselõ. 

Csaszlava Jenõ: Közös fõszerkesztõt nem tart
szükségesnek. Szükség van arra, hogy keressük a
lapkiadás olcsóbbá tételét. Támogatja a közös
számok megjelenését. 

Egyesületi ügyek
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Dr. Gagyi Pálffy András: A Kohászat megje-
lentetéséhez a DUNAFERR Rt. 2003-ban ÁFA
nélkül számolva másfél millió forinttal járult hoz-
zá. A Vaskohászati Szakosztály bevételei azon-
ban erõsen csökkentek: elmaradt a MVAE által
a korábbi években rendszeresen adott hárommil-
lió forintos laptámogatás, elmaradt a DUNA-
FERR Rt. 700 ezer forintos jogi tagdíja, és elma-
radt a szokásos vaskohászati konferencia, mely
évente 800 E Ft támogatást jelentett az egyesü-
letnek. Vaskohászati vállalkozások szüntették
meg pártoló tagságukat. Az egyéni tagdíjak la-
pokra fordítandó 40%-a a kohászati szakosztály-
ok esetében csak 1,7 millió Ft-ot tesznek ki. Ösz-
szességében tehát a Kohászati Lapokra az elõzõ
évhez képest legalább hárommillió forinttal ke-
vesebb jutott. Így a közös számokat is beleértve
2003-ban csak öt szám jelenhet meg. A Bányá-
szati Szakosztálynál is hiányzik az MVM Rt. 1 M
Ft-os támogatása. A Bányászatnak hat száma, a
Kõolaj és Földgáznak hét száma jelenik meg.
Ezen túlmenõen megjelenik a 2002-bõl áthúzódó
jubileumi közös szám. A Tardy Pál által kért ki-
mutatások az egyesület bevételeirõl és a kiadá-
sokról teljes részletességgel rendelkezésre állnak
a pénzügyi gazdálkodás éves jelentéseiben és az
évközi tájékoztató jelentésekben.

Dr. Tolnay Lajos: A lapok kérdését évek óta
vizsgáljuk. A küldöttgyûlés döntött, lépnünk kell.
Nem lehet fellazítani az eddig meghozott köz-
gyûlési és választmányi elhatározásokat! A költ-
ségvetés az ismert okok miatt szigorodik. A
szponzori támogatástól, jogi tagdíjak kesésétõl
függetlenül is csökkenteni kell a lapok megjelen-
tetési költségeit. Nem akarunk a szerkesztõségek
belsõ életébe beleszólni, de a kiadói jogokat az
OMBKE nem adja ki a kezébõl. Két kérdésben
most kell határoznunk: 

a.) Az egyesület lapjainak megjelenési arcu-
latának egységesítése érdekékben 2004. január 1.
után mindhárom lap formátuma azonosan A/4.

b.) A nyomdai munkákra egységes árajánlat
kiírása után kell 2004-re szerzõdést kötni. Az
egységes kiírás tartalmára a fõszerkesztõk 2003.
december 1-ig tegyenek javaslatot. 

A választmány 2 tartózkodással megszavazta
ezt a javaslatot (V 10/2003 sz. határozat).

3. napirendi pont: A felnõttoktatás szervezés-
nek helyzete (a 92. küldöttgyûlés határozatának
végrehajtása). Elõterjesztõ: dr. Lengyel Károly
fõtitkárhelyettes.

Több hozzászólás (dr. Dúl Jenõ, dr. Solymár
Károly, dr. Pataky Attila, Õsz Árpád, Katkó Ká-
roly, dr. Gagyi Pálffy András, dr. Tardy Pál, Her-
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mann György, dr. Sándor József, Hajnal János,
dr. Lengyel Károly) után dr. Tolnay Lajos zárta a
vitát: Az oktatás kérdésével foglakoznunk kell,
ha egyesületünk szereplõje akar lenni az ipar mai
életének, hiszen a kormányzat az iparra hagyta a
szakoktatás ügyét. Ez legalább olyan fontos kér-
dés, mint a lapok kiadása. Megköszönte Lengyel
Károlynak az alapos elõkészítõ munkát és java-
solja azt folytatni. Döntési helyzetben akkor le-
szünk, ha akkreditáltatni akarjuk magunkat. El
kell határoznunk, hogy beállunk a pénzkeresõk
sorába, vagy csak siránkozzunk a csökkenõ bevé-
teleinken? Kéri, hogy a szakosztályok segítsék az
Oktatási Bizottság munkáját, mert ezen a terüle-
ten létkérdés az elõrelépés.

Az írásban közreadott munkatervet és intéz-
kedési javaslatokat a választmány egy tartózko-
dással elfogadta (V. 11/2003 sz. határozat).

4. napirendi pont: A 2004. évi egyesületi kitün-
tetések keretszámai. Javaslat a kitüntetések rendje
ügyrend módosításáról. Elõterjesztõ: Kovács Lo-
ránd, az érembizottság elnöke.

A választmány az érembizottság javaslatát
egyhangúlag elfogadta (V. 12/2003 és V. 13/2003
sz. határozatok).

5. napirendi pont: A 2004. évi küldöttgyûlésre
és a tisztújításra való felkészülés ütemterve. Elõter-
jesztõ: dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazga-
tó. 

Az írásban tett elõterjesztést a választmány
egyhangúlag elfogadta (V. 14/2003 sz. határozat) 

6. napirendi pont: Az OMBKE pénzügyi hely-
zete. Elõterjesztõ: dr. Gagyi Pálffy András ügyve-
zetõ igazgató

Kovacsics Árpád: A kiküldött írásos anyag tá-
jékoztató jellegû, döntést nem igényel. Látható-
ak az idõarányost közelítõ teljesítések. A likvidi-
tás az év végéig biztosított. Két területre kell kon-
centrálni: az egyéni és a jogi tagdíjakra. 

A kiküldött írásos tájékoztató anyagot a vá-
lasztmány tudomásul vette.

7. napirendi pont: Egyebek
Kovacsics Árpád tájékoztatást adott a 2004.

május 14-16-án Miskolcon megtartandó
Bányász-Kohász-Erdész találkozóról, mely a
tisztújító küldöttgyûlésekkel lesz egybekötve és
amelyet a város és az egyetem teljes mértékben
támogat.

Tóth János levélben javasolta, hogy születésé-
nek 200. évfordulója alkalmával 2004 legyen
“Szentkirályi Zsigmond év”. 

Dr. Tóth István tájékoztatást adott arról, hogy
a MTESZ két éve 400 millió forintos adósságot
visz magával, melyet a sorozatos ingatlaneladá-
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sok (egri, csepeli, szekszárdi technika házak) sem
csökkentettek. 

A választmányi ülés határozatai:
V 10/2003 sz. határozat: 
a.) Az egyesület lapjainak megjelenési arcu-

latát egységesíteni kell. Ennek érdekében 2004.
január 1. után mindhárom lap formátuma azono-
san A/4 legyen.

b.) A nyomdai munkákra egységes szem-
pontok alapján árajánlatot kell kérni, és ez alap-
ján kell 2004-re szerzõdést kötni. Az egységes ki-
írás tartalmára a fõszerkesztõk 2003. december
1-ig tegyenek javaslatot.

V. 11/2003 sz. határozat:
A Választmány létrehozza az Oktatási Bi-

zottságot és elfogadja a Bizottság 2004. június 30-
ig szóló munkatervét (lásd alább).

V. 12/2003 sz. határozat
A Választmány elfogadta az Érembizottság

elõterjesztését és a keretszámokat a 2004. évi
küldöttgyûlésen átadandó kitüntetésekre vonat-
kozóan. A szakosztályok 2004. január 31-ig adják
le javaslataikat.

V. 13/2003 sz. határozat
A Választmány az “OMBKE kitüntetések és

adományozások rendje” tárgyú ügyrendet a kö-
vetkezõképpen módosította: A 9.1. pont új szö-
vege: “A kitüntetéseket a küldöttgyûlésen, ünne-
pélyes külsõségek között (kivétel a 9.4. pont sze-
rint), akadályoztatás esetén a soron következõ
választmányi-, vagy más ünnepélyes ülésen adják
át a kitüntetettnek. Emlékplakett, vagy oklevél a
szakmák jelentõs ünnepein is átadható.” 

V. 14/2003 sz. határozat
A Választmány jóváhagyta a 2004. évi kül-

döttgyûlésre és a tisztújításra való felkészülés
ütemtervét és a tisztújítás szempontjait tartalma-
zó elõterjesztést. 

V. 15/2003 sz. határozat
A választmány jóváhagyta a tisztújításig meg-

tartandó választmányi ülések ütemtervét.

Az Oktatási Bizottság munkaterve
A bizottság vezetõje: dr. Lengyel Károly

(Öntészeti Szakosztály),
tagjai:

Bányászati Szakosztály: Szõts Tibor
Vaskohászati Szakosztály: dr. Szélig Árpád 
Fémkohászati Szakosztály: Gál János 
Egyetemi Osztály: Morvai Tibor 
Az Oktatási Bizottság a szakosztályok és

partnervállalataik, valamint a szakmai szövetsé-
gek bevonásával határozzák meg azokat a szûken
vett szakmai területeket, amelyek ismeretanya-

gát iskolarendszeren kívüli képzés keretében ok-
tatni lehet, szükséges és érdemes. (Határidõ:
2003. december 31.)

A szakosztályok szakértõk bevonásával ezen
ismeretanyag oktatására dolgozzanak ki temati-
kákat. (Határidõ: 2004. június 30.)

Az egyesület és a MTESZ. vagy más akkredi-
tált szervezet (pl.: SZTÁV, Miskolci Egyetem To-
vábbképzési Központ stb.) kössön szerzõdést a
tematikák akkreditációjára és az iskolarendsze-
ren kívüli szakmai oktatásban való együttmûkö-
désre. (Határidõ: 2004. június 30.)

A szakosztályok az akkreditált tematikák
alapján partnervállalataik közremûködésével
szervezzék a tanfolyamokat, amelyek papírmun-
káját az egyesület megbízása alapján az MTESZ
vagy más oktatási intézmény végzi. Ezzel párhu-
zamosan fel kell kutatni azokat a szakembereket,
akik ezeken a tanfolyamokon a hallgatókat ok-
tatják. (Határidõ: folyamatos) 

Mindemellett célszerû azt is megvizsgálni,
hogy az egyesület szerezzen-e akkreditációt a fel-
nõttképzésre. 

Dr. Gagyi Pálffy András jegyzõkönyve 
alapján: PT

A Bányászati Szakosztály 
2003. december 10-ei vezetõségi ülése

Az OMBKE budapesti, Fõ-utcai tanácster-
mében tartott ülésen Tamaga Ferenc elnök a
megnyitó után megemlékezett id. Podányi Tibor
gyémántokleveles bányamérnökrõl, az OMBKE
tiszteleti tagjáról, aki a közelmultban hunyt el. A
szakosztály vezetõség néma felállással tisztelgett
elhunyt tagtársunk emléke elõtt.

Tamaga Ferenc ismertette a 2003. november
19-én Dunaújvárosban megtartott választmányi
ülés határozatait (lásd a választmányi ülésrõl szó-
ló tájékoztatót).

A Választmány a 2004. évi küldöttgyûlésen
átadandó kitüntetésekre vonatkozóan a Bányá-
szati Szakosztály részére 3 emlékérmet és 3 em-
lék plakettet határozott meg. Az egyesületi mun-
káért oklevelek száma nincs meghatározva. A
tiszteleti tagságra egyesületi szinten 4 fõ lehetõ-
ség van, a szakosztály 3 fõre tesz javaslatot.

A Szakosztály pénzügyi helyzete:
az egyéni tagdíjfizetés ez ideig 88,3 %-os,
jogi tagdíj lényegesen kevesebb folyt be, mint

tavaly,
likviditási problémák nincsenek.
A legutóbbi szakosztály vezetõségi ülés óta
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az alábbi jelentõsebb programokon vettünk
részt:

– november 27-én a Bányagazdasági Szak-
csoport szervezésében sikeres konferencia
zajlott le a „Jövõ bányászata” címmel.

– december 4-i központi Borbála napon a
Szakosztály javaslatára szakmai munkájá-
ért 4 fõ, gazdasági munkájáért szintén 4 fõ
tagtársunk Szent Borbála emlékérmet ka-
pott.

Tamaga Ferenc felkérésére Podányi Tibor fe-
lelõs szerkesztõ röviden ismertette, a BKL Bá-
nyászat 5. és 6. lapszámának állását (az év közi
csúszások miatt az utóbbi csak 2004-ben tud
megjelenni). A nyomdai költségek csökkentésére
vonatkozó választmányi határozattal kapcsolat-
ban figyelmeztetett arra, hogy egy létrejövõ szer-
zõdés az OMBKE részére is kötelezettségeket
jelent. (Az utóbbi években ugyanis, éppen a bi-
zonytalan pénzügyi helyzet miatt a Lap szerzõdés
nélkül, eseti egyeztetések alapján készült.) Meg-
köszönte a szakosztály vezetõség, a helyi szerve-
zetek támogatását, mely segítette a Bányászat
megjelenését és kérte azt a továbbiakban is.

Törõ György, a szervezõ bizottság vezetõje is-
mertetést adott a 2004. május 14-16-án, Miskol-
con megrendezésre kerülõ Bányász-Kohász-
Erdész Találkozó programjáról és szervezési
munkáiról.

Gagyi Pálfy András beszámolt arról, hogy az
OMBKE internetes a honlapjának olvasottsága
növekszik (naponta átlag ötvenen keresik fel). A
helyi szervezetek programjait is fölrakják, ha ezt
faxon vagy más módon jelzik

A tisztújító küldött gyûlések 2004. május 14-
15-én lesznek Miskolcon a Bányász-Kohász-
Erdész találkozó egyik programjaként, 14-én a
szakosztályoké, 15-én pedig az egyesületé. A
szakosztály vezetõség egyhangúlag elfogadta a
szakosztály Jelölõ Bizottságát:

elnök: Lóránt Miklós (aki egyúttal az egyesü-
leti bizottságnak is tagja),

tagok: Hamza Jenõ, Bérczes Tamás, Laffer-
ton Gyõzõ, és dr. Mizser János.

A többi szakosztállyal egyeztetve, az egyesü-
leti jelölõbizottság elnökéül a szakosztály dr.
Horn Jánost jelöli.

Gyõrfi Géza titkárhelyettes elõterjesztésére a
szakosztály vezetõség Kovács Istvánt és Kormos
Károlyt (mindkettõ Mecseki Szervezet) a szak-
osztály tagjai sorába felvette.

Gyõrfi Géza emlékeztetõje alapján
összeállította PT

Évadzáró ülés Gyöngyösön

2003. december 9-én az OMBKE Mátraaljai
Szervezet Lignit Baráti Köre a honvéd kaszinó-
ban évadzáró ülést tartott.                               

Értékelték a 2003. évi program megvalósítá-
sát és megállapították, hogy a kilenc kitûzött cél-
ból egy kivételével mindent teljesítettek. A felné-
meti mészkõbánya meglátogatása technikai okok
miatt maradt el. 

Köszönetet mondtak Hamza Jenõ szakosztá-
lyi alelnök, helyi titkárnak, hogy 2003-ban is
5.000,- Ft-tal támogatta a Lignit Baráti Kör célja-
inak megvalósítását.

Jövõ évi elõadások tartására dr. Horn Jánost,
dr. Földessy János professzort és Valaska Józsefet
kérték fel. Meglátogatják Visontán a Mátra-
Haider Dózer Kft.-ét, az Országos Mûszaki Mú-
zeumot és a gyöngyösi Ferences Mûemlékkönyv-
tárat. 2004 decemberében évadzáró összejövetelt
tartanak.

A baráti kör pénzügyi dolgairól Karacs Imre
számolt be. Javaslatot tett arra, hogy az eddigi évi
500,- Ft-os tagdíjat emeljék fel 1.000,- Ft-ra. A
tagság ezt egyhangúlag elfogadta. Hamza Jenõ a
jövõ évi választásokkal kapcsolatban adott tájé-
koztatást. A jó hangulatban lezajlott évadzáró
ülésen a tagok kellemes karácsonyt, boldog új
évet kívántak egymásnak.

Dr. Szabó Imre 

Vezetõségválasztó taggyûlés a budapesti helyi
szervezetnél 

2003. december 16-án az OMBKE központ
Mikoviny-termében került sor a budapesti helyi
szervezet vezetõségválasztó taggyûlésére.              

A taggyûlésen – titkos szavazással – válasz-
tották meg az új vezetõséget. A tagság további bi-
zalmát élvezi a korábbi vezetés (elnök: dr. Horn
János, titkár: Tasnádi Tamás, vezetõségi tagok:
Bende Imre, Erdélyi Attila, Pálfy Gábor, Szilágyi
Gábor), mely további három taggal bõvült: Hor-
váth Károly, Martényi Árpád és Horváth József tag-
társakkal.

A taggyûlésen megválasztották a Bányászati
Szakosztály vezetõségválasztó küldöttgyûlés és
az OMBKE tisztújító küldöttgyûlés küldötteit is
(ez a választás is titkosan történt). 

Dr. Horn János 
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A gyöngyösoroszi zagytározó rekultiválása

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Ba-
ráti Körének szervezésében Gyöngyösön a hon-
véd kaszinóban 2003. szeptember 23-án Lovász
András és Sankovics László okl. bányamérnökök,
üv. igazgatók a „Gyöngyösoroszi zagytározó rekul-
tiválása” címmel állítottak össze egy elõadást,
amelyet Sankovics László ismertetett.

Gyöngyösorosziban 1850-ben kezdõdött az
ércbányászat, amikor is a kitermelt ólom, cink és
rézércet Besztercebányára szállították és itt dol-
gozták fel. A feldolgozásnál aranyat és ezüstöt is
nyertek az ércekbõl.
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1922-ben építették meg a zúzót a Toka-patak
völgyében, azért, hogy a meddõt kivonják és csak
az ércet kelljen Besztercebányára szállítani, ezzel
a szállítási költséget nagymértékben csökkenteni
tudták. Ezzel mind a Toka-patakot, mind a zúzó
és a bánya környezetét szennyezték. A tényleges,
nagyobb termelés 1950-ben indult meg
Gyöngyösorosziban, 1958-ban adták át az ércelõ-
készítõ üzemet. Az új bánya már szennyezett te-
rületen terjeszkedett. A megépített három gát és
környéke a korábbi évek termelése következté-
ben szennyezett (As, Pb, Zn, Cu, Cd, Se, Ni),
nem „szûz” területre épült, hanem a mûvelt terü-
letekre. Mindezzel az elõadó felhívta a figyelmet
arra, hogy ilyen körülmények között az „eredeti”
állapot visszaszállítása lehetetlen, hiszen már
1950-ben „mûködõ” területeken létesült a bánya. 

2003-ban a pécsi székhelyû Geotechnikai, Kör-
nyezetvédelmi Kutató-Fejlesztõ és Szolgáltató Kft.
vállalta a zagytározó teljes körû rekultivációját.   

A zagytározó teljes alapterülete: 180.400 m2

Nyílt vízterület: 18.400 m2

Teljes térfogata: 2.018.000 m3

A tervezés folyamatban van, sajnos a komp-
lett kiviteli tervek az elõadás idejére még nem ké-
szültek el, így Sankovics László a tervezõk által
vázolt nagyvonalú elképzeléseket tudta csak is-
mertetni. A rekultiváció sikeres befejezése után a
területen lévõ további szennyezõ forrásokat is
megszûntetik.

A hozzászólók közül többen megfogalmazták
kételyeiket, hogy a ráfordítások és a minden
igényt kielégítõ rekultiváció eléri-e a kívánt célt.
A következõk szóltak hozzá, fejtették ki vélemé-
nyüket: Varga József, Pribula Nándor, dr. Szabó
Imre, Katona Zsigmond, Pál Sándor, dr. Dakó
György, dr. Kun Béla, Lavrincz József, Karacs Imre.

Végezetül az elõadó válaszolt a feltett kérdé-
sekre és reményét fejezte ki, hogy a rekultiváció-
val a környezet szebbé, egészségesebbé válik.

Dr. Szabó Imre

Dr. Halkovics László: A magyar bányászat
történeti statisztikai adattára 

(Történeti statisztikai tanulmányok 8. KSH. 
Budapest 2003)

A szerzõ 1862-tõl 1990-ig terjedõ százhu-
szonnyolc év statisztikai adataival gazdagította
bányászattörténeti irodalmunkat. A könyv beve-
zetõje az alábbiakban foglalja össze a magyar bá-
nyászati statisztika történetét: 

„Az egykor világhírû magyarországi arany-
és ezüstbányászatban már a XVIII. század végé-
re kialakították azt a statisztikai rendszert, amely
egyaránt szolgálta a bányák üzemvezetését és a
bányászatot irányító felügyeleti hatóságokat
munkájukban. A XIX. század közepétõl a bá-
nyatörvényben szabályozták a bányászati statisz-
tika kérdéseit. Amikor 1867-ben Magyarorszá-
gon is létrehozták a statisztikai adatgyûjtés és
adatközlés országos irányító intézményét a Hiva-

talos Statisztikai Szolgálatot, annak elsõ vezetõje
Keleti Károly úgy határozott, hogy a bányakapi-
tánysági statisztikai jelentések eredményeit átve-
szi, majd azokat az országos statisztikák összeál-
lításánál felhasználja és a saját kiadványaiban
nyilvánosságra hozza. Az akkor elindított adat-
közlõ munkának köszönhetõen az 1860-as évek-
tõl a bányászatról jóval több adattal rendelke-
zünk, mint a magyar ipar sok más ágáról.”

A kiadvány a fontosabb bányászati termékek
termelésén kívül adatsorokat közöl az adomá-
nyozott bányatelkekrõl, a bánya- és kohómunká-
sok napi bérérõl, a balesetekrõl, az oktatásról, a
bányatárspénztárakról, a foglalkoztatottak szá-
máról, a villamosenergia-felhasználásról, a kõ- és
kavicsbányászatról, a katonák foglalkoztatásáról
stb.

A 13500 statisztikai adatot tartalmazó kiad-
vány különös értéke az, hogy az adatokat éven-
kénti megosztásban adja közre.

Benke István

Könyv- és folyóiratszemle
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Lyukóbánya 65 éves

Hazánk egyik legjelentõsebb szénmedencéje
a borsodi. A területén a miocén korú barnaszén-
telepek kiterjedése 260 km2. Kezdetben a szénki-
búvásokat jegyezték fel, majd Adriány János, a
selmeci akadémia professzora kutatta a Diósgyõr
környéki széntelepek kifejlõdését. A kiegyezés
után a vasútépítés fellendülése az acélgyártás
mellett a bányászat fejlesztését is magával hozta.
A Diósgyõri Vasgyár növekvõ szénigényét csak
az egymás után nyíló aknákból tudták kielégíteni.
Amíg a II. világháború után Borsod megyében 67
akna termelt, napjainkban már csak a Miskolc
város peremén elhelyezkedõ, 2003-ban a 65. év-
fordulóját ünnepelõ Lyukóbánya üzemel.

A bánya lejtõsaknájának telepítését 1938-
ban kezdték el. A mai Lyukóbánya területén ki-
fejlõdött öt széntelepbõl számottevõ termelést a
Mátyás és Adriány szinten folytattak. A Mátyás
szinten kialakult 0,9-1,2 m vastagságú széptelep-
bõl 1942-1964 között közel egymillió tonnát hoz-
tak felszínre. Az Európában másodikként fa-
gyasztásos eljárással lemélyített két függõleges
aknával érték el a 300 m mélységben lévõ
Adriány szintet. Itt a termelés 1949-ben kezdõ-
dött kamrafejtéssel, hagyományos kézi technoló-
giával. A kibányászott szenet 1954-1960 között a
Lyukóbányát Perecessel összekötõ 1886 méteres
alagútban közlekedõ vasúton Diósgyõrbe szállí-
tották. A vasgyár csökkenõ igényei és az alagút
hiányosságai miatt 1961-tõl kötélpályán juttatták
el a szenet a kazincbarcikai szénosztályozóra.

Az erõmûvi szénigények növekedése miatt
az 1950-1970-es évek között több kísérletet vé-
geztek a termelés növelése érdekében. Választ
kerestek arra, hogy milyen nagyobb termelé-
kenységet biztosító, a széntelep tulajdonságainak
leginkább megfelelõ gépeket, berendezéseket le-
het Lyukóbányán alkalmazni. 

Több biztosító berendezést és jövesztõ gépet
próbáltak ki. Az 1975 szeptemberi 48 napig tartó
bányatûz jelentõsen fékezte a próbálkozásokat, a
déli bányamezõ lefejtését. A kísérletek végén a
fémtám és fémgerenda biztosítású, lengyel és
csehszlovák jövesztõgépes fejtések üzemeltek.
Az itt szerzett kedvezõ tapasztalatok alapján ki-
választott gépekkel 1977-ben indult az elsõ vár-
palotai pajzsbiztosítású, német fejtõberendezés-
sel felszerelt komplex frontfejtés. 1978-ban a gé-

pesítés bevezetése és az üzem átszervezése révén
(Magyarországon elõször) Lyukóbányán egy ak-
nából évente több mint 1 millió tonna szenet
hoztak a felszínre.

A termelés növekedésének gátja a függõle-
ges szállítóakna kapacitása volt, melyet 1980-ban
egy kanadai cég szakemberei légfúvásos –
pneumetikus – szénszállító berendezéssel bõví-
tettek. Ezen idõponttól a bánya még 14 éven ke-
resztül több mint évi 1 millió tonna szenet ter-
melt. Az akna legnagyobb teljesítménye 1982-
ben 1,2916 millió tonna volt.

A tapasztalatokat felhasználva egyre korsze-
rûbb biztosító berendezéseket és jövesztõ gépe-
ket szereztek be, így 1985-re kialakult a mai na-
pig használt gépi berendezés-állomány. A bánya-
erõmû integrációt (1993) követõen 1996-ban az
amerikai AES-Corporation megvásárolta
Lyukóbányát, valamint a tiszapalkonyai és borso-
di hõerõmûveket. Ennek köszönhetõen mûköd-
het Lyukóbánya napjainkban is utolsó mélymû-
velésû bányaként Borsodban. A Borsodban ed-
dig felszínre hozott 250 millió tonnából
Lyukóbánya 37 millió tonna szenet termelt. Az
ismert körülmények miatt a bánya a közeljövõ-
ben befejezi tevékenységét.

A 65 éves jubileum alkalmából kiállítás nyílt
a megyei múzeum épületében. A kiállítást a Her-
mann Ottó Múzeum Történeti Osztályának
szakmai irányításával az AES szakembereinek
közremûködésével és aprólékos gyûjtõmunkával
rendezték.

A 65 éves múltat bemutató kiállítás ismerteti
a bányamunka nehézségeit és sikereit. Láthatjuk

Hazai hírek
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Ezt követõen került sor id. dr. Gagyi Pálffy
András (1918-1988) emléktáblájának avatására,
ahol az avatóbeszédet dr. Baksa Csaba tartotta.
Az emlékezés koszorúit a helyi alapítványok, a
Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete
és Recsk Nagyközség Önkormányzat képviselõi
helyezték el.

Az ünnepség keretében a Recski Mûvelõdé-
si Ház falán elhelyezett „bányászlámpánál” az
avatóbeszédet Lois László, a Recski Ércbánya
Rt. vezérigazgatója mondta.

Az ünnepséget követõen a jelenlévõk közül
többen felkeresték a Recski Nemzeti Emlékpar-
kot.

Dr. Horn János

Különdíjat nyert a soproni Központi 
Bányászati Múzeum

2003 tavaszán a Turisztikai Hivatal, a Nemze-
ti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar
Turizmus Rt. közösen pályázatot hirdetett a
„VENDÉGBARÁT MÚZEUM 2003” díj el-
nyerésére.  

2003. szeptember 23-án a Parlamentben volt
az ünnepélyes eredményhirdetés.

A zsûri különdíját – melyet Csillag István gaz-
dasági és közlekedési miniszter adott át – a Köz-
ponti Bányászati Múzeum nyerte el. A hivatalos
indoklás szerint „A Soproni Bányászati Múzeum
mintaszerû egyedi idõszaki kiállításaiért és azok
külföldi vendégek számára is vonzó megjeleníté-
séért és a mûemléki környezetben kialakított
akadálymentes megközelíthetõség kialakításáért
érdemelte ki a különdíjat.”

A díjat a múzeum nevében dr. Kovácsné
Bircher Erzsébet igazgatóasszony vette át.

Dr. Horn János

Gyászoló Borbála a bányászvezér emlékére

Tatabánya szülöttének, az alig másfél eszten-
deje elhunyt Schalkhammer Antal, a BDSZ egy-
kori elnöke, országgyûlési képviselõ tiszteletére
állítottak emlékszobrot Tatabányán, az Újtelepi
temetõben. A bányász érdekvédelem elkötele-
zett harcosát korán, még 56 éves korában ragad-
ta el a halál. Vasas Mihály, a BDSZ Tatabányai
Szövetségének elnöke beszéde után leplezte le
M. Nagy József szobrászmûvész alkotását, a Gyá-
szoló Borbála szobrot. A családtagok mellett bá-
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az 1938-ban telepített aknák terveit, a bányagé-
pek fényképeit. Láthatók még a bányász kézi-
szerszámok, a bányamérés és a bányamentés esz-
közei is. A munkafolyamatokat videofilmen kö-
vethetjük.

A nagy érdeklõdéssel várt kiállítást október
21-én nyitották meg. Dr. Veres László múzeum-
igazgató üdvözlõ szavai után Hrabovszki János a
kiállítást rendezõk nevében köszöntötte a megje-
lenteket és röviden megemlékezett az elmúlt idõ-
szakról. Ezt követõen Hiller István kulturális mi-
niszter lépett a mikrofonhoz és a Selmec-
Sopron-Miskolci Alma Matert és a bányász-ko-
hász-erdész együttmûködést is említve adta át a
kiállítást a látogatóknak.

A jelenlévõk abban a reményben váltak el és
kívántak egymásnak „Jó szerencsét”, hogy ez a
kis gyûjtemény együtt marad és hivatott lesz em-
léket állítani a 217 éves borsodi bányászatnak.

Hrabovszki János és Lóránt Miklós

Recski múzeumi nap

2003. szeptember 16-án nagy szakmai érdek-
lõdés mellett került sor az OMBKE, a Recsk
Nagyközség Önkormányzata, az Érc- és Ásvány-
bányászati Múzeum és a Recski Bányászattörté-
neti Kiállítás szervezésében megtartott „I. Recs-
ki Múzeumi Nap” emlékülésre. 

A Recski Mûvelõdési Házban megtartott
rendezvényt Holló Imre polgármester nyitotta
meg, majd ay id. dr. Gagyi Pálffy András születé-
sének 85. évfordulójára rendezett tudományos
emlékülésen kilenc elõadás hangzott el (az elõ-
adások várhatóan kiadvány formájában megje-
lennek).
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nyásztársak, ismerõsök helyeztek el egy-egy szál
virágot az emlékhelynél. Németországból, Hes-
sen tartományból is érkeztek régi barátok az ün-
nepségre, Uwe Hartmann és Stefan Varga szemé-
lyében. Az ünnepség a Bányász Himnusz hangja-
ival zárult, melyet a Bányász Fúvószenekar szó-
laltatott meg. 

Dr. Horn János

Bányászemlékhely Mátraterenyén

A mátraterenyei bányásznapi megemlékezé-
sen (szeptember 13-án) a Kultúrház parkjában
épített bányászemlékhelyet avattak. 

A stilizált 4x6 m-es bányát társadalmi mun-
kában „építették” a nyugdíjas bányászok, az ön-
kormányzat, a bányász szakszervezet és a helyi
vállalkozók támogatásával. A bányászfalon he-
lyezték el a munkájuk közben halálos balesetet
szenvedett bányászok neveit. 

Bodor József polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Nádasdi József a helyi nyug-
díjas alapszervezet titkára ismertette a település
több mint száz éves bányászkodásának történe-
tét. Az utolsó mûködõ – Csipkés és Ambrus –
lejtaknákat az 1960-as években zárták be. Az itt
mûködõ bányákból az évtizedek során több mil-
lió tonna jó minõségû szenet küldtek a felszínre
és a bányák a környezõ falvakban élõ emberek-
nek biztos megélhetést jelentettek.

Az avató beszédet Hámori István Péter, a Bá-
nya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete
alelnöke mondta. Kiemelte, hogy a mélymûvelé-
ses bányászat nógrádban befejezõdött, de a bá-
nyász összetartás, szolidaritás ma is él, a hagyo-
mányokat a helyi szakszervezeti tagok irányításá-
val ápolják. Ez utóbbi abban is megnyilvánul,
hogy az aknákat évtizedekkel ezelõtt megszûn-
tették, de még mindig rendszeresen felelevenítik
a múltat. 

Dr. Horn János

Új piaci szereplõ a gázkitermelésben     

A közelmúltban folyamatos gáztermelésbe
kezdett Törökkoppány (Somogy megye) térsé-
gében az El Paso amerikai olajkutató cég ma-
gyarországi leányvállalata. Az új gázpiaci sze-
replõ társaság kutatói 2001 végén bukkantak
földgázmezõre a magyar településen. Ezután
már nemcsak a MOL Rt. végez gázkitermelést
hazánkban. 

Az El Paso által kitermelt gázt jelenleg a
megfelelõ szállítókapacitással rendelkezõ MOL-
on keresztül a DDGáz Rt.-nek értékesítik, s ez-
zel mintegy 10-11 ezer fogyasztót láthatnak el fû-
tõenergiával. A DDGáz szakemberei szerint az
új lelõhelyen óránként nyáron kétezer, télen 12
ezer köbméter földgázt termelnek. Ilyen ütemnél
negyven-ötven évre elegendõ a mezõ tartalma.

Ugyanakkor az El Paso szerint a kutatási te-
rületen további földgázmezõk is találhatók.

Jelenleg 10 vállalkozó folytat kutatásokat
Magyarországon. Az elsõ koncessziós szerzõdé-
seket négy társaság írta alá még 1995-ben. Azóta
több cég kapta meg, illetve adta vissza ezt a jogot.
Hazánkban a külföldi társaságok kutatásokra ed-
dig mintegy 50 millió dollárt költöttek. Ezen felül
70-75 millió dollárra tehetõ kötelezettségeik ösz-
szege. Az eddig elért eredmények alapján a be-
fektetõk továbbra is érdemesnek tartják feltárni
az ország szénhidrogénmezõit, sõt vannak cégek,
melyek már középtávú termelési tervet is készí-
tettek.
(Gazdasági tükörkép, 2003. október 9. szám)

Dr. Horn János

2. Földtudományi, földrajzi aukció

Lapunk 136. évfolyam 3. számában (p.: 250)
beszámoltunk az elsõ, hasonló címen meghirde-
tett aukcióról.  A második árverés 2003. október
16-án ismét a Magyar Állami Földtani Intézet
dísztermében volt.  A komoly érdeklõdés mellett
megtartott árverésen 122 tétel szerepelt és a téte-
lek több mint 50%-a új tulajdonoshoz került. 

Érdekessége volt az árverésnek, hogy a leg-
nagyobb érdeklõdés Gessel Sándor „A körmöczi
bányavidék földtani viszonyai bányageológiai
szempontból” (Bp. 1895, M.Kir. Földtani Inté-
zet) c. anyaga (a hozzá tartozó mellékletekkel)
iránt volt, a magyar és német nyelvû anyag
15.000-15.000,- forint kikiáltásról indult és végül
36.000 forint és 35.000 forint volt a leütési ár. 

A térképek közül „Ruténföld gazdasággeoló-
giai térképe (Érc-, petróleum-, földgáz-, szén-,
tõzeg-, tûzállóanyag- és sóelõfordulások, kõbá-
nyák és öntözõvíz-tárolási lehetõségek)” címû,
Lóczy Lajos által összeállított térkép iránt volt a
legnagyobb érdeklõdés, melyet 1942-ben a
M.Kir. Honvéd Térképészeti Intézet adott ki. A
leütési ár 6000 forint volt.

A 2004. évi aukcióról a korábban közölt cí-
men lehet érdeklõdni. 

Dr. Horn János
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Bezár a balinkai bánya

Befejezõ szakaszba érkezett a balinkai
szénbánya bezárása, a jövõ hét közepére végez-
nek a berendezések felszínre hozatalával, majd
tömedékelik az aknákat. A bányabezárással
mintegy 400 munkahely szûnik meg – tájékoz-
tatott a Bakonyi Erõmû bányászati igazgatója.

A bánya 60-as évekbeli fénykorában évente
700 ezer tonna szenet adott. Tavaly 350 ezer, az
idén pedig a termelés április végi leállításáig
120 ezer tonnát bányásztak ki. 

A bánya több száz millió forintba kerülõ
teljes felhagyásával kapcsolatos mûveletek már
több mint négy hónapja folynak.
(Forrás: MTI)

Dr. Horn János

Európai geotermikus konferencia Szegeden   

A Magyar Geotermális Egyesület – több tá-
mogató mellett, a romániai és szlovákiai társ-
egyesületekkel közösen – 2003. május 25-30.
között Szegeden rendezte meg a 4. Európai
Geotermikus Konferenciát.

A korábbi konferenciáknak Orleans (1994
Franciaország), Konstanz (1996 Németország)
és Bazel (1999 Svájc) adott otthont.

A szegedi konferencián Európából 145,
Európán kívülrõl 20 szakember vett részt.

A bejelentett 119 elõadás után az érdeklõ-
dõknek a Diamond Congress Ltd (http://dia-
mond-congress.hu) technikai közremûködésé-
vel kiadott CD-ROM-ot ajánljuk (EGC 2003,
Europen Geothermal Conference Szeged,
Hungary, 25-30 May 2003).

Önkéntes kiválasztással egy elõadásról:
R. Schellschmidt és S. Hurter bemutatta azt

az atlaszt, amely 31 európai ország geotermikus
energiavagyonát ábrázolja. A geotermikus re-
zervárokat egységes módszertan szerint négy
térkép szemlélteti (mélység, vastagság, hõmér-
séklet, energiavagyon). Az atlasz készítésénél
hazánk részérõl Árpási M., Dövényi P., Drahos
D. és Horváth F. mûködött közre.

A konferenciát szakmai kirándulások zár-
ták.

Dr. Horn János

Növekedett az áramfogyasztás               

2002-ben az ország összes áramfogyasztása 32476
GWh-t tett ki. Ez az érték 2,7%-kal volt nagyobb az
elõzõ évinél. Az egyes áramszolgáltatók által értékesí-
tett villamosenergia mennyisége GWh-ban:

2001 év 2002 év
ELMÛ 8742 9096
ÉDÁSZ 7075 7386
ÉMÁSZ 4958 4846
DÉDÁSZ 3760 3846
DÉMÁSZ 3522 3628
TITÁSZ 3575 3674
————————————————————
Összesen: 31632 32476
(Energia Hírek 2003. auguszus p.: 12)

Dr. Horn János

Erõmûveink hatásfoka

Az erõmûvek átlagos hatásfoka az elmúlt év-
tizedekben évrõl évre növekedett. Az alábbi
adatsor az értékek idõbeli változását mutatja be:

év átlagos év átlagos
hatásfok, % hatásfok, %

1951 17,4 1985 30,9
1955 18,2 1990 30,6
1960     21,1 1995 33,6
1965 24,1 2000 35,0
1970 27,2 2001 35,9
1975 29,2 2002 36,1
1980 31,1

(Energia Hírek 2003. auguszus p.: 12)
Dr. Horn János

Az V. Energiapolitikai Fórum               

2003. november 18-án az ENERGIAPOLITI-
KA 2000 Társulat szervezésében nagy érdeklõdés
mellett megtartották az V. Energiapolitikai Fóru-
mot.

A szakmánkat is érintõ legfontosabb elõadások:
Dr. Járosi Márton: A neoliberális villanypiacok

válsága és a magyar energiapolitika
Dr. Tombor Antal: A magyar villamosenergia-

rendszer helyzete
Mártha Imre: Az MVM tapasztalatai a liberali-

zált árampiacon
A fórum teljes anyaga a társulat honlapján

(www.enpol 2000.hu) olvasható.
Dr. Horn János
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Bányászattörténeti kiállítás 

A Központi Bányászati Múzeum és a Nógrád
Megyei Múzeumok Szervezete „Kor–kép” címû
kiállítást rendezett október 31-én a Salgótarjáni
Történeti Múzeumban.

A kiállítás a hazai bányászat és bányászok
1945-1958 év közötti idõszakának történetét mu-
tatja be.

A megnyitó beszédet népes vendégsereg
elõtt dr. Bichner Erzsébet, a soproni Központi Bá-
nyászati Múzeum igazgatója tartotta. Nyitó gon-
dolataiban elmondta: ezzel a kiállítással tarto-
zunk azoknak a bányászoknak, akik a II. világhá-
ború után munkájukkal fellendítették az ország
újjáépítését, szenet adtak a gyáraknak és az ott-
honoknak.

A kiállítás megvalósítását a Bányászati Kul-
túráért Alapítvány, az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület, az OMBKE nógrá-
di csoportja segítette.

Vajda István

Nyereséggel zár a MAL Rt.

Az alumínium 25%-os áresése, a dráguló
energiahordozók, és az erõsödõ forint miatt a
Magyar Alumínium Rt. (MAL Rt.) a 2003. évi ter-
veiben félmilliárd Ft-os veszteséggel számolt, ám
az évet 300 millió Ft körüli nyereséggel zárják.

Tolnay Lajos, a MAL Rt. elnöke szerint a
meghozott takarékossági intézkedések mellett a
kohászati timföldek piacán támadt keresletnöve-
kedés kihasználása tette lehetõvé, hogy a timföld
ágazat növelni tudta bevételeit. Az alumínium
ágazatot az energiaárak jobban sújtották. Az el-
nök szerint rosszul sikerült a villamos-energia pi-
ac liberalizálása, az árversenyt támasztó import
energia után un. határmetszéket kell fizetni, és
spekulánsok is felverték az árakat.

A MAL Rt. eredményességéhez leányválla-
latai is hozzájárultak. Tolnay Lajos elismerõen
szólt az ajkai székhelyû Bakonyi Bauxitbánya Kft.
tevékenységérõl is, amely ugyan egy költséges bá-
nyabezárás (Halimba-III) miatt veszteséges, de
mind minõségben, mind mennyiségben jól szol-
gálta ki bauxittal a timföldgyárat.

„Az óév sikere részben a számunkra szeren-
csés világpiaci folyamatoknak köszönhetõ, de
másik felében benne van a munkánk jó minõsé-
ge és hatékonyságunk növekedése” – értékelt az

elnök. „Az új évre is szerényen tervezünk, de
nyereségességünket szeretnénk megõrizni.”
Napló – Az Üzlet 2003. december 22.

PT

Nyugdíjastalálkozó Ajkán

A Bakonyi Erõmû Rt. vezetõsége és az ér-
dekképviseletek szervezetei október 15-én – im-
már hagyományosan – nyugdíjas találkozót ren-
deztek. 

Az erõmû és bánya nyugdíjasait az érdekkép-
viseletek nevében Nagy Károly, a hõerõmû szak-
szervezeti elnöke köszöntötte, majd Tamaga Fe-
renc az erõmû bányászati igazgatója, a Bányásza-
ti Szakosztály elnöke röviden tájékoztatta a részt-
vevõket az erõmû és a bányák helyzetérõl. Az aj-
kai bányászat és az erõmû tíz évvel ezelõtti integ-
rációjakor volt 2200 fõs létszám mára 298 fõre
apadt. Az elmúlt évben bezárásra került Balinka
Bánya, ismét 398 fõ munkahelye szûnt meg, akik
közül 70-en mehettek nyugdíjba. Tamaga Ferenc
elmondta azt is, hogy az erõmû továbbra is bizto-
sítja a timföldgyár és a város gõz- és áramellátá-
sát, jövõjérõl komoly szakmai elképzeléseket ill.
konkrét terveket dolgoztak ki. Elõtérbe kerül a
biomassza tüzelés, majd a késõbbiek folyamán
egy kombinált ciklusú erõmû megépítése. 

Dr. Bércy Pálné, a Nyugdíjas Alapítvány kura-
tóriumának elnöke az Alapítvány anyagi helyze-
tét, lehetõségét, a nyugdíjasok támogatását is-
mertette. Ez évben az ajkai és inotai alapítványt
összevonták.

Ferenczi Zoltán, a BaERt. bányász szakszer-
vezet elnöke az érdekképviseletek helyzetérõl,
lehetõségeirõl tartott beszámolót.

A beszámolókat vidám hangulatú kultúrmû-
sor követte. A Bányász Kórus, a tánckar, a pápai
musical együttes mûsoraikkal gondoskodtak a
hangulat fokozásáról. És természetesen, a legvi-
dámabb nyugdíjasunk, mindenki Helter Rudija
immár nemcsak „tolakodó beugoróként”, mint a
múlt évben, hanem önálló, „engedélyezett” mû-
sorszámával szórakoztatta a vendégeket, akik a
mûsor után fehér asztal mellett, estébe hajló „te-
refere-partit” rendeztek. 

E sorok írója önmagának és a jelen levõknek
mit is kívánhatott: „jövõre ugyanitt, veletek”! Je-
lenhessünk meg mindnyájan és legyenek, akik
még meghívhatnak minket!

Kozma Károly
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Együttmûködési megállapodásokat kötött  Magyar Bányászati Szövetség

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A Magyar Bányászati Hivatal, (Bányafelügyelet) mint a bányafelügyeletet ellátó államigazgatási
szervezet, valamint a Magyar Bányászati Szövetség, mint a bányászati – és tevékenységükkel a bányá-
szathoz kapcsolódó – vállalkozások országos munkaadói, szakmai érdekképviseleti szervezete jelen
megállapodás aláírásával (a Szövetség megalakulásától kialakult) jó szakmai együttmûködést tovább
kívánják erõsíteni. 

Az együttmûködési megállapodás célja:
– az ország ásványi nyersanyagigényének maradéktalan és az EU normáknak megfelelõ minõségû

kielégítésében, továbbá a bányászat mûködési feltételrendszerét szolgáló jogszabályok szakmai
elõkészítésében és korszerûsítésében való együttmûködés,

– a bányászati kutatás és kitermelés, illetve az ezt követõ tájrendezések törvényességének biztosí-
tásával és a bányabiztonság javításával megelõzni a bányászat és a társadalom konfliktushelyze-
teinek kialakulását.

Az EU csatlakozással és a bányászat társadalmi megítélésének javításával összefüggésben közös
célként tekintik a jogosulatlan bányászattal szembeni együttes fellépést, a minõségjavítást, valamint a
környezetvédelmi normáknak a fenntartható fejlõdés elvének megtartása mellett való minél szélesebb
körû megfelelést. 

A Magyar Bányászati Hivatal kikéri a munkaadói érdekképviseleti szervezet véleményét, és figye-
lembe veszi azt a minisztériumi és szakhatósági kapcsolataiban.

A Magyar Bányászati Szövetség vállalja, hogy tagvállalati véleményekre alapozott szakmai észre-
vételeivel, szakértõi érvanyagaival segíti a Magyar Bányászati Hivatal államigazgatási tevékenységét. 

A Magyar Bányászati Hivatal és bányakapitányságai a bányafelügyeleti jogkörükben a törvényes-
ség mindenkori szem elõtt tartásával elõsegítik a bányavállalkozások hatékony mûködését. 

Az együttmûködés kiterjed a közös rendezvényekre, valamint arra, hogy az MBSZ rendezvényei,
a Bányafelügyelet aktív hivatali részvétellel és iránymutatásokkal – a problémamegoldások lehetõsé-
geire koncentrálva – segíti a Szövetség tagjait.

Az együttmûködõ partnerek célul tûzik ki továbbá a szakmai összefogás erõsítését, támogatják a
hagyományõrzést, elõsegítik a bányászati értékek megóvását.

Mindezen célkitûzéseik megvalósításához a rendszeres kapcsolattartás keretében a Magyar Bá-
nyászati Hivatal elnöke a Magyar Bányászati Szövetség elnökségi üléseinek, rendezvényeinek állandó
meghívottja. 

Budapest, 2003. szeptember

Bokor Csaba, elnök Dr. Esztó Péter, elnök

CSATLAKOZÓ MEGÁLLAPODÁS

A szakmai összefogás erõsítésének jegyében – a korábbi jó együttmûködés hatékonyabbá tétele ér-
dekében – a bányászati szakemberképzésben és a technológia kutatás-fejlesztésekben élenjáró egyete-
mi, tudományos bázisként a Miskolci Egyetem is csatlakozik az MBSZ-MBH Együttmûködési Meg-
állapodáshoz.

A csatlakozás fõ célja, hogy az alap-megállapodásban megfogalmazottak átfogó megvalósításában
az Egyetem a szaktudásra, a felhalmozott szellemi tõkére alapozottan minél hatékonyabban részt ve-
gyen. 

A Magyar Bányászati Szövetség által országosan képviselt bányászati- és tevékenységükkel a bá-
nyászathoz kapcsolódó vállalkozásoknak - a piacgazdasági viszonyok között az EU –csatlakozással ösz-
szefüggésben is – alapvetõ érdeke, hogy a Miskolci Egyetemrõl kikerült, végzett fiatal szakemberek a
szakmai ismeretekkel jól felvértezetten a vállalkozásoknál munkába állva, a mindennapi mûködésük
aktív részeseivé válhassanak.

2003 6 szam.qxd  4/15/04  5:09 PM  Page 472



Ennek érdekében - szem elõtt tartva az MBSZ egyetemi oktatás-korszerûsítési javaslatait – az
életszerû képzés hatékonyságának növelésére a Magyar Bányászati Hivatal és a Magyar Bányászati
Szövetség szakemberei szívesen vesznek részt az egyetemi oktatásban.

A bányászatot érintõ hazai és nemzetközi pályázatokba, a projektek megvalósításába az MBSZ
fokozott mértékben bevonja az Egyetemet és számít szakmai javaslataira a bányászat jövõjét illetõen
is. A Szövetség elõsegíti, hogy a tagjainál felmerülõ mûszaki-fejlesztési kérdések kidolgozásában az
Egyetem hatékonyan közremûködhessék, a Magyar Bányászati Hivatal pedig az állami szakigazga-
tásban felvetõdõ szakmai és bányabiztonsági kérdésekben számít szakértõi munkájára.

A szakmai együttmûködés erõsítését a megállapodást aláíró Felek azzal is bõvíteni kívánják, hogy
rendezvényeikre kölcsönösen meghívják egymást, illetve közösen szerveznek konferenciákat a bá-
nyászati vállalkozások minél szélesebb körû bevonásával.

Ahhoz, hogy az Egyetemrõl kikerülõ fiatal szakemberek már a képzésük ideje alatt is közelebb
kerüljenek a szakmai élethez, az MBSZ tagvállalatainál igyekszik elérni a nyári szakmai gyakorlatok-
ra jelentkezõ hallgatók fogadókészségét.

Az Egyetem, mint „Alma Mater” fontos szerepet vállal a hallgatóinak bevonásával a bányászati
hagyományok megõrzésében, terjesztésében és a bányászati értékek megóvásában, melyhez a Ma-
gyar Bányászati Hivatal és a Magyar Bányászati Szövetség egyaránt támogatást nyújt.

Bokor Csaba , az MBSZ elnöke Dr. Esztó Péter, az MBH elnöke

Dr. Bõhm József, a Miskolci Egyetem dékánja
Az MBSZ honlapjáról
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Szép kis város Selmecbánya

Ez évben jelent meg az Erdészettörténeti
Közlemények LV. száma. Bartha Dénes és dr.
Oroszi Sándor szerzõpáros írta: „Szép kis város
Selmecbánya…” (Kalauz a régi és új Selmecbá-
nyához) címmel.

A könyv szerzõi a beköszöntõben többek kö-
zött így írnak: „Vade me cum – jöjj velem! Jöjj
velem Selmecbányára! Jöjj velem a Klopac-
skához, a Leányvárhoz, jöjj velem az Akadémiá-
ra! Jöjj, menjünk el együtt a Hodrusi tóhoz, ka-
paszkodjunk fel a Szitnyára és sétálunk ki Kisib-
lyére. Jöjj, hogy együtt fedezzük fel álmaink vá-
rosát, Selmecbányát!… A könyvvel igazi kalauzt
szeretnénk adni a mai Selmecre látogatók kezé-
be.”

A városnak és környékének bejárását úgy
tervezték a szerzõk, ahogy egy valamikori selme-
ci diák – talán éppen a címben jelzett diáknótát
énekelve – megérkezett a híres városba és elkez-
dett az ottani élettel ismerkedni. A tartalomjegy-
zék is erre utal:

Selmecbánya és környékének természeti vi-
szonyai, a város története, a bányászat szerepe a
városban, a város erdõgazdaságának története,
az iskolák városa, diákélet, diákhagyományok.
Érkezés Selmecbányára (hegyeken át és vonat-

tal), városi séták (Kálvária, a szentháromság tér,
az Óvártól az Újvárig, séta az Akadémia körül).
Kisiblye. Imhol a föld alá megyünk (a szabadtéri
bányászati múzeum, a város és a városkörnyék
bányászati emlékeinek bemutatása – bányászat-
tal kapcsolatos épületek és üzemek, tavak, víztá-
rolók és vízvezetõ árkok Selmecbánya környé-
kén). Selmecbánya körüli túrák (séta a várost
övezõ hegyeken, utak a Szitnyára, Hodrusbánya,
Szklenófürdõ). A Bakó útja, búcsú Selmecbá-
nyától.

A szerzõk az „Elköszöntõ”-ben a következõ-
ket írták: „A város szépségeit a házakhoz, he-
gyekhez, emberekhez kötõdõ emlékek felidézé-
se tette feledhetetlenné. Ezeket az emlékeket
természetesen ki-ki magával vitte a sírba, azon-
ban néhány selmeci nótát, kevés érzelmi, hangu-
lati leírást, egy-egy írásban is megörökített anek-
dotát hagytak ránk.” A város és tágabb környe-
zete ma a világörökség része.

A fényképeken kívül a szerzõk a felhasznált
és ajánlott irodalomjegyzéket a tartalomjegyzék-
hez kapcsolódóan adták közre, a könyvhöz kora-
beli térképet is mellékelve, a város nevezetes
épületeinek megjelölésével.

A 175 oldalas könyv nyomdai kivitelezése a
„Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.” munkája.

Csath Béla

Könyv- és folyóiratszemle
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!

Dr. Kiss József okl. geológus november 2-án töltötte be 70-ik életévét.
Erdélyi Tibor okl. geológus november 14-én töltötte be 70-ik életévét.
Kovács János okl. gépészmérnök november 18-án töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Parák Tibor okl. geológus november 18-án töltötte be 75-ik életévét.
Karacs Imre közlekedésépítõ technikus november 29-én töltötte be 75-ik életévét.
Venkovits István okl. hidrológus december 3-án töltötte be 90-ik életévét.
Dr. Goda Miklós okl. bányamérnök december 4-én töltötte be 70-ik életévét.
Farkas Béla okl. földmérõ mérnök december 5-én töltötte be 75-ik életévét.
Lengyel Károly okl. bányamérnök december 11-én töltötte be 70-ik életévét.
Pap László bányatechnológus december 12-én töltötte be 80-ik életévét.
Bakonyi István bányagépész technikus december 12-én töltötte be 75-ik életévét.
Bobál István bányatechnikus december 17-én töltötte be 70-ik életévét.
Bencze Imre okl. bányamérnök december 24-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Pethõ Szilveszter okl. bányamérnök december 25-én töltötte be 80-ik életévét.
Bruzsa Ferenc okl. bányamérnök december 26-án töltötte be 75-ik életévét.
Zólomy Miklós okl. bányamérnök december 30-án töltötte be 75-ik életévét.

Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még sok boldog születés-
napot, jó egészséget és 

jó szerencsét!

Karacs Imre

Dr. Parák TiborKovács JánosErdélyi TiborDr. Kiss József

Farkas BélaDr. Goda Miklós Venkovits István
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Bobál IstvánBakonyi István

Zólomy MiklósBruzsa FerencDr. Pethõ SzilveszterBencze Imre

Pap LászlóLengyel Károly

Meghívó

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a Bánya- és Ener-
giaipari Dolgozók Szakszervezete

2004. április 7-én (szerda) 10,30 órakor 
a várpalotai Jó Szerencsét Mûvelõdési Központban (Honvéd u. 1.) tartja a

„Jó Szerencsét” köszöntés elfogadásának 
110-ik évfordulója ünnepségét.

Az ünnepségen elõadást tart dr. Bõhm József, a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtu-
dományi Karának és dr. Kaptay György, az Anyag- és Kohómérnöki Karának dékánja,
majd az emléktábla ünnepélyes koszorúzására kerül sor.

Minden érdeklõdõt tisztelettel vár

a Szervezõ Bizottság
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A megújuló energiahordozók térhódítása 
Németországban

A következõ évtizedek során egyik jellemzõ
változás lesz a mikroerõmûvek terjedése a világ
energiaszektorában. Ilyen erõmûvek elterjedésé-
vel és egymás mellé telepítésével a nagy transz-
missziós veszteségek elkerülhetõk. A mikro-
erõmûvek fõleg az új technikai vívmányokat
használják: tehát a megújuló energiaforrásokat.

A megújuló energiaforrások közül kiemeljük
a szélerõmûveket; a napenergia, a vízi energia, a
geotermikus energia, különbözõ biomasszák és a
tengeri energia hasznosítását.

A szélenergia termelésében és hasznosításá-
ban a legnagyobb eredményeket Dánia érte el:
az energiatermelésének 30-40%-át ez az ágazat
adja. Jelentõs még Németország, Spanyolország,
Japán és a Madeira-szigeteknek a szélenergia
termelése.

A napenergia hasznosításában Németország
és Japán vezet. Fotovoltaikus és szolártermikus
rendszereket alkalmaznak. Sokoldalú hasznosí-
tás ismeretes: egyedi napelemek az épületeken,
amelyek egyaránt lehetõvé teszik a fûtési meleg-
víz ellátást, légkondicionálást, különbözõ eszkö-
zök mûködtetését.

A vízi energia területén a kisméretû erõmû-
veket részesítik elõnyben a nagyméretûekkel
szemben az okozott környezeti károk miatt.

Nagyon sokfajta biomassza létezésérõl tu-
dunk. A fa hosszú évszázadokon keresztül jófor-
mán egyetlen energiaforrásunk volt. Ide tartozik
még számos haszonnövény hulladéka, a biodízel
fûtõanyagok, biogáz; cukornádból, repcébõl ké-
szült motorhajtó anyagok.

A megújuló energiaforrások széles körû ter-
jedése, az erõmûvek és az árammal mûködtetett
berendezések hatásfokának növekedése a fejlett
államokban azt eredményezi, hogy a jövõben ki-
sebb teljesítményû erõmûvekre lesz szükség.

Az 1. ábrán a különbözõ típusú áramtermelõ
erõmûvek németországi kapacitás-csökkenését
és az atomerõmûvek megszûntetését mutatjuk
be. Az ábra a VGB. 2002-bõl és a Glückauf 139
(2003) Nr. 3. számában, valamint a Bergbau fo-
lyóiratban jelent meg.

2000-ben a hagyományos erõmûvek által
szolgáltatott villamos energia nagysága   120 GW.
2020-ban a villamos energia nagysága 40 GW-tal,
2030-ban pedig 75 GW-tal kisebb, a szolgáltatott
energia nagysága tehát 45 GW. A helyettesítõ
energiaszükséglet, fõleg a szél- és a napenergia,
ennek megfelelõen bõvül.

Az utóbbi években Németországban a meg-
újuló energiák, fõleg a szélenergia termelése
rendkívül megnõtt. 2000 körül utolérte Dániát.
Az Európai Unió elfogadta azt a célt, hogy 2010-
re Európában az elektromos áram 22%-a meg-
újuló energiaforrásból származzon. Németor-
szág napenergia termelése szintén a legelsõ he-
lyen van, így az ország szél- és napenergia terme-
lése 2010-ben az említett 22%-ot messze túlha-
ladja.

Dr. Pethõ Szilveszter, Petrasovszky István

Új erõmûvek Németországban               

2003-ig Németországban összesen 2296 MW
névleges villamos teljesítõképességû négy új
nagyerõmûvet helyeznek üzembe – elsõsorban a
régiek pótlására.  2001-ben leállítottak például
hat feketeszén-tüzelésû egységet, egy barnaszén-
tüzelésût és egy földgázzal üzemelõt (összesen
1574 MW). A négy új erõmû közül a legnagyobb
a keleti területeken épített göldisthali szivattyús
tárolós vízerõmû, amelynek névleges teljesítõké-
pessége 1100 MW, és képes arra, hogy másodper-
cek alatt indulva kiegyenlítse a terhelések inga-
dozásait. A három további erõmû: Nideraußem
(barnaszén), Hamborn (kohógáz) és Königs
Wusterhausen (biomassza).
(Brennstoff, Wärme, Kraft, 54. k. 9. sz. 2002. p. 18)

Dr. Horn János 

Külföldi hírek

1. ábra: Villamos áramtermelõ kapacitás Né-
metországban
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Orosz vásárlások

A Szibériai Norilsk Nickel bányavállalat
900.000 ausztrál dollárért vásárolt egy földalatti
hírközlõ rendszert az ausztráliai Mine Com vállalat-
tól. A rendszer a 2001-ben már üzembe helyezett
35 km-es kábelhálózatot 90 km-re bõvíti, és egy-
ben a bányát összekapcsolja a szomszédos Októ-
ber bányával is. Mivel a nikkel bánya sújtólég ve-
szélyes, ezért mindennek SB kivitelûnek kell lenni.

A Norilsk Nickel három svéd gyártmányú,
Alimak U-600 típusú aknaszállító berendezést is
beszerzett.
World Mining Equipment 2003. október 

Bogdán Kálmán

Baktériumos fémkinyerés

A réz és a cink biológiai kilúgzása elméletileg
már nem újdonság.

A Teck Cominco vállalat jelenti, hogy az álta-
luk kifejlesztett Hydro-Zinc eljárás tisztán kivon-
ja a cinket a szulfidos ércbõl anélkül, hogy szük-
ség lenne õrlésre és flotálásra. A Teck Comonco
új eljárása az érc bio-kilúgzásában a természet-
ben nagy tömegben elõforduló baktériumokat
használja fel. A cég már két éve üzemeltet egy kí-
sérleti telepet Kanadában, ahol ezzel a technoló-
giával napi 1 t fémet nyernek ki.

A Business News Americas közli, hogy a
Codelco és Nippon Mining and Metals cég új la-
boratóriumot hoz létre egy chilei egyetemen a
Bio-Sigma JV eljárásuk kifejlesztésére. 
World Mining Equipment 2003. október.

Bogdán Kálmán

Szén és szél erõmû

Az USA-ban (Montana - Miles City) a Great
Northern Power Development és a Kiewit Min-
ing bányavállalat egy 500 MW teljesítményû villa-
mos erõmûvet épít, amelyet kapcsolt szén és szél
energiahordozókkal lát el. A 900 M USD költsé-
gû létesítményben az erõmû melletti bányában
termelt lignitet fluid-ágyas tüzelési rendszerrel,
valamint az un. tiszta szén technológiával fogják
eltüzelni. Ezek a megoldások kielégítik a szigorú
környezetvédelmi elõírásokat és a szélnek, mint
megújuló energia-hordozónak az alkalmazása ol-
csóbbá teszi a villamos energia elõállítását.
Mining Magazine, 2003. július

Bogdán Kálmán

Bányafejlesztések Afrikában

Zambia északi részén (Solwezi) a több száz km.
hosszú rézövezetben új külszíni bányát (Kansanshi)
nyit a First Quantum. A terveik szerint elsõ fázisban
722.800 t termésrezet, koncentrátumból 912.500 t
rezet és 396.000 uncia (11200 kg) aranyat fognak ki-
termelni. A tiszta rezet közvetlenül eladják, míg a
koncentrátumot kohósításra elszállítják. Az arany
egy részét gravitációs eljárással, míg a többit a réz
koncentrátumból nyerik ki.

Zimbabwe-ban (Harare) az 550 km hosszú un.
Great Dyke törésvonal mentén négy lelõhely csopor-
tot találtak a geológusok. E négybõl a legnagyobb a
több mint 100 km hosszú Hartley geológiai egység.
Az itt mûködõ bányák – Makwiro és Ngezi – 2002.
évi termelése 2500 kg platina, 2100 kg palládium,
310 kg arany, 200 kg ródium, 1170 t nikkel és 900 t
réz volt. Részben a helyszínen létesített dúsítóban
történik az ércek feldolgozása is, melyhez egy 12
MW-os olvasztó, két konverter, egy finomító, vala-
mint egy analitikai laboratórium csatlakozik. A bá-
nyatulajdonosok (Zimplats) szerint a hatalmas
készletek lehetõvé teszik, hogy a bányák a termelé-
süket tíz év alatt megötszörözzék.
Mining Magazine, 2003. július

Bogdán Kálmán

A Svendborg Dél-Afrikában

Ebben az évben a Svendborg Brakes dán vál-
lalat nagyon jó üzleti eredményeket ért el Dél-
Afrikában az un. intelligens szalag-fék rendszerei-
vel. A vállalat szoros kapcsolatban van a Dél-af-
rikai Voith céggel és rajta keresztül helyezett
üzembe sok berendezést több mint 14 bányában
(Trojan Nikkel, Impala Platinum, Optimum Coal
stb.). Minden egyes un. SOBO típusú fékberen-
dezést a felhasználó igényéhez és az alkalmazott
gép mûszaki paramétereihez illesztve szerelik fel.
A berendezés egy hidraulikus tárcsafékbõl, eh-
hez tartozó hidraulikus aggregátorból, különbö-
zõ érzékelõkbõl valamint számítógépes vezérlõ
egységbõl áll. A SOBO biztosítja a lágy és állan-
dó értékû lassítást fékezéskor, függetlenül a ter-
heléstõl, megakadályozza a hevederes szállító
berendezések átadó helyeinél az anyagok felhal-
mozódását, a hevederben és a hajtó dobok ten-
gelyeiben pedig a feszültség csúcsok kialakulását.
Ezen eszközökkel a hajtómû elemeinek az élet-
tartamát lényegesen meg tudják növelni.
Mining Magazine, 2003. július

Bogdán Kálmán
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Változnak a szelek Kínában

Az ABB nagy sikerrõl ad jelentést, hogy a kí-
nai szénbányászattól komoly megrendeléseket
kaptak. A Shanxi tartomány két bányavállalata
az aknaszállító berendezéseihez fékrendszereket
szereltet fel. Négyet a Guqiao bánya szállító-,
kettõt pedig a Zhangji bánya személyszállító ak-
náihoz. 

A Tunliu Szénbányák két komplett aknaszállí-
tó berendezést rendelt. Az egyik egy négy köteles
4 m dobátmérõjû 1540 kW-os motorral hajtott
szénszállító, míg a másik egy 2,5 m-es dobátmé-
rõjû, egyenáramú motorral hajtott személyszállí-
tó berendezés.
World Mining Equipment 2003. október

Bogdán Kálmán

Oroszországi erõmûvet tervez építeni a
Transelektro-csoport

A közelmúltban oroszországi befektetési le-
hetõségekrõl tárgyalt a Transelektro az orosz ál-
lami duma gazdaságpolitikai és vállalkozási bi-
zottságának Budapesten járt küldöttségével. A
társaság a közelmúltban Urban néven orosz-ma-
gyar energetikai közös vállalatot alapított. A cég
erõmûvi energetikai beruházások megvalósításá-
ban kívánt részt venni Oroszországban, illetve
harmadik piacon is. Az Urban cég egy 100 mega-
wattos hõerõmû építésére pályázik Asztrahány-
ban. A projekt értéke mintegy 72 millió dollár.
Az erõmûvet 18 hónap alatt fel lehet építeni. A
Transelektro bevásárló- vagy szórakoztató köz-
pontok létrehozásában is kész közremûködni.
(MM Mûszaki Magazin, 2003/7.) 

Dr. Horn János

Új energiaforrások bekapcsolása Japánban

A japán kormány a megújuló energiaforrás-
ok felhasználását az idei 7,32 billió kWh-ról
2010-ben 12,2 billió kWh-ra kívánja emelni. Ez
az energiamennyiség 2010-ben a japán energia-
termelés 1,35%-a lesz. 
(Look Japan, 2003. szeptember)

Dr. Horn János

Marad az atomenergia Svájcban 

Az Elektrotechnika lap a BULLETIN
4/2003-ra hivatkozva közli, hogy Svájcban a vil-
lamosenergia 60%-a vízerõmûvekbõl és 40%-a
az atomerõmûvekbõl származik. 2003. május 18-
án népszavazást tartottak két, az atomenergiát
betiltó, illetve 40 éves élettartamra korlátozó ja-
vaslatról. „Áram atomenergia nélkül”, illetve
„Moratórium plusz” címmel hirdették meg a
népszavazást. A svájci polgárok a javaslatokat
elvetették. 

Dr. Horn János

Orosz energiaexport az EU-ba

Az Elektrotechnika lap a BULLETIN
2/2003-ra hivatkozva írja, hogy Moszkva erõs ha-
tást gyakorol az EU-ra, hogy kelet-nyugati távve-
zetéket állíthasson fel a villamos energia átvitel-
éhez. Ezáltal Oroszország az exportslágernek te-
kintett gázexportját nagyobb értékû villamos-
energia-exporttal helyettesíthetné.

A szakmában jártas nyugati források szerint
az orosz ajánlatot az EU-ban elfogadják. 

Dr. Horn János

Áram árak a csúcson

Az észak-európai áramtõzsdén (Nord Pool)
az egekbe szökött az októberi-decemberi szállítá-
sú villamos energia ára, miután a csapadékhiány
miatt a skandináviai víztározók várhatóan ismét
nem érik el a szokásos szintet. Márpedig az észa-
ki országok villamosenergia-termelésének közel
a fele a vízerõmûvekbõl származik. Dánia és
Svédország a száraz idõszakban visszatérhet a
szén- és nukleáris energiához, ám Norvégia nö-
vekvõ importra kényszerülhet. A megawat-
tóránkénti ár rekordszintet ért el.
(Energia Hírek, 2003. augusztus, p.: 14) 

Dr. Horn János
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Már nem adatott meg, hogy együtt ünnepeljük 60. születésnapját, elõtte egy nappal, 2003.
április 23-án, Móron elhunyt Berta János bányatechnikus.

Berta János

Berta János
(1943–2003)

1943. április 24-én született, egy Szeged melletti tanyán. A
család a megélhetést keresve került a Dunántúlra, a balinkai
szénbányához. A pénzhiány késztette a tizenhat éves fiút, hogy
abbahagyja gimnáziumot, és munkába álljon a bányánál. A ta-
nulást levelezõ úton folytatta, így végezte el a gimnáziumot,
majd 1964 és 1968 között a bányaipari technikumot, aminek
eredményeként szakvezetõ majd aknairoda vezetõ lett. Legjob-
ban azonban az egyes emberek sorsa és a közösség érdekelte.
Ezzel az indítatással szervezte a balinkabányai ifjúságot.

1973-ban – igaz, csak idõlegesen – elkanyarodott életpályá-
ja a bányászattól. A Móri-járás pártbizottságára került, majd a
Politikai Fõiskola elvégzése után, 1981-tõl, az akkor még nagy-
község Mór pártbizottságának a titkára lett.

Berta János 1983-ban tért vissza a bányászathoz, ekkor bíz-
ták meg a Fejér-megyei Bauxitbányák Vállalat pártbizottságának vezetésével. Munkáját
nagy hittel, az emberekre történõ segítõ odafigyeléssel végezte, hozzájárulva, hogy Kincses-
bányán humánus, a változásokra nyitott párt- és vállalati élet alakuljon ki. A rendszerváltás
nem törte meg sem legendás humorérzékét, sem az igazságosabb világba vetett hitét; halá-
láig aktív tagja maradt szûkebb hazája közéletének. 

1989-tõl a Kincsesi- majd a Fenyõfõ bányaüzemben töltött be felügyeleti munkakört.
1999 novemberében vonult nyugdíjba, de továbbra is figyelemmel kísérte a bauxitbányászat
sorsát. 

Az OMBKE-nek 1986 óta volt tagja, és az utóbbi években is nagy örömmel vett részt az
egyesület rendezvényein, mindig jó kedvet árasztva maga körül. 

2003. május 1-én családja, barátai és egykori munkatársai kísérték el utolsó útjára,
Balinka-Mecsértelep temetõjébe.

Novák Sándor

Gyászjelentés
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Váratlanul, hirtelen ragadta el a halál Gyöngyösön Varga József mérnök kollé-
gánkat.

Varga József

Varga József
(1933–2003)

1933. november 13-án született a Borsod-megyei Kurityán-
ban. Elemi és általános iskoláit szülõfalujában végezte, majd a
Borsodi Szénbányászati Trösztnél helyezkedett el, ahol külön-
bözõ bányamunkáknál alkalmazták. A szorgalmas, tehetséges
fiatalra felfigyeltek elöljárói és javasolták, hogy végezze el a
szakérettségit adó középiskolát és jelentkezzen egyetemi fel-
vételre. Mindezt megfogadta és a Budapesti Mûszaki Egyetem
Hadmérnöki Karán 1957-ben okleveles gépészmérnöki és ok-
leveles repülõ-hadmérnöki képesítést szerzett.

Az egyetem elvégzése után a Szénbányászati Földkotró Vál-
lalatnál helyezkedett el, ahol borsodi külfejtéseknél különbözõ
kotró, földnyesõ, egyéb külfejtési gépek üzemeltetõje, karban-
tartója volt. Munkáját eredményesen végezte, így nagyobb fel-
adatok elvégzésére szemelték ki a vállalat vezetõi. 1963-ban a

Visontai Külfejtésre helyezték, ahol már a Német Demokratikus Köztársaságból importált
külfejtési nagyberendezések (kotrók, hányóképzõk, egyéb szállító berendezések) szerelésé-
re kellett felkészülni ezért létrehozták Visontán a Gépszerelõ Üzemet, amelynek fõmérnöke-
ként a Visontai-, illetve Bükkábrányi Külfejtés jelenleg is üzemelõ gépeinek összeszerelését
irányította.

A mûszaki újítások mellett szakított idõt arra is, hogy a nagygépkezelõi tanfolyamokon
oktasson, és a szakembereket betanítsa a gépek kezelésére, azok javítására.

Hobbija az olvasás volt, a mûszaki könyvek mellett a szépirodalmat is nagyon szerette,
ennek köszönhette szabatos, szép beszédstílusát. Egy-egy mûszaki beszámolóját mind a kol-
légák, mind a fizikai dolgozók szívesen hallgatták, mondanivalója mindenkit lekötött.

A munka mellett is folyamatosan képezte magát: 1965-ben külfejtéses, 1985-ben mun-
kavédelmi szakmérnöki képesítést szerzett. 1982-ben a Visontai Külfejtés Biztonságtechni-
kai Osztály vezetõjének nevezték ki. Innen ment nyugdíjba 1993-ban, melyet 10 évig élvez-
hetett felesége, gyermekei, unokái körében.

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Egyesületünknek 1980-tól aktív tagja volt: A
BKL Bányászatban több cikke is megjelent. Szellemisége fia és lánya gépészmérnöki pályá-
jában él tovább.

Temetése 2003. augusztus 26-án volt a felsõvárosi temetõben. Urnáját a Szózat zenéje
mellett helyezték örök nyugalomra. 

Utolsó Jó szerencsét!
Dr. Szabó Imre - Varga Tamás

Gyászjelentés
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Megrendülve vettük tudomásul, hogy 2003. szeptember 5-én Budapesten elhunyt
Klemencsics István aranyokleveles erdômérnök, egyesületünk tiszteleti tagja, a bányamérô

Klemencsics István

Klemencsics István
(1924–2003)

szakcsoport tiszteletbeli elnöke.
1924. január 20-án született a Veszprém megyei Vilonyán. A

székesfehérvári Ybl Miklós Reálgimnáziumban érettségizett
1942-ben. Erdômérnöki diplomáját 1948. július 5-én a József
Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni karán
szerezte. A II. világháború területvesztései miatt erôsen
leszûkült erdôgazdálkodási lehetôségek következtében – az
erdômérnöki tanulmányok nyújtotta kitûnô geodéziai
ismeretekre támaszkodva – érdeklôdése a bányászathoz kötôdô
mérési szolgálatok felé fordult, s ez a szakvonal végigkísérte
egész pályafutását. 

1948 augusztusától 1951 februárjáig a Tôzegkutató
Intézetben, majd Petôfibányán, azután a MÁFI-ban látott el
különbözô bányaméréshez kapcsolódó feladatokat. 1951-tôl

1963-ig a bányászat okozta kôzetmozgások és bányakárok elismert kutatója lett a Bányászati
Kutató Intézetben. 1963-tól a Nehézipari Minisztériumnak e szakterületet felügyelô cso-
portvezetô fômérnöke, az 1967. évi átszervezést követôen hét éven át az Egyesült Magyar
Szénbányák területi fômérnöke, késôbb szervezési mûszaki-gazdasági tanácsadója volt.
1974-tôl a szénbányászati vállalatokat Tatabányáról irányító Magyar Szénbányászati Tröszt
igazgatási és szervezési fôosztályvezetôjeként, a tröszt megszûnése után pedig az utód-
szervezetekben: a Szénbányászati Koordinációs Központban és a Bányászati Egyesülésnél a
koordinációs fôosztály vezetôjeként dolgozott. 1985. végén vonult nyugállományba, de
közgazdasági-szervezési tapasztalatait szakértôként 13 éven át a Sirály Kft.-nél, a MININ-
VEST Rt.-nél és a Kontroll-Inves Kft.-nél kamatoztatta. Részben ezzel egyidôben – szív-
betegsége ellenére – irányítóként bekapcsolódott a tatabányai, dorogi, borsodi bányászati irat-
tárak rendezését végzô csoport 2001-ig tartó iratmentô munkájába. Élete és szenvedélye volt
a kedvvel végzett, precíz munka, melyben példát mutatott és ezt követelte munkatársaitól is,
akik szerették és tisztelték.

Egyesületünkbe 1963-ban lépett be. Pályafutásának és társadalmi elkötelezettségének
kiemelkedô eredményeként létrehozta 1966-ban az OMBKE bányamérô szakcsoportját,
amely mindmáig színvonalasan mûködik. 15 éven keresztül töltötte be a csoport elnöki
tisztét, megalapozta és alapítvány létesítésével biztosította az évenkénti bányamérô-tovább-
képzô- és tapasztalatcsere konferenciák folyamatosságát, valamint sikerrel szorgalmazta a
hites bányamérôi képesítés intézményesítését. Önzetlen fáradozását a szakcsoport 1991-ben
a tiszteletbeli elnöki, 1998-ban a tiszteletbeli hites bányamérôi cím adományozásával
köszönte meg. Több cikluson át tagja volt az OMBKE bányászati szakosztály vezetôségének
és a BKL Bányászat szerkesztôbizottságának. 1966 és 1969 között választmányi tagsági tisztet
viselt a Geodéziai és Kartográfiai Egyesületben is. Négy könyv, ill. könyvrészlet és 16 szakcikk
fémjelezte publikációs munkásságát.

A nemzetközi kapcsolatok kialakítása terén szintén maradandó tevékenységet végzett.
Az 1969-ben alakult Nemzetközi Bányamérô Szervezet (ISM) egyik alapító tagja, 1972-76

2003 6 szam.qxd  4/15/04  5:09 PM  Page 481



482 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 6. szám

között fôtitkára, 1976-tól 1984-ig elnökségi tagja, 1985-tôl tiszteleti tagja volt. 
Számos kitüntetés ismerte el fáradhatatlan munkásságát. Tulajdonosa volt a Munka

Érdemrend és a Bányászati Szolgálati Érdemérem összes fokozatának, valamint megkapta a
Bányászat, a Térképészet és a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója c. elismeréseket. Az egyesület
a Mikoviny Sámuel, a z. Zorkóczy Samu és az OMBKE Emlékéremmel tüntette ki. A legma-
gasabb egyesületi kitüntetést, a tiszteleti tag címet, röviddel váratlan halála elôtt, a 2003. évi
pécsi közgyûlés adományozta neki.

Temetése római katolikus szertartás szerint 2003. szeptember 12-én volt az óbudai
temetôben. A bányász szakma, a bányamérôk, az egyesület és a pályatársak nevében dr.
Barátosi Kálmán bányamérnök, a bányamérô szakcsoport jelenlegi elnöke méltatta az el-
hunyt emberi közvetlenségét és szakmai érdemeit. A búcsúztatóból idézzük fel a Klemencsics
István szerény egyéniségére oly jellemzô, következô néhány sort: „… Megtanítottad azt, hogy az
OMBKE-t és a szakcsoportot a barátság tartja össze, a szakmai és az emberi barátság … össze-
jöveteleinken nem a csillogás, a pompa a lényeg, csak a szakmai és emberi barátság …” A
koporsó sírba tételekor a jelenlévô kollégák a bányász himnusz eléneklésével mondtak neki
utolsó jó szerencsét.

Kárpáty Lóránt – dr. Barátosi Kálmán

2003. október 14-én, életének 87. évében, a bányászatban eltöltött 45 év munka után meg-
halt Pohl Károly állami díjas bányamérnök.

Pohl károly

Pohl Károly
(1916–2003)

1916. november 17-én született Rozsnyón. 1935-ben érettségi-
zett a rozsnyói reálgimnáziumban. Édesapja nyomdokába lépve
1936-ban beiratkozott a pribrami bányamérnöki fõiskolára, majd
Sopronban folytatta tanulmányait, ahol 1942-ben szerzett bánya-
mérnöki oklevelet. Elsõ munkahelye a Rimamurányi-Salgótarjá-
ni Vasmû Rt. volt. Rozsnyóbányán és Luciabányán dolgozott.

Még ebben az évben katonai szolgálatra vonult be a soproni
tüzérosztályhoz, majd a Honvéd Térképészeti Intézethez került.
1945-ben nyugati fogságba esett, ahonnan ugyanazon év októbe-
rében tért haza.

1946-ban a svájci érdekeltségû Bakonyi Bauxitbánya Rt.-hez
szerzõdött, ahol a szõci bányánál üzemvezetõként dolgozott.
1949. novemberében a Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Rt. ke-
retében megalakult Iszkaszentgyörgyi Bauxitbánya Vállalathoz

helyezték, ahol 1950-ben fõmérnökké nevezték ki. Az akkor már jelentõs mélymûveléses terme-
lés igen nehéz körülmények között folyt. A mélység felé haladó termelést egyre fokozottabban
zavarta a karsztvíz. Meg kellett oldani a mélymûveléses bauxitbányászat gépesítését, ugyanek-
kor súlyos gondokat okozott a létszámhiány. Mindezen mûszaki, termelési és szervezési mun-
kálatok irányításában Pohl Károly és az általa kinevelt fiatal mûszakiak kiválóan vizsgáztak.

1956 õszén egy bauxibányászati küldöttséggel a Szovjetunióban az északurali bauxitbányák
vízvédelmét tanulmányozta. Itt érte a magyarországi forradalom híre. Távollétében beválasztot-
ták a bánya munkástanácsába. 1957. januárban internálták.
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Kiszabadulása után 1957. júniusban megbízták a Bauxitkutató Vállalatnál létrehozott víz-
földtani osztály vezetésével, melynek feladatává tették a bauxitbányászat növekvõ
karsztvízvédelmi problémáinak megoldását célzó vízföldtani kutatási munka magas színvonalú
végzését.

1963. január 1-vel kinevezték az Alumíniumipari Tervezõ Vállalat Bányatervezési Fõosztá-
lyának vezetõjévé. Késõbb, 1965 és 1976 között a tervezõintézet mûszaki igazgatóhelyetteseként
dolgozott. Munkaszeretetét és munkabírását is jól kamatoztathatta. Ebben az idõszakban ter-
vezték és építették az ország legnagyobb és legkedvezõtlenebb természeti adottságú bauxitbá-
nyáit, ami mind a karsztvízveszély elhárításában, mind a gépesítés korszerûsítésében újabb és
újabb mûszaki megoldások megvalósítására ösztönözte Õt és munkatársait.

A bauxitbányászatban elért eredményeik jelentõs iparágon kívüli megbízásokat is hoztak,
melyek közül kiemelkednek a recski ércbányászati beruházás elõkészítési munkái és a Nagyegy-
házán épülõ bánya generáltervezése.

Életében számos állami, minisztériumi és egyesületi elismerést érdemelt ki, amit megkoro-
názott az 1975-ben kapott Állami Díja. Ezt a bauxitbányászat vízvédelmi terén végzett munkás-
ságáért érdemelte ki, amiben a Kincsesbányán szerzett gyakorlati tapasztalata, a Bauxitkutató
Vállalatnál végzett kutatómunkája és az ALUTERV tervezési-mûvezetési irányító tevékenysége
segítette.

Nyugdíjba vonulása után még 10 évig dolgozott teljes munkaidõben a bányászat hasznára és
a maga szórakoztatására.

Ötvenegy évig volt tagja az OMBKE-nek, több ciklusban a választmánynak és a BKL Bányá-
szat szerkesztõbizottságának tagja.

Publikációinak zöme a bauxitbányászat gyakorlati kérdéseihez és történetéhez kötõdik. 
Rokonsága, barátai, tisztelõi, kollégái 2003. november 3-án búcsúztatták a Farkasréti-teme-

tõben.
Vizy Béla

Mély megrendüléssel vettük a hírt, hogy a Mátraaljai Szénbányák nyugalmazott osztály-
vezetõje 2003. szeptember 24-én, Gyöngyösön elhunyt.

Sõregi Béla

Sõregi Béla
(1930–2003)

Sõregi Béla 1930. július 18-án született a Nógrád megyei
Mátraszõlõsön bányász családból. A hat testvér között Õ volt
a legfiatalabb. Elemi iskoláit szõlõfalujában, a polgárit Pásztón
végezte. A polgári iskola elvégzése után a Nógrádi Szénbányá-
szati Tröszt nagybátonyi üzemébe került, ahol földalatti munkát
végzett. A jó eszû, szorgalmas fiatalemberre fõnökei felfigyel-
tek és szakérettségire javasolták. Ezt Sopronban kitûnõ ered-
ménnyel elvégezte és 1950-ben beiratkozott a Nehézipari Mû-
szaki Egyetem Bányamérnöki Karára. Az egyetemet Miskol-
con kezdte, majd 1954-ben Sopronban szerzett bányamérnöki
oklevelet. Ezután a Magyar Dolgozók Pártja Veszprém me-
gyei Bizottságára helyezték politikai munkatársnak. Ezt a fel-
adatot is szorgalmasan ellátta, de mûszaki elhivatottságát ez a
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munka nem elégítette ki, kérte hogy helyezzék a Mátravidéki Szénbányászati Tröszthöz,
ahol a diplomamunkáját is készítette.

1954. október 1-én került Petõfibányára, ahol mint gyakornok dolgozott a Petõfi
Altáróban és aktív részese volt a fejtési páncélpajzs kísérleteknek. 1965-ben a Szücsi X. és
Szücsi XI. akna fõmérnökének nevezték ki. Itt is újított, és a kamra-pillér fejtés mellett a
frontfejtés bevezetését szorgalmazta, ami sikerrel is járt. 1957-ben a Beruházási Osztályra
került, ahol tervezõ mérnökként tevékenykedett. 1965-ben beruházási fõmérnöknek neve-
zik ki, majd 1966-1989-ig, nyugdíjazásáig a beruházási osztályt vezette. A Mátraaljai Szén-
bányáknál a legdinamikusabb fejlesztések ebben az idõszakban zajlottak. 1957-ben indult
az ecsédi külfejtés, megkezdõdött a visontai külfejtés kutatása, megvalósítása. 1970-ben a
4,7 milliárd forintos beruházás igen nagy mûszaki feladat volt, amelyben Sõregi Béla dere-
kasan részt vett. A mûszaki feladatok megoldása mellett nem elhanyagolható az emberek-
kel való foglalkozás, a 25 fõs osztályt példamutatóan jó munkalégkörben fogta össze.

A munka mellett tovább képezte magát, és a Nehézipari Mûszaki Egyetemen külfejté-
ses szakmérnöki oklevelet szerzett 1968-ban.

Egyesületnek 50 éve tagja, a helyi szervezet aktív segítõje volt haláláig. 1993-ban részt
vett a Lignit Baráti Kör szervezésében és 1994-ben történt megalakulásától szorgalmas, te-
vékeny tagja volt. Szerény, csendes magatartásáért mind munkatársai, mind barátai szeret-
ték. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el.

Temetése 2003. október 10-én volt Gyöngyösön a Felsõvárosi temetõben, ahol a család,
rokonok, ismerõsök, valamint a bányász egyenruhában díszõrséget álló volt munkatársak
nevében Roskovenszky István évfolyamtársa búcsúzott. A bányászhimnusz hangjai mellett
helyezték örök nyugalomra.

Emlékét megõrizzük, nyugodjon békében! Utolsó Jó Szerencsét!

Dr. Szabó Imre
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Dr. Schmieder Antal

Dr. Schmieder Antal
(1934–2003)

Hosszú betegség után, 2003. október 23.-án ragadta el a halál dr. Schmieder Antal okl. bánya-
mérnököt.

Németbolyban született 1934. február 26-án. A pécsi Bányaipa-
ri Technikumban 1953-ban végzett, a technikumi évek alatt megsza-
kításokkal egy évet dolgozott csillésként a Mecseki Szénbányák
András aknáján, majd bányatechnikusként az iszkaszentgyörgyi ba-
uxitbányában.

Tanulmányait 1954-tõl a miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetemen folytatta, diplomáját 1959-ben Sopronban kapta
meg. Már ez idõben kitûnt nagyszerû tehetségével, kiváló ma-
tematikai érzékével, a kutatómunka iránti vonzalmával. Tuda-
tosan készült arra, hogy bányamérnökként a Bányászati Kutató
Intézetben fog dolgozni. Ez a szándéka megvalósult és 1959-tõl
1993-ig, nyugdíjba vonulásáig 34 éven át a BKI-ben, illetõleg
jogutódjánál, a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetnél dol-
gozott. A szokásos lépcsõfokokon gyorsan haladva, tudomá-

nyos segédmunkatársból fõmunkatárs, osztályvezetõ, 1979-tõl geotechnikai fõmérnök, 1983-
ban tudományos fõosztályvezetõ lett. 

Kutatóként a bányák víz elleni védelmével és a környezetvédelemmel összefüggõ vízföldtani,
rezervoármechanikai és geotechnikai kérdések széles körével foglalkozott. Munkássága elsõ sza-
kaszában a porózus víztároló kõzetek, homokos rétegvíztárolók víztelenítési mechanizmusával és
technológiájával, konkrétan a visontai külfejtés optimális vízszintsüllyesztõ rendszerének kidolgo-
zásával foglalkozott. Tervei alapján telepítve azóta is zavartalanul mûködik ez a haladó kútsoros
vízszintsüllyesztõ rendszer. Késõbb a hasadékos és karsztos víztározó kõzetek problémái foglal-
koztatták. Ennek keretében a Dunántúli Középhegység fõkarsztvíztároló rendszerében zajló víz-
mozgás folyamatok feltárásában ért el figyelemreméltó eredményeket, majd a recski mélyszinti
rézérc elõfordulás kõzeteinek vízvezetési jellemzõit határozta meg egy új elmélet kidolgozásával.
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Tudományos eredményei alapján 1967-ben egyetemi doktori, 1988-ban kandidátusi címet szer-
zett. 1971-ben az Akadémiai Díj II. fokozatát nyerte el. Munkássága 87 szakcikk publikálásával ka-
pott nyilvánosságot. Társszerzõje volt a "Bányavizek elleni védekezés" és a "Vízveszély és vízgazdál-
kodás a bányászatban" c. könyveknek, ezen kívül két egyetemi jegyzet kiadása is a nevéhez fûzõ-
dik. 1963-tól meghívott elõadóként 19 éven át oktatta a NME Bányamérnöki Karán a "Vízvéde-
lem, víztelenítés" és a "Külfejtések hidrológiája" c. tárgyakat, ezután a BME Építõmérnöki Karán,
illetõleg az ELTE Földtani Tanszékén szakirányú képzés keretében tartott elõadásokat.

Szervezõje volt a 6. és 7. Nemzetközi Bányavízvédelmi Konferenciának. Egyre növekvõ szak-
mai elismertségét jelzi, hogy szakértõként dolgozott sokfelé a világban: így Szlovéniában, Marok-
kóban, Indiában és Kínában.

Gazdag szakmai és közéleti tevékenységet fejtett ki; tagja volt az Országos Ásványvagyon Bi-
zottságnak, a KBFI Tudományos Tanácsának. Az MTA X. Osztály Bányászati Tudományos Bizott-
ságában hosszú idõn át dolgozott, 2 évig annak titkáraként. Kezdeményezte a Mérnöki Kamara
Bányászati Tagozatának megalakítását, majd több cikluson keresztül részt vett a Minõsítõ Bizott-
ság munkájában. Tagja volt a BKL Bányászat, az Acta Geodaetika, Geophysica et Montanistica
Szerkesztõ Bizottságának.

Munkássága elismeréseként többszöri miniszteri kitüntetés után megkapta a Munka Érdem-
rend bronz fokozatát, továbbá 10 szabadalom társfeltalálójaként Kiváló Feltaláló arany fokozattal,
az Akadémia Kvassay Díjával, és Sóltz Vilmos emlékéremmel tüntették ki. 

E nagyszerû tudományos eredmények mögött látnunk kell az embert is, azt hogy Schmieder
Antal egy rendkívül rokonszenves, halk szavú, szerény, mindig segítõkész kolléga, iskolát teremtõ,
nagy formátumú bányamérnök volt, aki a hazai bányászat vízföldtani adottságainak feltárásában és
a víz elleni védekezés tudományos elveinek megalapozásában úttörõ munkát végzett. 

Hamvasztás elõtti búcsúztatására november 7-én a Farkasréti Temetõ ravatalozójában került
sor a katolikus egyház szertartása szerint. Volt munkatársai, egyetemi és akadémiai kollégái, az
OMBKE tagsága és évfolyamtársai nevében dr. Schmotzer Imre búcsúzott tõle. A Bányász Him-
nusz hangjaival mondtunk utolsó jó szerencsét, emlékét tisztelettel és szeretettel megõrizzük.

Dr. Schmotzer Imre
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2003. november 19-én elhunyt Podányi Tibor gyémántokleveles bányamérnök, az
OMBKE tiszteleti tagja.

Podányi Tibor

Podányi Tibor
(1920–2003)

1920. július 19-én született Érsekvadkerten. Elemi iskoláit
itt, középiskoláit az esztergomi bencés gimnáziumban végezte.
1942 októberében szerezte meg bányamérnöki oklevelét a M.
kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
soproni Bánya- Kohó és Erdõmérnöki Karán.

Végzés után a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû ruda-
bányai vasércbányájánál helyezkedett el, ahol hamarosan
üzemvezetõ helyettesi, majd 1949-ben üzemvezetõi megbí-
zást kapott. 

1951-ben helyezték a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium-
ba, mûszaki fejlesztési fõosztályvezetõnek. 1953-tól a Bányá-
szati Tervezõ Intézetben dolgozott; 1962-ig érc- és ásványbá-
nyászati létesítményi fõmérnökként, ezután bányászati szak-
ági fõmérnökként. 1967-tõl az Országos Érc- és Ásványbányák
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fõmérnök-helyettese, majd 1973-tól igazgatóhelyettes fõmérnöke volt 1981-ben történt
nyugdíjba vonulásáig.

Szakmai tevékenységének kiemelkedõ alkotásai a bányászati technológiák fejlesztése, a
technológiai tervezés módszerének és szervezetének kidolgozása, a vegyes-ásványi nyers-
anyagok, különösen a dolomit bányászatának és feldolgozásának fejlesztése. A rudabányai
vasérc kohászati értékének bizonyításával hozzájárult a bányászat élettartamának több évti-
zedes meghosszabbításához. Hatvan publikációja jelent meg, köztük 8 könyv- és könyvrész-
let, ill. 40 folyóiratcikk, ezek közül 36 a BKL-ban.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, a Bányász Szolgálati Érdemérem fokoza-
tai és több Kiváló Dolgozó kitüntetés mellett birtokosa volt a Magyar Népköztársasági Érdem-
érem arany fokozatának (1949), a Szocialista Munkáért Érdeméremnek (1962) és a Munka Ér-
demrend arany fokozatának (1981).

Az OMBKE-nek 1943-tól, a Bányászati Szakosztály vezetõségének és az Egyesület vá-
lasztmányának 1952 és 1977 között, a BKL Bányászat szerkesztõbizottságának 1956 és 1985
között volt tagja. Ezeken belül 1969-1972-ig a Bányászati Szakosztály elnöke, 1972-1976-ig az
OMBKE fegyelmi bizottságának, 1973-1977-ig az ifjúsági bizottságnak volt az elnöke, ill.
1981-1985 között a BKL Bányászat felelõs szerkesztõje. Elnöksége alatt és vezetésével rendez-
te a Szakosztály 1971-ben a Nemzetközi Bányászati Automatizálási Konferenciát (ICAMC).
1977-1981-ig az Egyesület képviseletében tagja volt a MTESZ országos elnökségének. 

Egyesületi munkáját is több kitüntetés fémjelzi, a jubileumi emlékérmeken túl megkap-
ta a Péch Antal (1967), a Mikoviny Sámuel (1972) a Sóltz Vilmos (1984), és a Centenáriumi
(1992) emlékérmeket. 1988-ban az OMBKE tiszteleti tagjává választotta. 1977-ben MTESZ-
díjban részesült.

Podányi Tibor hamvaitól 2003. december 12-én, Budapesten, a Felsõ-krisztinavárosi plé-
bániatemplomban tartott gyászmisén búcsúzott családja és számos volt barátja, munkatársa.
A barátok, pályatársak, és az OMBKE nevében Pálfy Gábor emlékezett meg tevékenységé-
rõl, a szakmai és társadalmi életben betöltött szerepérõl, emberi magatartásáról. „Munkás-
ságodat mindenkor alapvetõen a szerénység, a nyugalom és a csendesség jellemezte. Ez azonban
nem zárta ki a szükséges határozottságot és a baráti szigort sem. A legnehezebb idõszakokban is
megtartottad emberi tartásodat, méltóságodat, és így mindig példaképünk tudtál maradni.”–
mondotta.

A szertartás, melyen tisztelõi bányász díszegyenruhában végezték az oltár körüli szolgá-
latokat, a Bányászhimnusz harangjátékával ért véget.

Pálfy Gábor
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Üdvözöljük ifjú laptársunkat
a Bányavállalkozót!

1998 végén, Keszthelyi székhellyel megalakult a Bányavállalkozók Országos Egyesülete
(BOE), azzal a szándékkal, hogy „a közép- és kisvállalkozók, bányavállalkozók érdekvédel-
mi egyesülete” legyen.

A BOE dicséretes gyorsasággal, már 1999 januárjában megjelentette idõszakos lapjának
a Bányavállalkozó-nak elsõ számát, melyet júliusban követett a második. A 300-500
példányban megjelenõ lap célja az egyesület tevékenységének bemutatása az egyesület tag-
jai, ill. azon kívüliek számára, a bányavállalkozók munkájának segítése jogszabályi és egyéb
hasznos ismertetõkkel, egy-egy terület (pl. tõzegbányászat, bányahatóságok) bemutatása,
beszámoló közérdekû eseményekrõl, mint pl. a Bányahatósági Konferenciák, valamint az
üzleti lehetõségek feltárása, bõvítése.

Sajnos, a 3. szám csak 2002-ben, a 4. pedig 2003 decemberében jelent meg. Ez utób-
biban a szerkesztõség célul tûzi ki a legalább évenkénti megjelenést, ill. a lap profiljának
bõvítését vitafórumokkal, melyek a bányavállalkozók leggyakoribb problémáira – tudjuk,
vannak bõven – próbálnának megoldást keresni.

A magyar bányászat érdekében sok sikert, eredményeket kívánunk laptársunknak, a
Bányavállalkozónak, és az azt kiadó Bányavállalkozók Országos Egyesületének!

Jó szerencsét!
A szerkesztõség

Lapszemle

A Mérnök Újság (a Magyar Mérnöki Kamara lapja) 2003. decemberi száma több bányá-
szattal kapcsolatos cikket, információt is közöl.

„A szénbányászat kezdetei Magyarországon” c. cikkében Németh László – a Szilárdás-
vány-bányászati Tagozat újonnan megválasztott elnöke az 1700-1800-as évek magyarországi
szénbányászatát tekinti át. Az alapos, olvasmányos cikk hangulatát a modern korból való
fényképek fokozzák.

„A bauxitbányászat 100 éve a Kárpát-medencében” c. cikkében Gádori Vilmos – a Tago-
zat korábbi elnöke – röviden, lényegre törõen, fénykép illusztrációkkal tekinti át bauxitbá-
nyászatunk fejlõdésének szakaszait, eredményeit, a térségre kifejtett hatásait.

A Decemberi kalauz rovat a hó napjaihoz kapcsolódóan megemlékezik arról, hogy:
4-e: Szent Borbála a hirtelen haláltól félõk, a bányászok, tüzérek, továbbá az ágyúöntõk

és az építészek védõszentje. (Mint tudjuk, 2002-tõl a magyar kohászok is védõszen-
tül választották.)

8-a: Százhetven éve született Sóltz Vilmos.
10-e: Tíz éves a Csatorna alagút.

PT
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Tisztelt Olvasóink!

Lapunk 2003. évi tartalomjegyzékét terjedelmi és technikai okok miatt, a szokásostól
eltérõen nem jelen 6. számunkban, hanem a 2004/1. számunkban közöljük.

Szíves megértésüket kérjük és köszönjük!

Valamennyi kedves olvasónknak ezúton is kívánunk eredményekben gazdag, békés,
boldog új esztendõt és jó egészséget!

A szerkesztõség
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Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönjük meg Tagtársainknak, valamint alább felsorolt jogi tag-
jainknak, laptámogatóinknak és hirdetõinknek az OMBKE mûködéséhez és a
BKL Bányászat megjelentetéséhez 2003-ban nyújtott értékes erkölcsi és anyagi
támogatásukat.

490 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 6. szám

AES Borsodi Energetikai Kft.

Akna-Bau Kft.

AUROMA Kft

Bakonyi Bauxitbánya Kft.

Bakonyi Erõmû Rt.

BKMI Kft.

Bányamérnök Bt.

Borsodi Bányavagyon Hasznosító Rt.

Calamites Kft.

É-dunántúli Bányavagyon 
Hasznosító Rt.

É-dunántúli Vízmû Rt.

Geovolán Kft.

Halimbai Volán Fuvarozási Kft.

IKO Minerals Kft.

Janes és Társa Kft.

KÕKA Kft.

KÕ-SZÉN Kft.

Kötés Kft.

Lábatlani Cementipari Kft.

Lencsehegyi Szénbányák Kft.

Magyar Aszfalt Kft.

Magyar Bányászati Szövetség

Magyar Villamos Mûvek Rt.

Mangán Bányászati 
és Feldolgozó Kft.

Mátrai Erõmû Rt.

Mecsekérc Környezetvédelmi Rt.

Mecseki Bányavagyon Hasznosító Rt.

Metal-Carbon Kereskedelmi Kft.

Metso Minerals Kft.

Minerál-22 Kft.

Nógrádszén Kft.

Omya Mészkõfeldolgozó és
Értékesítõ Kft.

Pannoncem Cementipari Rt.

Pannon-Power Rt.

Perlit-92 Kft.

Promine Kft.

Recski Ércbányák Rt.

Rudagipsz Bányászati 
és Feldolgozó Kft.

Runti Kft.

Sandvik Rock Processing

Selmec Bt.

System Consulting Kft.

Vértesi Erõmû Rt.

Virtuál Mérnökiroda Kft.

OMBKE Bányászati Szakosztály BKL Bányászat
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