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A kezdet

A történelmiMagyarország legnagyobb jóminõségû
oligocén kori barnakõszéntelepei Erdély délnyugati te-
rületén, Hunyad vármegyében a Zsil folyó völgyében
voltak találhatók. Petrozsény közelében az elõfordulás-
ból már 1870-ben nagyobb mennyiségben termelést
folytattak. Zsigmondy Vilmos okl. bányamérnök (a to-
vábbiakban: okl. bm.) vállalkozása által elvégzett mély-
fúrások az 1880-as években a Zsil-völgy keleti részén
nagyobb mélységben is megkutatták a jó minõségû,
nagy vastagságú széntelepeket.

A területen bányászati jogot szerzett Salgótarjáni
Kõszénbánya Részvénytársaság vezetése a telepek fel-
tárásához egy 350 méter mély 5,8 méter belsõ átmérõjû
szállítóakna és egy ugyanolyan mélységû 3,5 méter bel-
sõ átmérõjû légakna megépítését határozta el. A nagy
szaktudást igénylõmunkák elvégzésével 1907-ben a Né-
metországban Barmen városban (ma Düsseldorf része)
bejegyzett Frölich és Klüpfel (továbbiakban: FK) bánya-
gépgyártó és aknamélyítõ céget bízták meg, mert ez a
cég jelentõs referenciamunkákat tudott felmutatni,
nemcsak a Ruhr-vidéken, hanem az ukrajnai Donyeck
medencében, a szibériai Kuznyeck medencében és Dél-
Afrikában is.

A német cég az akkori idõk legkorszerûbb gépeit
(mélyítõ szállítógépek, csörlõk, kompresszorok, függesz-
tett szivattyúk stb.) szállította le, és 10 fõ aknamélyítés-
ben jártas vájárt küldött Hanabeck Frigyes okl. bm.

(1. kép) vezetésével. Amunka
elvégzéséhez a létszámot he-
lyi munkás felvétellel egészí-
tették ki, vájárokkal, kõmû-
vesekkel és segédmunkások-
kal. Az aknák mélyítésének
befejezése elõtt a német szak-
munkások hazautaztak, csak
vezetõjük maradt a helyszí-
nen. Az aknamélyítéseket a
rakodók kialakításával külö-
nösebb esemény nélkül befe-
jezték, de a céget további ak-
nák mélyítésével bízták meg.
Itt alakult ki a helyszínen
maradó Hanabeck Frigyes

irányításával a magyar aknamélyítõ törzsgárda és az FK
cég 1913-ig folyamatosan kapott megrendeléseket. [1]

További megbízások

Az ElsõDunagõzhajózási Társaság részére a pribra-
mi egyetem professzora, dr. Jaroslav Jicinski cseh-morva
származású okl. bm. dolgozta ki 1912-ben a �A pécsi bá-
nyák koncentrációja� címû tanulmányt. 1913-ban az FK
vállalat megbízást kapott a tanulmányban foglalt bánya-
feltárási munkák nagy részének kivitelezésére. Elsõként
a pécsi Rücker akna továbbmélyítését kellett elvégezni.
Hanabeck Frigyes a Zsil-völgyi munkákon kiképzett lét-
szám nagy részével áttelepült Pécsre, ahol újabb lét-
számfeltöltésre volt szükség. Az áttelepült létszámot ne-
vezték elõször (a más szakmákban már elfogadott ván-
dormunkásokra alkalmazott elnevezéssel) �baráberek-
nek�, amit aztán az egész bányászatban használtak az
aknamélyítõkre. A Pécsett kialakított üzem tekinthetõ a
hazai aknamélyítés alapjának, melyet az itt letelepedett
Hanabeck Frigyes vezetett, és irányításával 41 év alatt
5100 méter aknát mélyítettek, közöttük a nagyátmérõjû
Széchenyi aknapárt.

A vállalat intenzív fejlõdése

A Petrozsényi Szénbányák igazgatóhelyettese,
Henrich Viktor okl. bm. 1914-ben nyugalomba vonult és
Budapesten Mérnöki Irodát alapított. A Mérnöki Iro-
dát megbízták az FK Bányászati Mélyépítõ Vállalat
képviseletével, s az iroda rövid idõn belül megszerezte
az Essenben bejegyzett Demag-Korfman-Flottmann
bányagépgyár, valamint a Frölich-Klüpfel bányagépgyár
képviseleti jogát is, melyeket 1922 végéig látott el.

A trianoni békeszerzõdésmegfosztotta az országot a
legjelentõsebb bányászati területeitõl, az elcsatolt terü-
leteken volt a magyar bányászat közel 70%-a. A feldol-
gozóipar viszont nagyrészt a csonkított területen helyez-
kedett el, így az ipar léte megkívánta a határon belüli
szénbányászat gyorsított fejlesztését. A vállalat mun-
kalehetõségei megsokasodtak.

1922-benHenrich Viktormegszerezte az FK bécsi le-
ányvállalatának, a Krasny-Frölich-Klüpfel Vegyes Kft.-
nek (továbbiakban: KFK) a többségi tulajdonát. Ez a
cég a háborús idõszakban fõleg katonastratégiailag fon-

100 éve alakult ki a magyar szakosított bányaépítés
TÓTH ÁRPÁD okl. bányamérnök, a Bányászati Aknamélyítõ Vállalat nyugalmazott vezérigazgatója (Budapest)

Az 1900-as évek elején bekövetkezett ipari fejlõdés a nyersanyagok fokozott igénybevételét követelte
meg. A Zsil völgyében korábban megismert jó minõségû szén kitermelése iránti kereslet a nagyobb mély-
ségben elhelyezkedõ szén feltárását eredményezte, amihez különleges szaktudást igénylõ szakemberek ér-
keztek Németországból. Az itt kialakított csapat képezte a magyarországi szakosított bányászati mélyépí-
tés alapját, mely közel 100 évig szolgálta a magyar bányászatot és az egyéb különleges mélyépítési felada-
tok ellátását.

1. kép: Hanabeck Frigyes
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tos alagutak építésével foglalkozott. A többségi tulajdon
lehetõvé tette a további átalakítást. A bécsi cégnél tevé-
kenykedett a nagy szakmai tapasztalattal rendelkezõ
Káposztás Pál okl. bm. résztulajdonosként, s ugyancsak
a KFK alkalmazottja volt a nagy tapasztalattal rendel-
kezõ Sík Zsigmond Leó okl. bm. is. (2. kép) Ez a vállalat

1925-tõl már Mázán,
Nagymányokon, Salgótar-
jánban és Dorogon is be-
kapcsolódott a bányászati
feltárásokba. A vállalat a
400 fõs pécsi létszámról
rövid idõn belül 800 fõre
növelte létszámát, a beta-
nító szakembergárdát a
Pécsrõl átvezényelt �bará-
berek� biztosították.

1937-ben alapították
meg a többségi magyar tu-
lajdonú Henrich-Frölich-
Klüpfel Aknamélyítõ és
Mélyépítõ Vállalatot (to-

vábbiakban: HFK). A cég tulajdonosi összetétele a
következõ volt:

Az esseni német anyavállalat 20%
Henrich Viktor 51%
Káposztás Pál 14,5%
Sík Zsigmond Leó 14,5%
A vállalat Budapesten irodát nyitott, ahol a tulaj-

donosokon kívül 7-8 fõ dolgozott, az irodának volt
alárendelve a pécsi üzem, mint �Felügyelõség�. A tár-
saság ügyvezetõje és a budapesti iroda vezetõje Sík
Zsigmond Leó volt. A vállalat teljes létszáma 1200 fõre
növekedett, és tevékenysége kiterjedt a brennbergbá-
nyai, a dorogi, a komlói, a nagymányoki, a padragi, a pé-
csi, a pusztavámi, a salgótarjáni, a szászvári és várpalotai
területekre, ahol a függõleges aknák mélyítésén kívül a
fõfeltáró létesítmények építésében is részt vállaltak. A
vállalat a Magyar Általános Kõszénbányák Rt.-tõl
(MÁK-Tatabánya) és a belga érdekeltségû Budapestvi-
déki KõszénbányaRt.-tõl (Pilis) a II. világháború végéig
nem kapott megbízást. [2]

A II. világháború befejezésétõl az államosításig

A potsdami szerzõdés alapján a vállalat 20%-os né-
met érdekeltsége jóvátételként a Szovjetunió tulajdoná-
ba került. A vállalat a tulajdon kisajátítását követõen a
Magyar-Osztrák Aknamélyítõ és Bányászati Mélyépítõ
Vállalat nevet vette fel, és továbbra is Sík Zsigmond Leó
látta el az ügyvezetõi feladatokat, a tulajdonostársak ak-
tív közremûködésével. A köztudatban azonban tovább-
ra is a régi: HFK név maradt meg, és több hivatalos ok-
iratban is így nevezték a vállalatot. Nagy nehézséget
okozott, hogy a legnagyobb megrendelõ, a pécsi terület
Magyar-Szovjet Hajózási Rt. néven a Szovjetunió tulaj-
donába került. Ez azért is hátrányosan érintette a válla-
latot, mert a korábban kialakított szervezeti rend sze-
rint, a pécsi üzem, mint Felügyelõség a vállalat teljes

szervezetének anyagellátásában és létszám utánpótlásá-
ban is fontos, meghatározó szerepet töltött be.

1948. március 28-án (vasárnap) a Magyar Közlöny-
ben a következõ kinevezés jelent meg: �Az iparügyi mi-
niszter 3500/1948. Korm. számú rendelet alapján dr. Mo-
hi Rezsõ tatabányai lakost aHenrich, Frölich ésKlüpfel ak-
namélyítõ vállalathoz (V. Mária Valéria u. 15/a) vállalat-
vezetõnek kirendelte. (472-IV. I. 1948. Ip.M. szám.)� [1]

Az államosítás elõzményei

1946. szeptemberében alakult meg aMagyar Állami
Szénbányák (továbbiakban: MÁSZ), melyet rövid idõn
belül részvénytársasággá alakítottak és 1947-re mûködõ
szervezetét is létrehozták.

A következõkben szó szerint idézett jelentéstDzsida
László okl. bm. készítette 1948. január 9-én az Iparügyi
Minisztérium számára.

�A MÁSZ-nál már 1946-ban kidolgoztak egy 3 évre
szolgáló fejlesztési programot, mellyel korszerûsíteni igye-
keztek a szénbányászatot. Fõ feladat volt a kitermelt szén
minõségének javítása és mennyiségének növelése. A
MÁSZ a három év alatt 10.800 fm függõleges és lejtõsak-
nát, összesen 43-at kívánt létesíteni, melyhez még 28.000
fmmeddõfolyosó és 1.600 fm alagút (táró) csatlakozott. A
MÁSZ-nál olyan elképzelés született, hogy saját tulajdonú
aknamélyítõ vállalatot hozzanak létre. A bányászati akna-
mélyítésben Magyarországon a Henrich, Frölich és Klüpfel
cég � mind kapacitás, mind szakértelem tekintetében � lé-
nyegében versenytárs nélkül állt. Ugyanakkor a MÁSZ,
mint a szénbányászat hozzávetõlegesen 90%-ának irányí-
tója, a tervidõszakban lekötötte a HFK teljes kapacitását.
Az állami szénbányászat vezetõi szem elõtt tartva a továb-
bi nagyberuházásokat, arra törekedtek, hogy a bányák fej-
lesztése szempontjából legfontosabb munkát, az aknamé-
lyítést vállalaton belül oldják meg, tehát ne kelljen állandó-
an külsõ céggel dolgoztatni.� [6]

Az adott körülmények között a HFK bekebelezése
látszott a legkedvezõbb megoldásnak. A Gazdasági Fõ-
tanács elfogadta a MÁSZ vezetõinek javaslatát, és 1948
februárjában 255/1948 számú határozatával a HFK
törzstõkéjének megváltását és eszközeinek, felszerelésé-
nek a MÁSZ-nak való átadását rendelte el. A határozat
tartalmazta azt is, hogy a MÁSZ tulajdonában álló �ál-
lami egyéni céget� kell alapítani. Káposztás Pál okl. bm.
ekkor már a MÁSZ bányamûszaki fõosztályának ve-
zetõje volt, s vizsgálatot indítottak HFK üzletrészének
sorsáról. Az Állami Ellenõrzési Központ vizsgálatameg-
állapította, hogy Káposztás Pál kinevezését megelõzõen
HFK üzletrészét ifjúHenrich Viktorra ruházta át. [3]

Az államosítás, a Nemzeti Vállalat alapítása

1948. május 10-én jelent meg aXXV. számú törvény,
mely kimondta, hogy a száznál több munkavállalót fog-
lalkoztató, magántulajdonban lévõ vállalatok állami tu-
lajdonbamennek át. Ezen törvény alapján külön igazga-
tási intézkedés nélkül a HFK állami tulajdonba került.
A vállalathoz kirendelt dr. Mohi Rezsõ átvette a vállalat

2. kép: Sík Zsigmond Leó
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mûszaki irányítását (a HFK elsõ fõmérnöke lett), és he-
lyére 1949 szeptemberében az ország elsõ munkásigaz-
gatójául Petik Kálmán vájárt nevezték ki igazgatónak.

Az államosítás végrehajtásával lekerült a napirend-
rõl a MÁSZ-on belül kialakítandó aknamélyítõ vállalat
ügye. 1950-ig (a nemzeti vállalat megalapításáig) a HFK
a MÁSZ vezérigazgatójának, mint iparigazgatónak, il-
letve a MÁSZ-nak, mint a Szénbányászati Ipari Igazga-
tóságnak a hatáskörébe tartozott a nem állami tulajdo-
nú (kis létszámmal dolgozó) szénbányákkal azonos mó-
don. Tulajdonképpen ezzel valósult meg a szénbányá-
szat és a bányászati mélyépítés egységes irányítása,
ugyanis az idõközben bányaépítésre alapított Bányabe-
ruházó Vállalatot megszüntették

Az állami tulajdonba került vállalatok jogi formáját
az 1948. évi XXXVII. törvényben határozták meg. A
Népgazdasági Tanács 375/19/1951.NT. számú határoza-
tában 1950. június 26-án elrendelte az államosítottHFK
Bányászati Mélyépítõ Nemzeti Vállalattá szervezését (a
továbbiakban: BMV), és felelõsül a nehézipari minisz-
tert jelölte meg. A BMV vezérigazgatójának a határo-
zattal együtt Petik Kálmánt nevezték ki. Zsofinyecz ne-
hézipari miniszter a BMV �Alapító levelét� 1950. július
4-én adta ki.

Ezzel a lépéssel a vállalat államosítási folyamatát le-
zárták.

Trösztösítés, decentralizálás, az aknamélyítõ
vállalatok alapítása

1950-ben a BMV már 1980 fõt foglalkoztatott, de a
feladatok növekedtek, s újabb területeken kellett akna-
mélyítõ üzemeket létrehozni. A létszámfelvételt tovább-
ra is a már mûködõ üzemektõl egy kisebb csoport �ba-
ráber� áttelepítésével oldották meg, akiket helyi felvé-
tellel pótoltak, illetve az új helyen a környezetbõl elsõ-
sorban kõmûvesek felvételével egészítettek ki. Az új fel-
vételeseket egy év után segédvájárrá, majd vájárrá ké-
pezték ki, amivel kialakult egy új szakma, a vájárkõmû-
ves. Az elméleti képzést munkaidõ után a vállalat mér-
nökei tartották. Gyakori volt, hogy egy elkészült és át-
adott függõleges aknánál 1-2 vájár �aknavájárnak� a bá-
nyaüzemek állományába ment át. A létszámot 1952-re
már 3741 fõre növelték. A legjobb vájárok részére a vál-
lalat egy éves képzési idejû segédaknászi tanfolyamot
indított Gyöngyösön, ahol a résztvevõk robbantómeste-
ri kiképzésben is részesültek.

A már nagyobb feladatú és létszámú BMV-t a bá-
nya- és energiaügyi miniszter 1952 áprilisában �Alapítá-
si határozat�-tal Bányászati Mélyépítõ Tröszt néven ipa-
ri trösztté szervezte át, s ezzel egyidejûleg a következõ
vállalatokat alapította és helyezte a tröszt irányítása alá:
Észak-magyarországi Bányászati Mélyépítõ Vállalat,
Gyöngyös
Dorog-Tatai Bányászati Mélyépítõ Vállalat, Budapest
Középdunántúli Bányászati Mélyépítõ Vállalat,
Székesfehérvár
Komlói Aknamélyítõ Vállalat, Komló

Bányászati Mélyépítõ és Anyag-, Áruforgalmi Válla-
lat, Budapest
Bányászati Magasépítõ Vállalat (alapítás folyamat-
ban), Budapest
Az Építésügyi Minisztériumhoz tartozó mélyépítõ

vállalatokhoz hasonló elnevezést a Pénzügyminiszté-
rium 1952 szeptemberében Bányászati Aknamélyítõ
Tröszt (továbbiakban: BAT) névre változtatta. A Bányá-
szati Magasépítõ Vállalatot még 1952-ben Bánya- és
Energiaipari Minisztérium szénbányászati fõosztályá-
nak felügyelete alatt Bányászati Építõ Vállalat néven
önálló vállalattá szervezték át, melybõl késõbbiekben a
VEGYÉPSZER koncentráció fejlõdött ki.

A komlói vállalat kétszer kísérelt meg önállósodni.
1951-ben még a BMV-tõl Komlói Aknamélyítõ és Fel-
táró Vállalat néven a Komlói Szénbányák Vállalat irá-
nyítása alá szervezõdtek, az új vállalatot rövid idõn belül
kettéválasztva Komlói Feltáró Vállalatra és Komlói Ak-
namélyítõ Vállalatra bontották, de mûködésük nem
hoztameg az elvárt eredményt, s a vállalatokat aminisz-
térium a Bányászati Mélyépítõ Tröszt alá visszaszervez-
te. A második elszakadási törekvés 1953-ban követke-
zett be, amikor a Nehézipari MinisztériumKomló gyor-
sított felfejlesztése érdekében a Komlói Aknamélyítõ
Vállalatot a BAT kötelékébõl (Vas Zoltán kormánybiz-
tos utasítására) ismét a Komlói Szénbányák irányítása
alá helyezte át, de a remélt eredményeket nem érték el,
s a vállalatot 1954 júniusában visszahelyezték a BAT fe-
lügyelete alá.

1954-ben kapott megbízást a BAT Halimbán a bau-
xitfeltárásnál az új aknák megépítésére, amit 1956-ban
az Iszkaszentgyörgyhöz tartozó Kincsesbányán követett
a bauxitbányák feltárásának megkezdése.

1955-ben kezdte meg a BAT a mecseki uránércbá-
nyák feltárását, akkor még �Bauxitbányák� fedõnév
alatt.

Már korábban is végzett a BMV illetve a BAT nem
a szénbányászathoz tartozó munkákat (kisebb víznyerõ
aknák, óvóhelyek építése), de ez az idõszak jelentette a
tevékenységi terület jelentõsebb bõvülését.

Centralizálás, vállalatok megszûnése, körzetesítések

1957. január 31-én a Nehézipari Minisztérium a
BAT irányítása alá tartozó vállalatok �mérlegbeolvasz-
tás� útján való megszüntetését határozta el, de nem
szüntette meg a �Tröszt� elnevezést, ami legfeljebb
�hiúság� miatt maradt meg, mert gyakorlati jelentõsége
nem volt. Az �Alapítási Határozat�-ot függelékkel ki-
egészítve jogi személyiség nélküli önelszámoló egységek
létrehozását rendelte el. (Véletlen egybeesés, hogy a
függeléket a miniszter helyett dr. Kassai Ferenc minisz-
terhelyettes írta alá, aki késõbb évekig a vállalat mûsza-
ki igazgatója volt).

A BAV a hatékonyabb operatív irányítás érdekében
az önelszámoló egységeket körzet elnevezéssel alakítot-
ta ki, mely nem volt a legszerencsésebb, mert a késõb-
biek során az önelszámoló egységek vezetõinek nyugdí-
jazásánál komoly gondokat okozott, ezért a körzetveze-
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tõket �aknavezetõ� címmel nevezték ki. A körzetek
nem voltak önálló jogi személyek, nem rendelkeztek a
legfontosabbal: a szerzõdéskötési joggal és szoros tervu-
tasítás alapján dolgoztak. A BAV teljes létszáma 1957-
ben már 5177 fõre növekedett.

Az �Alapítási Határozat� függeléke alapján az önel-
számoló egységek a következõk szerint kerültek bejegy-
zésre:

A BAT nevét a Pénzügyminisztérium 1967. július 1.
hatállyal Bányászati AknamélyítõVállalat névre (továb-
biakban: BAV) módosította, felügyeleti szerve a Nehéz-
ipari Minisztérium, a szakmai felügyeletet az Építésügyi
Minisztérium gyakorolta, s a céget �Építõipari kivitele-
zés� ágazatba sorolták.

Az önelszámoló egységek esetében a mindenkori
szerzõdéses állományhoz igazodva történtek változtatá-
sok. 1957-ben a csernelyi és a borsodi körzetet össze-
vonva székhelye Kazincbarcika lett. 1958. január 1-jével
az oroszlányi és tatabányai körzetet tatabányai szék-
helyre �Tatai körzet� néven vonták össze, ugyanekkor
az ajkai körzet a várpalotai körzetbe került beolvasztás-
ra. 1961-ben a komlói körzetet a pécsi körzethez csatol-
ták és 1963-ban a nevét �Mecseki körzet�-re módosítot-
ták. 1964-ben összevonták az Anyagellátó és Gépjavító
Üzemet. 1967-ben a nógrádi körzetet a borsodi körzet-
be olvasztották, 1968-ban a várpalotai körzettõl levá-
lasztva létrehozták a halimbai körzetet.

1970-ben új önelszámoló egységet hoztak létre
Recski Önálló Üzem néven. 1971-ben a várpalotai kör-
zetet a halimbai körzethez csatolták.

A kényszerû átszervezések idõszaka

ABAV szervezeti rendszere csak annyiban változott
1987-ig, hogy a külföldön végzett munkákat a körzeti
szervezetektõl leválasztva a vállalati központ közvetlen
irányítása alá vonta, elsõsorban a külkereskedelmi kap-
csolatok miatt. [4]

A szénbányászati programok leállítása és hanyatlása
miatti építési igények csökkenését a mélyépítési és kül-
földi munkavállalások növelésével csak átmenetileg le-
hetett ellensúlyozni. Egyre gyakoribb volt a bányászati
megrendelõk késedelmes fizetése, ami a hitelfelvételi
kényszer miatt a költségek növekedését okozta. A válla-
lat szinte folyamatos �karcsúsítást� hajtott végre, elsõ-

sorban az alkalmazotti létszámnál. 1989-re a létszám
2636 fõre csökkent. A körzetek helyett megnövelt vál-
lalkozási jogosultsággal két üzemigazgatóságot alakítot-
tak ki Halimba és Dorog székhellyel, s a mecseki körze-
tet megszüntetve önálló pécsi üzem szervezésére került
sor. A vállalati központban a funkcionális osztályok
számának drasztikus csökkentésére került sor, a koráb-
ban 12-14 önálló osztály egy mûszaki és egy közgazda-
sági osztályban került összevonásra.

Néhány kisegítõ tevékenység (ruhagyártás, beton-
elemgyártás, külföldi munkák, alginitbányászat, acél-
szerkezet-gyártás stb.) az akkor érvényes Társasági Tör-
vény alapján a vállalatból kiszervezésre, részben magá-
nosításra került.

A felszámolási helyzet kialakulása

1991. év közepére a szénbánya vállalatok tartozása
összességében a vállalat könyvszerinti (alulértékelt) va-
gyonának értékét érte el. A foglalkoztatottak létszámát
erre az idõszakra 1360 fõre csökkentették. Az uránbá-
nyászati munkákat egyik napról a másikra beszüntették.
A bauxitbányászat minden szerzõdését felmondta, a ki-
vitelezõ létszámot (megválogatva) átvette. Az Állami
Vagyonügynökség a vagyontárgyak (székházak) értéke-
sítését nem engedélyezte. A vállalat hitelállománya el-
érte azt a kritikus szintet, amikor a vezérigazgató tör-
vényben elõírt feladatának megfelelõen 1991 szeptem-
berében a Fõvárosi Bíróságnál köteles volt a felszámo-
lási kérelmet benyújtani. A tényleges felszámolási folya-
mat 1992. január 5-én kezdõdött meg, s annak részlete-
zése a BKL Bányászat 2003. évi 5. számában az iroda-
lomjegyzék [5] hivatkozása alatt részleteibenmegismer-
hetõ (bár tartalmaz hibás adatokat).

Az államosított vállalat adatai 1948 és 1991 között
állnak rendelkezésre. Ezen idõszak alatt elkészült:

(Ezen adatok nem tartalmazzák a külföldi munká-
kat és a 15 méter mélységet meg nem haladó MOBA
védjegyû szennyvízátemelõ aknák mintegy 1500 dara-
bos számát)

Szemelvények a vállalat mûszaki fejlõdésébõl és
jelentõsebb munkáiból

A vállalat mûszaki fejlõdése látványosan követhetõ
az aknamélyítõ tornyok szerkezeti változásán. A kezdõ
aknák mélyítésénél használatos szádpallók vagy szádle-
mezek verésénél alkalmazták a 3. képen látható szerke-
zetet. A felvétel helye sajnos nem ismeretes. A 4. képen
egy normál fenyõfa torony látható, melyet mintegy 400
méter mélységig alkalmaztak. A felvételen a Sárisáp
XIX-es aknamélyítésénél alkalmazott torony látható té-
liesített, teljes burkolattal, amikor az aknábanmár ideig-

Függõleges akna 207 db 45125 m össz. mélységgel
Lejtõs akna 67 db 19587 m össz. hosszban
Vakakna 43 db 4433 m össz. mélységgel
Függõleges akna
továbbmélyítés 22 db 1735 m össz. mélységgel

Alagút, táró 32 db 27480 m össz. hosszban

Ajkai körzet Ajkacsingervölgy 4 üzem
Anyagellátó üzem Budapest 1 üzem
Betonidomkõ gyár Bodajk 1 üzem
Borsodi körzet Feketevölgy 8 üzem
Csernelyi körzet Csernely 6 üzem
Dorogi körzet Dorog 4 üzem
Gépjavító üzem Budapest 3 üzem
Komlói Körzet Komló 5 üzem
Nógrádi körzet Nagybátony 7 üzem
Oroszlányi körzet Oroszlány 8 üzem
Pécsi körzet Pécs 9 üzem
Tatabányai körzet Tatabánya 13 üzem
Várpalotai körzet Várpalota 4 üzem



6 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 5. szám

lenes kasszállítás szolgálta ki a feltárást. Az 5. képen egy
magasított fatorony látható, nagyobb aknamélységnél,
kettõs korong padozattal.A felvétel valószínûsíthetõen a
brennbergi Sz. István aknánál készült, amit aHFK 1939-
41 között mélyített 4,2 méter belsõ átmérõvel 625 méter
mélységig. A padragi Táncsics légaknánál készült el az
elsõ acélszerkezetû mélyítõ torony, melyet a fatornyok
alapjánPányi Leventeokl. bm. tervezett, és amélyítés be-
fejezése után a bánya bezárásáig használatban volt. A
következõ fejlesztési lépcsõ a csõtorony család kialakítá-
sa volt a BÁTI és BAV közös tervezésében. Elkészült a
Mobil-100 és Mobil-200 típus, kisebb aknamélységekre,
egy és két bödön-osztályos változatban. Ugyancsak
BÁTI-BAVközös tervezésben és BAVkivitelben készült
el a kombinálható csõtorony, amely Duplex (nagyobb

aknaátmérõnél) és Szimplex (kisebb aknaátmérõ ese-
tén) 600 méter aknamélységig volt alkalmazható. A 6.
kép Szimplex csõtornyot ábrázol a halimbai aknamélyí-
tésnél. A 7. képDuplex csõtorony szerelés közbenNagy-
egyházán. A nagy mélységû, nagy átmérõjû kettõs ko-
rongpadozatú tornyot (8. kép) aKrivoj-rogi gépgyár szál-
lította. Hasonlók kerültek alkalmazásra az urán nagy ak-
nák és a recski aknák mélyítésénél.

A HFK elsõ alkalommal Lyukón alkalmazta az elõ-
zetes kõzetfagyasztást, melyhez a lengyelországi Stefan,
Frölich és Klüpfel testvérvállalat adott mûszaki segítsé-
get. A gépek kölcsönadásán kívül betanításra Sergei
Ziedler okl. bm érkezett a helyszínre. A munkákat a
helyszínen Papp Ferenc bányamester és Sillay Vilmos
okl. bm. irányította.

3. kép: Szádoló állványszerkezet
5. kép: Magasított, kettõs

korongpadozatú fenyõfa torony
4. kép: Normál aknamélyítõ fenyõfa

torony. Sárisáp. XIX. akna

6. kép: Szimplex csõtorony Halimba
II. szállítóakna mélyítésénél

7. kép: Duplex csõtorony szerelés
közben Nagyegyházán

8. kép: Nagy terpesztésû kettõs
korongpadozatú mélyítõ torony
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Elsõ alkalommal hosszú fúrólyukakkal elõcementá-
lást Padragon alkalmaztak Grün János bányamester és
Serafin Aurél okl. bm. irányításával. Ugyanitt valósítot-
ták meg elõször a kétütemû aknamélyítést, amikor a
mélyítéssel párhuzamosan attól 15-20 méter elmaradás-
sal külön padozatról építették meg az aknafalazatot.

Túlnyomásos (keszonos) falazatsüllyesztéssel vég-
zett aknamélyítésre elsõ alkalommal Pusztavámon ke-
rült sor a C. jelû szállítóakna kivitelezésekor Stancz
Kloputovics Viktor okl. bm. irányításával.

Egyidõben a legnagyobb aknaszámú munkákra
Várpalotán került sor (M.II. akna, S.II. akna,M.III. ak-
na, S.III. akna, Beszálló akna) ahol a munkálatokat
Gógl Ernõ bányamester és Molnár László okl. bm. ve-
zette.

A legnagyobb figyelemnekkitettmunkálatokatBalin-
kán a �Mintabánya� létesítésénél végezték, ahol az akna-
mélyítési és feltárási feladatokat Till Márton bányamester
és Zamaróczi Dezsõ okl. bm. irányította. Itt alkalmaztak
elsõ esetben aknafalazásnál betonidomkövet, melynek
elsõ sorozatát Jávor Alajos okl. bm. tervezte, és a közeli
Bodajkon újonnan létesített gyárban állították elõ.

1963-ban a BAV sikeres versenytárgyalás után két
függõleges akna mélyítésére kapott megbízást Indiában
vízveszélyes területen. Az aknaszállító gépeket, tornyo-
kat, szivattyúkat, a mélyítésekhez használt felszerelése-
ket a vállalat saját eszközeibõl biztosította, azok végle-
gesként a helyszínen maradtak. A felhasznált beton-
idomkövet a helyszínen helyi munkaerõvel kellett le-
gyártani. Az aknamélyítésekhez hazai szaklétszám (24
fõ) utazott ki 2 év idõtartamra. A sikeres aknamélyítési
munkákat a helyszínen Fritz András okl. bm. vezette.

A gyorsított bauxitbánya feltárásokra Iszkaszent-
györgy Kincsesbányán kellett egyidejûleg a legtöbb csa-
patot telepíteni. Egyidejûleg 14-16 munkahelyet telepí-
tettek. Ennél az üzemnél a D-i légakna mélyítésénél al-
kalmaztak elõször monolit ejtett betonbiztosítást. A
szokatlanul nagy méretû üzemet Nyilassy Ferenc okl.
bm. ésMajor Imre okl. bányatechnikus (a továbbiakban:
okl. bt.) valamint Tihanyi Frigyes bányamester vezette.

A víz elleni védekezéssel a Nyirád térségében vég-
zett feltárásoknál kellett megküzdeni, az aktív vízvéde-
lem kialakítása elõtti idõszakban. A Nyirád I. sz. vízak-
nában bekövetkezett vízbetörés a vágathajtás megkez-
désekor történt robbantáskor, szerencsére az aknában
ekkor nem tartózkodhatott létszám. Az utólagos számí-
tások szerint a vízbetörés 90-100 m3/perc vízhozamot
adott. A fokozottan vízveszélyes idõszakban amunkála-
tokatMolnár Béla okl. bm. és Rénes István okl. bt., vala-
mint Lengyel Mihály bányamester irányította.

A mecseki gázkitörés-veszélyes területen két eset-
ben következett be halálos áldozatokat követelõ gázki-
törés. Komlón Zobák diagonális aknában aknamélyítés
közben, míg Pécsett István aknán az V. sz. fõkeresztvá-
gat kihajtásakor. A Mecseki Szénbányák szakemberei
által kidolgozott elõfúrási és mosatási eljárás következe-
tes és szigorú, pontos alkalmazása Somogyvári Imre okl.
bm. nevéhez köthetõ.

Az uránbányászat megrendelésére mélyítette le a

BAV az elsõ 1000 méter mélységet meghaladó aknákat.
A IV. sz. légaknát 5,5 m belsõ átmérõvel 1090 m mély-
ségig, a IV. sz. szállítóaknát 7,0 m belsõ átmérõvel 1146
m mélységig, az V. sz. szállítóaknát 7,0 m belsõ átmérõ-
vel 1100 m mélységig, az V. sz. légaknát 5,5 méter belsõ
átmérõvel 1310 m mélységig mélyítették le monolitbe-
ton biztosítással, amit az utóbbi esetben konténerekben
juttattak a függesztett munkapadra. Ugyanezen a terü-
leten érték el a legnagyobb tengerszint alatti mélységet,
amikor az V. sz. légakna rakodószintjérõl a centrális
vakakna talpszintje elérte a tengerszint alatti -1250 m
mélységet (1560 méter teljes mélység). A munkálatokat
Jankovics István okl. bm., Sebõ István okl. bm., Somogy-
vári Imre okl. bm. ésDubovszky Barna okl. bányagépész-
mérnök (továbbiakban: okl. bgm.) irányította.

A legnagyobb tömegû függõleges akna mélyítését
Recsken az I. sz. kutatóaknában (szállítóakna) végezte
a BAV. Az aknát 1244 méter mélységig mélyítették, ál-
talában 8,0 m belsõ átmérõvel, egyes szakaszokon 1,0 m
vastag ejtett monolitbeton falazattal biztosítva. A mélyí-
téssel egyidõben 3 szinten kétoldali rakodót, 3 szinten
egyoldali rakodót képeztek ki. A három fõszint alatt
40-40 méter hosszban az akna belsõ átmérõjét tengely-
eltolással 10,0 méterre növelték, �szkip-tasak� kiképzé-
se céljából. Az aknamélyítést és a kutatási fázis alatt ki-
képzett több ezer méter nagyszelvényû fõfeltáró vágat
kihajtását az Urán IV. sz. üzemétõl áttelepített aknamé-
lyítõ felszereléssel végezték. A munkálatokat Bara
József okl. bm., Pitlik János okl. bm. és Sótér Vilmos okl.
bgm. irányította.

1970-ben a Szlovák Magnezit Mûvek megbízásából
a BAV feltáró-termelõ üzemet hozott létre 80 fõ átlagos
létszámmal. A magyar létszám Jolsván, Lubenyikban és
Lónyabányán évi 100.000 m3 nagyságrendben végzett
feltáró és termelési munkát 1990-ig. Az üzem vezetõje
kezdetben Limburger József okl. bt., késõbb Sztremen
Sándor okl. bm. és Csirmaz István okl. bm. volt. A mun-
kán elért eredmény jelentõsen járult hozzá a vállalat
nyereségességéhez.

1971-ben kapcsolódott be a BAV az országos prog-
ramként beindított közmûépítési munkákba. Az Építés-
ügyi Minisztérium erkölcsi és anyagi támogatásával ha-
zánkban addig nem alkalmazott technológiákat vezet-
tek be. Az elõregyártott 1,0�3,0 méter belsõ átmérõjû
feszített vasbetoncsövek folyamatos, munkaárok nélküli
sajtolásos technológia alapjait az NSZK-ból sikeresen
vették át, és több részletében továbbfejlesztették. 1991-
ig 39 000 méter közmû alagutat és csatornát építettek
ezzel a módszerrel. Ezen a területen kiemelkedõ
szerepe voltDzsida Ottó okl. bm.-nek,Kárpát Csaba okl.
bm.-nek és Menyhárt Lajos okl. bm.-nek. A program
keretében Szovjetunióból behozott zárt pajzsos vasbe-
ton tübingekkel biztosított építési módszer és a kialakí-
tott kísérleti alagút a megrendelõi körben nem talált
kedvezõ fogadtatásra.

Az aktív vízvédelemmel levédett területeken vállalt
bauxitbányászati feltárási, vágathajtási munkákban si-
keresen alakította ki a BAV a �csoportos munkahely�
telepítési módszert, ami a gépi eszközök jobb kihaszná-
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lását és tartósan magasabb teljesítményeket eredmé-
nyezett. Ezen munkákat Czintula Gyula okl. bgt. és
Ménes László okl. bm. irányította.

Az NSZK-ban a Ruhr-vidéken 1980-ban kezdett a
BAV a Thyssen Schahtbau alvállalkozójaként változó
létszámmal dolgozni. Az ott elért devizabevétel tette le-
hetõvé korszerû vágathajtó gépsorok lízingelését és
megvásárlását. Jelentõs siker volt, hogy a BAV folyama-
tosan biztosítani tudta 5 gépsor folyamatos üzemvitelét.
Ez a hazai alkatrész- és vágókésellátás utánpótlás és a
karbantartás megszervezésével volt elérhetõ, ami Ceh
István okl. bgm. és Medve János okl. bgm. sikeresen
megoldott feladata volt.

Kiemelt munkaként kezelte az Építésügyi Miniszté-
rium (ÉM) az Egerben, Szekszárdon, Pécsett, Szent-
endrén és Budafokon az 1960-as évek végén megjelenõ
szokatlan �pince-veszélyt�. Az ÉM pályázatokat irt ki,
melyeken a BAV sikeresen szerepelt, az alkalmazott
technológiákat alkalmasnak minõsítették és az azokhoz
szükséges gépek és berendezések beszerzéséhez anyagi
támogatást és hitelt nyújtottak. A pincék felderítése,
részben megszüntetése, részben hasznosítható állapotba
hozása volt a feladat. Egerben és Pécsett mintegy 40-40
km összes hosszúságú pincét kellett rendezni. (Egy kul-
turális célra kialakított pincét mutat be a 9. kép, mely
Pécsett készült.) A sikeresen alkalmazott technológiák
kialakításában Bíró Szabolcs okl. bm. Egerben és Nagy
István okl. bm. Pécsett végzett kiemelkedõ munkát.

1985-ben je-
lent meg a BAV
csõsajtolásimun-
kával a nagyon
igényes kuvaiti
piacon. Kezdeti
nehézségek je-
lentkeztek, de a
kiutaztatott lét-
szám munkája
során a szokat-
lan körülmé-
nyek ellenére
azokat megol-
dotta. A refe-
rencia munka-
végzéseket a he-
lyi fõvállalkozó
olyan sikerûnek
ítélte, hogy kö-

zös vállalat alapítására került sor. A megalapított válla-
lathoz a kuvaiti partner gépi eszközök beszerzését is vál-
lalta, és biztosította az általában harmadik országbeli
segédmunkás állományt. A sajtolási munkák acélcsövek
használatával kezdõdtek, de a helyi vasbetonelemgyár-
ban a BAVközremûködésével megoldották a sajtolható
vasbeton csövek gyártását is. A közös vállalat több ered-
ményesen zárult munkát végzett, de Kuvait iraki lero-
hanása a munkák folytatását lehetetlenné tette. A mun-
kákat a helyszínen Faragó Rezsõ okl. bgt., majd Tölgyes
László okl. bgm. vezette jelentõs nyereséget elérve.

Jelentõs, piacképes eredményeket ért el a BAVmû-
szaki fejlesztése a folyékony nitrogénnel végzett talajfa-
gyasztás és a többkomponensû szilárdító és vízkizáró
injektálások terén. A folyékony nitrogén fagyasztásra
való alkalmazását �laboratóriumi� szintrõl kellett el-
kezdeni, elõzetes hazai tapasztalatok nem voltak. Ki-
alakították a tervezés módszerét, a legalkalmasabb fa-
gyasztócsövek kikísérletezését, a cseppfolyós nitrogén
szállítását, kezelését, használatának munkavédelmi fel-
tételeit. A sikeres kísérletek alapján a BAV több eset-
ben sikeresen alkalmazta amódszert. Az injektálási fej-
lesztések is saját kivitelben valósultak meg. Különbözõ
anyagok felhasználását és eszközök kialakítását oldot-
ták meg. A kísérletek eredményeként, több esetben
vállalkozhattak ilyen munkákra. A tapasztalatok alap-
ján Szlovéniában és Szerbiában is vállalt és sikeresen
teljesített is a BAV injektálási munkákat. A mûszaki
fejlesztés irányítását Bajkai Árpád okl. bm. és Benke
István okl. bm. végezte.

Szubjektív zárszó

1952-ben egy meleg nyári nap délutánján szál gyer-
tyát és egy doboz gyufát szerezve, a már elkészült balin-
kai altáróban borzongva tapogatóztam el a függõleges
aknáig. 1953 nyarán már megengedték, hogy Padragon
az altáróban vezessem azt a lovat, ami a megrakott csil-
léket húzta, s vezetés nélkül talán biztosabban haladt
volna a külszín irányába. A táró üzemudvarán, ha nem
járt arra senki, csodálkozva jártam körbe és másztam
meg a félreállított �kacsacsõrû� rakodógépet, amit a bá-
nyászok a sok üzemzavara miatt félreállítottak. 1954
nyarán (még munkakönyv nélkül) alkalmaztak Padra-
gon a Hunyadi akna mélyítésénél a külszínen meddõ-
ürítõ és anyagrakó munkakörben 30 forint 72 fillér mû-
szakbérért. DolgoztamKincsesbányán, Ajkacsingerben,
Halimbán, Nyirádon, Várpalotán, borfeldolgozó építé-
sét vezettem Szentantalfán és csatornaépítést Veszp-
rémben, majd Dorogra helyeztek, késõbb Budapestre.
De mindvégig egyetlen munkaadóm volt: a BAT és jog-
utódja: a BAV. Mindezek alapján nyilvánvaló, de talán
elfogadható, hogy elfogult vagyok a vállalattal.

Meggyõzõdésem ma is, hogy a BAV fizikai felszá-
molása elkerülhetõ lett volna, összezsugorítva, de ön-
erõbõl végrehajtható önszanálás után egy eredményes
vállalkozás életképes mûködtetésére azonban kísérlet
sem történt. A vállalat belekerült a rendszerváltozás
melléktermékeként jelentkezõ gazdasági káoszba, ahol
a bányászat fizikai felszámolásában látták a kivezetõ
utat, (nemcsak) szerintem tévesen�

Ma a �sárga por� (urán-oxid) világpiaci ára az 1990-
es évinek 250%-a, elborzadva hallottam a hírekben,
hogy egy ausztráliai vállalat kapott kutatási koncessziót
a Mecsek térségében uránércre. A legnagyobb magyar
uránbánya viszont termelés nélkül lett az enyészeté.

Az ország energiaellátása egy szál csõvezetéken
�lóg�, miközben a 933 méter mély nagy kapacitású,
újonnan elkészült István III. aknát fizikailag felszámol-
ták, megsemmisítették. A budapesti metrót külföldi vál-

9. kép: Díszes pince kialakítás Pécsett
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lalkozók építik, érzékelhetõen nem a legjobban, mert
állandó felszakadásokkal bajlódnak. A munkanélküli-
ségi ráta sok területen 20% felett van. S ez csak néhány
kiragadott példa�

A vállalat élt 87 évet, ami az emberi léptékben tisz-
tes kornak számít, de egy ilyen korban bekövetkezett
tragédia mellett sem tudunk szó nélkül elmenni. A vál-
lalati lét közel kilenc évtizede alatt igen sok szakember
nevelõdött ki, vitte elõbbre a céget, mindenkori felada-
tának szívvel-lélekkel eleget téve. Családok ezreinek
biztosított kenyeret a különleges feladatok ellátását
igénylõ munka, összetartó közösségek alakultak ki, s
nagy szakértelemmel, odaadással végezték azt a szép
munkát, amit a bányászok építészetnek, míg az építé-
szek bányászatnak tekintenek.

Ma már csak remélhetem, hogy nem tûnik el egy
szakmai kultúra, hogy a kényszerû felszámolás nem
tudja eltüntetni azt a tudást és tapasztalatot, amit elõde-
ink szereztek és mi vittünk tovább. A kialakított kis
szervezetek talán továbbviszik azt a jó értelemben vett
�baráber� szellemiséget, ami amagas szintû szakmai tu-
dáson, a feladatok elõtti meg nem hátráláson alapult.
Bízom benne�
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TÓTH ÁRPÁD okleveles bányamérnök. 1959-ben a pécsi Cséti Ottó Bányaipari Technikumban bányatechnikusi képesí-
tést szerzett. 1959-ben a Bányászati Aknamélyítõ Vállalat (BAV) kincsesbányai üzemében kezdett el dolgozni fizikai
munkakörben. A Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán 1969-ben végzett bányamûvelõ szakon. Dolgozott
a BAV várpalotai üzeménél, ahol felelõs mûszaki vezetõ volt. 1971-ben a BAV dorogi körzetének fõmérnökévé nevezték
ki. 1976-tól kezdõdõen a BAV vállalkozási fõosztályát vezette, majd a vállalat termelési igazgatóhelyettese lett 1978 és
1983 között. 1984-ben a BAV mûszaki igazgatójává majd 1988-ban a vállalat vezérigazgatójává nevezték ki, mely beosz-
tást a BAV felszámolásának beindításáig, nyugdíjba vonulásáig látta el. A bányaépítésen kívül földalatti mélyépítéssel és
közmûépítéssel foglalkozott.

Lejtakna hajtás Csolnokon

A cím hallatán sokan felkapják a fejüket, újra megéri
szénbányát nyitni? A kérdésen már (!!) lehet vitatkozni, hi-
szen mit kaptunk a lakossági fogyasztási ismertetõben? Hogy
a fûtés gázzal kétszer olyan drága mint a szénnel. Na igen, a
környezetvédelem, de azt is olvastuk a lapunkban, hogy Kína
dinamikusan fejlõdik, s 400 szenes erõmûvet építenek.

Csolnokon azért más a helyzet. Az ott élõ bányászok nem
akarják felejteni múltjukat, s ezért tesznek is valamit. A köz-
ség vezetõi is � Bérces József polgármesterrel az élen � rájöt-
tek arra, hogy amúlt megjelenített ápolása növeli a község ér-
tékét, vonzerõt biztosít. Híresek már a csolnoki bányászna-
pok, Borbála-napok, mûködik a Bányász Klub ésMúzeum, és
a látogatóknak az is érdekes, hogy vele szemben egy régimó-
di kocsma található.

Ahhoz, hogy menjenek a dolgok, szükség van a szakmáju-
kat megszállottan szeretõ emberekre. Csolnok szerencsés,
mert vannak ilyenek: Kovács József évtizedek óta gyûjti a bá-
nyászati emléktárgyakat Fleischman Dezsõvel, aki most a mú-
zeumot is vezeti, ifj. Baranyai Lõrinc Lencsehegyen volt bá-
nyageológus, akinek az ásványgyûjteménye is látható itt.

A megszállottak úgy döntöttek, hogy a külszínen is emlé-
ket állítanak. A már meglévõ faácsolatos, acél-támos, lencse-
hegyi egyedi támos vágatszakaszok mellett lejtakna fejet ala-
kítanak ki. A Bányász Klub és Múzeum mögött lévõ régi pin-
ce elõterében folyik a szorgos munka. Az idom kiöntésen, a

falazáson szerencsére nem csak õk hárman dolgoznak, volt
amikor 12-en voltak. A munkát saját erõvel végzik, de jól jött
az anyagvásárláshoz aDorogi SzénmedenceKultúrájáértAla-
pítvány pályázaton elnyert segítsége. Hamarosan elkészül a
lejtaknafej, csille is lesz benne, de szén nem fog kijönni rajta,
hanem az utókornak állítanak maradandó emléket.

Köszönet érte, hogy megcsináljátok, Jó szerencsét!

Dr. Korompay Péter

Hazai hírek

Az �emléklejtakna�
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Történelmi gyökerek

1917. augusztus 30-án, Úrkúton egy szénkutatás cél-
jából telepített lejtõsakna fekete, gumós, agyagos kõze-
tet harántolt. A kutatást vezetõ Meinhardt Vilmos bá-
nyamérnök a mintákat Mauritz Béla egyetemi tanárnak
küldte el vizsgálatra, aki jó minõségû mangánércként
azonosította azokat.

A fenti dátumot tekintjük tehát � némileg önkénye-
sen � az úrkúti mangánérc-bányászat születésnapjának.
Smost, amikor szerény keretek között, családias körben
Úrkúton is megünnepeltük az 57. Bányásznapot, egyút-
tal felköszönthettük a 90 éves mangánérc-bányászatot
is. A legújabb kutatások monografikus feldolgozása
(Szabó Zoltán, 2006) alapján azonban tudjuk, hogy a
XVIII. században a Bakony vidékét egy átgondolt kon-
cepciójú ipartelepítéssel fejlesztõ kormányzat már épí-
tett az úrkúti ércre, részben, mint kohászati alapanyagra
(Kislõd, Úrkút északi szomszédja), részben, mint üveg-
ipari segédanyagra. Sajnos, az akkori bányamûvelés
nyomai csak áttételesen maradtak fenn, írásos utalások
formájában korabeli gazdasági feljegyzésekben, vala-
mint a helyszíni vizsgálatok során nyert kislõdi fém- és
salakmaradványok elemzési eredményei alapján. Így a
pontos idõintervallum, a technológia és a volumen ne-
hezen rekonstruálható, de annyit tudunk � és egymás
között súgva megjegyzünk�, hogy ez a 90 évesnek bó-
kolt idõs �hölgy� valójában 200 felett jár.

Érdekes egy pillantást vetni az imént jelzett, uradal-
mi keretek között mûködõ, XVIII. századi ipari tevé-
kenységre. A Bakony a török kor után kihalt, elvadult
képet mutatott, birtokosai az 1700-as években � állami
segítséggel � nagy tömegben idetelepített katolikus svá-
bokkal népesítették be újra. Ez a közmondásosan szor-
galmas nép elõzõ hazájából új, korábban kevésbé mû-
velt foglalkozásokat is magával hozott, így a természeti
erõforrások hasznosításának új formái jelentek meg;
mint a mész-, faszén-, téglaégetés, hamuzsír-fõzés, vala-
mint üveghuták, fûrészmalmok és vashámorok telepíté-
se, majd az ezek miatt kialakuló irtásföldeken a növény-
termesztés új ágai (pl. burgonya). Ezek a tevékenységek

egymással összefüggõ gazdasági rendszert alkottak, gaz-
daságosmûködésük a Bakony-vidék erdõállományán és
ásványvagyonán alapult. Ezáltal olyan önellátó gazdasá-
gi rendszer alakult ki, ami az alapanyag-termeléstõl a
végtermékig teljes spektrumban biztosította a helyi igé-
nyek kielégítését. A három vashámorból kettõben � a
hegyesdiben és a kislõdiben � nemcsak feldolgozták, de
olvasztották is a nyersvasat, tehát ércbõl dolgoztak. A
vasércnek helyben három forrása lehetett: a Bakony pe-
remvidékén akkor még részben létezõ mocsári (gyep-
vasérc-) telepek, a külszín közelében levõ bauxittelepek
vasas kérge és az eplényi, úrkúti mangánérctelepek oxi-
dált, felszínközeli kifejlõdései.

A mangánt, mint elemet 1780-ban fedezték fel, a
gyakorlati élet azonban csak a XIX. században kezdte
alkalmazni, tehát a mangánérc ez idõ elõtt vasércként
hasznosult. A kislõdi vashámor a kutatások szerint
1751-1795 között dolgozott fel ércet, tehát a helyi man-
gánérc hasznosítása is ezekre az évekre tehetõ. 1777-
ben egy Selmecbányán õrzött iratban úrkúti Szt. István
bányáról tesznek említést (230 éve). Hozzá kell tenni,
hogy Úrkút mint település is ebben a korszakban kelet-
kezett, jelentõs korábbi elõzmény nélkül, és ebben a
korban jött létre az az üveggyártási tevékenység, amely-
bõl a világhírûvé vált ajkai üveggyártás fejlõdött ki. Ez a
kezdeti, hutás üveggyártás szintén alkalmazta a man-
gánércet, mint színtelenítõ szert, ami tapasztalati úton,
de végsõ soron az érc MnO2-tartalmának adszorbeáló
képességén alapult.

Az utóbbi kilencven év története már jobban ismert,
egyes szakaszai szinte napi felbontásban nyomon követ-
hetõk. Néhány összesített adat a számok szerelmesei-
nek: a 10 km2-es bányatelken több mint 800 kutató
mélyfúrás mélyült le (átlagosan 150 m mélységgel), az
idõk során három függõleges és két lejtõs akna üzemelt
(a számos légfeltörést nem számítva), hat külfejtést nyi-
tott és zárt be a vállalat, 100 km feletti vágat kihajtására
és mintegy 10 Mt mangánérc kitermelésére került sor.
A létszám az 1960-as években (igaz, az eplényi üzemmel
együtt) az 1000 fõt, a termelés az évi 250 kt-át is megha-

90 éves az úrkúti mangánérc-bányászat
VIGH TAMÁS okl. bányamérnök, felelõs mûszaki vezetõ (Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft. Úrkút)

Talán szokatlan, de a �Volt egyszer egy�� sorozat hagyományaitól eltérõen VAN úrkúti
mangánérc-bányászat, amely ugyan mindig késélen táncolt és mégis � vagy éppen ezért � ed-
dig túlélt mindent.

Áttanulmányozva részletes történetét azt látjuk, hogy túlélésének két titka van. Az egyik,
hogy a szerencse valami érthetetlen szeszély folytán mellé szegõdött, a másik, hogy soha nem
nõtt túl nagyra. Voltaképpen e kettõbõl ered, hogy történelme során a csúcsvezetõktõl a fizikai
állományig mindig nagyon elhivatott mangánérc-bányászok alkották a törzsszemélyzetet, és
mint ilyenek, mindent megtettek azért, hogy átsegítsék magukat a válságokon.

Ezért engedtessék meg, hogy kicsit szubjektíven ne termelési kimutatásokat és egyéb pa-
ramétereket állítsunk glédába a szép évforduló alkalmából, hanem néhány olyan tényezõt
próbáljunk azonosítani, ami ennek az elhivatottságnak az alapjait szolgáltatja, és egyúttal
megvizsgálni, hogy ezek az alapok a jövõben hogyan használhatók.
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ladta, az elsõdleges vevõkör ebben az idõben a teljes
KGST kohászatára és uránérc-iparára terjedt ki.

A rendszerváltás után mintegy 8-10 éves átalakulási-
stabilizációs folyamat következett. Az utóbbi idõben évi
40-50 kt közötti karbonátos mangánércet termelünk 80-
90 fõvel, s ezt a mennyiséget döntõen ugyanaz a vállalat
vásárolja meg.

Ezek a mély történelmi gyökerek, amelyek a telepü-
lést és a bányát szorosan összekapcsolják, máig hatással
vannak a szervezeti kultúrára.

A szervezeti kultúra alapjai

Amodern korban kialakuló bányászat nagy mérték-
ben alapozhatott az ajkai szénbányászatbanmár kineve-
lõdött úrkúti munkaerõre, az úrkúti svábok pedig ere-
dendõen is, bányásszá válva pedig kifejezetten összetar-
tóak, munkahelyükhöz lojálisak voltak, és azok ma is.
Ma sem ritka, bármelyik szervezeti szintet nézzük, a
több évtizedes, akár negyven év feletti munkaviszony.
Gyakori jelenség volt � és ma is az �, hogy családon be-
lül többen dolgoznak a bányában, és számos esetben lá-
tunk dinasztiákat is. Ezek olyan helyi adottságok, amik-
re a jövõt is lehet építeni, s mivel bányászati (sõt, ipari)
szakemberképzés az országban gyakorlatilag nincs, sa-
ját toborzású helyi ifjakat saját szervezésben kell szak-
mai végzettséggel ellátni, ami szerencsés választás ese-
tén a lojalitást erõsítheti.

A szakemberhiány idõvel azonban egyre kínzóbb
problémává fog válni. Az ajkai szénbányászat másod-
szor is elõnyt jelentett ebben a tekintetben, de sajnos
ezúttal agóniája (1999-2004) miatt, a �szeneseknél� ne-
velkedett, tapasztalt munkaerõ ideig-óráig megoldotta
a legégetõbb problémákat. Arról sem szabad megfeled-
kezni, hogy a munkaerõ egy része a bányásznyugdíjról
szóló kormányrendelet, valamint a nyugdíjasok foglal-
koztatásáról szóló egyéb jogszabályok tartalmi változá-
saitól teszi függõvé bányászati karrierjének folytatását.

A szervezeti felépítés, üzemlétszámtól függetlenül
mindig a katonai jellegû, lineáris rendszerhez idomult, a
gazdasági körülmények változásakor mindig az egysze-
rûsítésre törekedve. Ez olyan forma, ami az összetarto-
zást erõsíti, miközben az alá- és fölérendeltségi viszo-
nyok egyértelmûek maradnak. Pszichikai áttételeken
keresztül mindkét tényezõ � igaz, másként � a balesetek
elleni védekezést is segíti.

Szakmai kihívások

�Az ércbányászat egyenlõ a robbantástechnikával� �
mondotta rendszeresen Zambó professzor, de az egy-
kori szénbányász részérõl ez bizonyára nem axióma, in-
kább csak évõdés lehetett. Egy kisebb méretû üzemben
a bányász minden szakmai problémával találkozik, ami-
rõl az iskolában hallott. Nincsen elõvájási, fejtési, fenn-
tartó, anyagozó csapat, hanem vájárok vannak, akiknek
mindezt csinálniuk kell. Nincsen termelési, bányaméré-
si, gépészeti, munkavédelmi, vízgazdálkodási stb. fõ-
mérnök külön stábbal, hanem van néhány bányamér-

nök összesen és mindenrõl tudniuk kell, mert szabadsá-
golás esetén úgyis egymást helyettesítik.

A bonyolult, méterrõl méterre változó földtani kö-
rülmények (a természet számtalan tréfája) még a több
évre kiható stratégiai tervek állandó karbantartását is
szükségessé teszik. Az állandóan bizonytalan és napról
napramódosuló piaci igények (a megrendelõ számtalan
tréfája) és az ebbõl következõ alacsony beruházási
�kedv� pedig kinevelik a találékony bányászt. Ez a két
jelenség végigkíséri a bánya egész történetét. Koron-
ként úgy kellett a termelési feladatokat teljesíteni, hogy
a �nagyobb testvérek� kinõtt, levetett technológiáját,
visszarabolt, kidobott anyagait megörökölve, állami do-
táció nélkül kellett gazdaságos üzemmenetet megvaló-
sítani. A számtalan áttervezés, technológiai újítás, mó-
dosítás, ötlet kiagyalásának kényszere fejleszti a krea-
tivitást, megakadályozza a mindennapi rutinba való be-
lefásulást, egyszersmind erõsíti az üzem iránti szemé-
lyes-szakmai kötõdést.

Ebbõl a szempontból jó hír, hogy a fenti jelenségek-
re a jövõben is számíthatunk.

Tudományos kutatás

Az Úrkúti Mangánérc Formáció geológiai szem-
pontból, Mn-tartalmától függetlenül is nagyon különös,
Magyarországon egyedülálló képzõdmény. Tudomá-
nyos és ipari kutatása gyakorlatilag felfedezése óta tart,
anélkül, hogy olyan alapvetõ kérdésekre, mint pl. a ke-
letkezés körülményei vitán felül álló válasz született vol-
na. Szinte valamennyi neves földtudósunk kapcsolatba
került az úrkúti érccel, többeknek egész életpályáját át-
szövi ez a téma. A képzõdmény összetett volta folytán
számos nagyon éles vitára, nézeteltérésre került sor az
évtizedek során, és kerül sor ma is. Az úrkúti érc meg-
osztja a tudóstársadalmat, egyúttal izgalmas, �egzoti-
kus� téma. Ugyanakkor a bányászat nem csak �alulról�
figyelte a fordulatokban gazdag tudományos eseménye-
ket, hanem koronként kinevelte saját tudósait (Cseh
Németh József, Fekete Sándor, Szabó Zoltán), akik min-
dennapi, helyi tapasztalataikkal járultak hozzá a magas
tudomány finomításához. Így a tudományos kutatás
eredményei rendszerint közös eredmények lettek.

Az ipari kutatásnak az a része, amely az ásványva-
gyon lehatárolását és minõsítését célozta, fõbb vonalai-
ban már lezárult, fontos feladata lesz azonban a jövõ-
ben, hogy a Mn-érc számára új alkalmazási területeket
tárjon fel, de ehhez a legtöbb esetben az alapkutatással
kell együttmûködnie. Fontos cél, hogy olyan mûködõ
tudományos együttmûködéseket építsünk ki, amelyek a
nyersanyag jobb megismerését elõsegíthetik, bármilyen
szempontból. Emellett továbbra is több szálon keressük
a megnyugtató választ a mangánérc-telep eredetének,
keletkezési körülményeinek vitatott kérdéseire, amely
szintén több elvont problémánál. Talán joggal bízunk
abban, hogy a keletkezési folyamatok pontos tisztázása
is az ipari kutatást segíti.
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Jövõkép, útkeresés

A bánya léte jelenleg attól függ, hogy a hazai nyers-
vasgyártás meddig tart igényt a hazai mangánércre.
Szívbõl reméljük, még hosszú évekig fennmaradhat ez a
kapcsolat.

Ettõl függetlenül át kell gondolni egyéb lehetõsége-
inket is. Elemezve az ezredforduló világpiaci folyama-
tait, azt látjuk, hogy a tõzsdéken és üzleti portálokon ke-
resett mangánérc iránti minõségi követelmények idõ-
ben alig változnak, míg a mennyiségi igények az elmúlt
idõszakban fokozatosan nõnek. Ennek elsõdleges oka
Kína és India gazdasági expanziója. Mindennél többet
mond az az adat, hogy India legnagyobb, 10 föld alatti
és 3 külfejtéses bányaüzemet mûködtetõ állami vállala-
ta évrõl évre növekvõ, 900-1.000 kt körüli mangánérc-
termelésébõl 1996-banmég exportra is jutott, míg 2005-
ben már a belföldi szükségletnek is csak a 60%-át tudta
biztosítani.

Ez önmagában biztatóan hangzik, de a minõségi
összehasonlítás hamar �lelombozhat� bennünket. Vi-
lágviszonylatban, kohászati célra min. 40% fémMn-tar-
talom, maximum 0,1% P- és S-tartalom (de nem ritkán
még kevesebb!) és 15% alatti SiO2-tartalom az általá-
nos követelmény. Ehhez képest az úrkúti karbonátos
érctõl 30% feletti Mn-tartalom nem remélhetõ, az átla-
gos P-tartalom pedig 0,4%. Ilyen összehasonlításban ne-
héz meglovagolni a Távol-Kelet elszívó hatásai mentén
kialakuló keresleti csúcsokat. Különösen, ha azt is tud-
juk, hogy a Csendes-óceán aljzatán a geológiai közel-
múlttól kezdve mindmáig képzõdõ oxidos mangánérc-
gumókat nagyüzemileg termelik fülöp-szigeteki és más
délkelet-ázsiai vállalatok. Kifejezetten azért, hogy a
nyomokban benne található Ga, Ge, Ti, V és egyéb rit-
kafémeket kinyerjék, majd a nagy tömegû �meddõ�
Mn-érc dúsítmányt, 40-50%-os Mn-tartalommal, érté-
kesítsék � nem kell magyaráznunk, hogy az úrkúti man-
gánérc-bányászatnak milyen szerencséje van a hazai
nyersvasgyártás továbbélésével.

A fentiek alapján a nemzetközi kohászatban nincs
keresnivalónk. Van-e máshol? Meggyõzõdésünk, hogy
igen, de egy, korábban nem ismert piaci szegmens fel-
kutatása és meghódítása nagyon nagy feladat, a jelen
mangánérc-bányászatának legizgalmasabb kihívása. A
helyzet hasonló a hazai bauxitbányászat helyzetéhez.
Közismert, hogy ma már a kitermelt hazai bauxit
egyetlen tonnájából sem lesz fémalumínium, miután a
timföldet magasabb hozzáadott értékû termékek széles
palettája használja fel. A Mn-érc különleges anyag,
amely elméletileg sokmindenre jó, de a �széles paletta�
kialakítása még hátravan. Az alábbi néhány példa talán
megvilágítja a nehézségeket.

Évtizedekkel ezelõtt kidolgozott, bármikor felfrissít-
hetõ technológiai lánc tervei állnak rendelkezésre a kar-
bonátos ércbõl Mn-sók és különbözõ Mn-vegyületek
elõállítására. Jelenleg ezek piaca is élénk, de erõs távol-
keleti dömpinggel kellene versenyezni, ami a megtérü-
lési idõt nagyon bizonytalanná teszi. Ehhez járul a hazai

jogszabályi környezet és a társadalmi szervezetek által
támasztott nehézségek, amelyek egy vegyipari üzemÚr-
kútra (vagy bárhova) telepítését gyakorlatilag lehetet-
lenné teszik.

Az ezredforduló éveiben megkíséreltünk Mn-tartal-
mú klinkertéglát gyártani egy hazai tulajdonú téglagyár-
ral együttmûködve. A termék, kísérleti stádiumban is,
hozta az elvárásokat � különleges, tetszetõs színvilág, ext-
ra kopás- és fagyállóság, az égetési hõmérséklet csökke-
nése a gyártás során � mindez 10% alatti érc-aránnyal a
masszában. Több éves vergõdés után a multik által uralt
magyarországi égetettkerámia-piac elfojtotta a kezdemé-
nyezést, de tapasztalatokban sokat gazdagodtunk.

Nem feledkezhetünkmeg amangán nagyon jelentõs
élettani szerepérõl sem. A magyarországi mûtrágya-
gyártás az utóbbi években elkezdett érdeklõdni a karbo-
nátos érc, mint mangánforrás iránt, és néhány 100 t/év
mennyiségben értékesítés is realizálható, ami a jégmeg-
töréseként értékelendõ, de valójában nem a jövõ útja.
Sokkal érdekesebb a hazai széntermelés által már felfe-
dezett mediterrán piac, ahol részben a felmelegedés
miatt, részben � ezzel összefüggésben � tengervízzel tör-
ténõ öntözés miatt a termõföldek folyamatos romlása
zajlik. Az elsivatagosodó földterületek minõségi javítá-
sát célzó anyagok iránti igény a jövõben növekedni fog.
Az EU fenntartható fejlõdésre vonatkozó direktívái
alapján pedig várható az a trend, amely szerint a talajja-
vító- és terméshozam-növelõ anyagokat a lehetõségek-
hez mérten természetes anyagokból kell elõállítani, il-
letve ilyenekkel kell helyettesíteni. (Általános tapaszta-
lat a növényvédelem új útjainak taposói körében, hogy
a természetes eredetû tápanyag a növény immunrend-
szerét jobban erõsíti, mint ugyanazon anyag mestersé-
gesen elõállított formája.) Így egy sikeres mediterrán
debütálás után már akár az egész EU válhat piaccá.

A természetes eredet, mint követelmény mellett
azonban az is szükséges, hogy az élettani szempontból
fontos fõ- és nyomelemeket ezek az anyagok a növé-
nyek számára felvehetõ formában tartalmazzák. Erre
vagy alkalmas az anyag saját tulajdonságainál fogva,
vagy, szintén természetbarát eszközökkel, alkalmassá
kell rá tenni. Általánosságban egy terméshozam-növelõ
anyag sikeresnek tekinthetõ, ha a haszonnövény vala-
mely minõségi jellemzõjében 4-5% javulás áll be az
anyag hatására. Mindez egy jól körvonalazható feladat,
aminek megoldása során, meggyõzõdésünk szerint a
mangánércre, mint természetes anyagok összetett keve-
rékére szükség van.

Természetesen a fenti feladat megoldását nem lehet
a bányászattól várni, de a feladat megoldásában részt
venni, a mangánérc elõnyös tulajdonságait a feladat
megoldásán dolgozó szervezetek tudomására hozni a
nyersanyag termelõjének, a bányásznak nemcsak érde-
ke, de saját maga iránti kötelessége. Önmagunk haté-
kony képviseletéhez pedig az kell, hogy a saját magunk
által termelt nyersanyagot mi ismerjük a legjobban,
ezért a tudományos kutatást nem szabad abbahagyni.

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

A márkushegyi bánya fejlesztési célját az Állami
Tervbizottság 1975-ben fogadta el. Az eredeti program
és a fejlesztési cél az 1976-ban megkezdett bányaépítés
idõpontjától a termelésbe állításig több ízben módosult.
Az energiagazdálkodás feltételeiben történt jelentõs
változás � ezen belül a Dunántúli Gyûjtõerõmû építésé-
nek elhalasztása, majd elmaradása � végül is jelentõsen
módosította az eredeti fejlesztési elképzeléseket.

Így 1980-ban kétszeri tervátdolgozást követõen a
bánya 306 munkanapra tervezett termelése a szénki-
hozatali arány 34%-ra való növelésével 15%-os ter-
mékhígulást tervezve 2400 kt/év értékben került végle-
gesítésre.

Minden egyes tervmódosításhoz lefejtési tervet ké-
szítettünk, konzultálva a megbízott szovjet szaktanács-
adókkal.

A tervezett határidõ elõtt fél évvel sikeresen megva-
lósult �lyukasztás� eredményeképpen a termelésbe lé-
pés dátumát is elõbbre lehetett hozni. A fejlesztési
programokmódosulása a vágatok ütemezésére is hatás-
sal volt. Így az elsõként termelésbe lépõÉ-I. bányamezõ
feltáró vágatainak csupán a kezdõ szakaszai kerültek be
a fejlesztési tervbe. A továbbhajtandó vágatokat üzem-
költségre tervezték, következésképp azok szintvezeté-
sét, a fejtések csatlakozását, a termelvény fogadását és
idõszakos tárolását, valamint a minõség szerinti szétvá-
lasztását lehetõvé tevõ kétrekeszes mezõbunkerokat is
újra kellett tervezni.

A programból adódó intenzív termelésfelfutás felté-
telének következményeként a beruházási vágatok kihaj-
tását mind a bokodi, mind a pusztavámi akna irányába
nagyobb ütemben kellett folytatni.

Az elsõ fejtés(ek) helyének megválasztása

1980 kezdetén az É-I. anyagszállító vágat a 400. mé-
terben, a szalagvágat a 160. méterben állt, és az elsõ ha-
rántvágat is elkészült.

Az 1981. évi termelés tervezésénél alapadatként is-
mertük az addigi feltárási ütemet, az egyes kõzetfajták-
ban elérhetõ elõrehaladást és a fejtésre tervezett mezõ

kutatófúrásainak eredményét. Elsõként elõkészíthetõ
fejtési területként a mezõ legtávolabbra elhelyezhetõ �
a tektonikát figyelembe vevõ maximális kifutási hossz-
ban tervezett � termelésindítása elõtt két hónappal ko-
rábban elkészíthetõ területet jelöltük ki. Ez a 104/F azo-
nossági számot kapta.

Az átlagosan 300x300 m-es hálóban lemélyített ku-
tatófúrások adatai mellett a fejtéselõkészítés, illetve to-
vábbi bányabeli kutatás során részletesebb információk-
hoz jutottunk a telepes összlet rétegezettsége, valamint
annak minõségi értékei tekintetében.

Nem volt szerencsénk az elsõ fejtés területének
megválasztásában.A kísérõvágatok kihajtása során a te-
rület tektonizáltsága átlagos volt, ám a telepes összlet
minõségi rétegzõdése kedvezõtlen szénkihozatali
arányt jelzett. A fejtési területet átszelõen kutatóvága-
tot hajtottunk ki a palabeágyazódás teljes szélességû
megismerésére.

Az elsõ fejtés technikai berendezései

Az elsõ tervezett fejtés telepviszonyait a környezeté-
ben lemélyített külszíni kutatófúrások adatai és a már
jelentõsen elõkészített fejtés vágataiból szerzett infor-
mációk alapján lehetett megbecsülni. Az adatok értéke-
lése után kirajzolódott a fejtési területen áthúzódó
mintegy 150 m széles sáv, amelyben az I-es telep verti-
kálisan erõsen tagolt, a minõségi szén összlet több sza-
kaszon elvékonyodott.

A kutatófúrásokból nyert, a telepes összletre és a kí-
sérõkõzetekre vonatkozó adatok jellemzõinek ismere-
tében került sor a majdani fejtésbiztosító berendezés, a
homloki láncos-vonszoló, valamint a jövesztõgépek tí-
pusának kiválasztására és azok megrendelésére.

Így döntés született a telepes összlet változását szer-
kezeti elemek cseréje nélkül követni képes, 2x130 kN
teherbírású kettõs teleszkópos támmal rendelkezõ len-
gyel gyártmányú Glinik 08/22 Ozk típusú önjáró fejtés-
biztosító berendezés kiválasztására és megrendelésére.
Az elsõ fejtésre szintén lengyel KWB-3RDUN típusú
jövesztõgépet rendeltünk. A frontfõvágati keresztezõ-
dés biztosítására a vállalatunknál kifejlesztett OVK-08
típusú pajzsokat terveztük beépíteni.

A minõségi szén termelése a márkushegyi bányaberuházás
éveiben*

SÁRKÁNY ATTILA okl. bányamérnök, nyugalmazott mûszaki fõmérnök (Oroszlány)

A cikk bemutatja, hogy a termelés megindításától a nagyobb árbevételt hozó minõségi
szén kihozatala érdekében milyen mûszaki, szervezési intézkedések születtek. Összeveti a
beruházási program termelési és minõségi adatait a tényadatokkal a mûködés elsõ három
évében.

* A cikk rövidített változata elhangzott 2006. április 1-jén a Márkushegyi Bányaüzem harmincadik évfordulóján rendezett ünnepségen.
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Az 1981. évi termelési lehetõségek vizsgálata

Amegismert tektonikai és minõségi adatok birtoká-
ban már 1980 közepétõl számításokat végeztünk az elsõ
termelõ év programjának teljesíthetõségét illetõen.

Az elsõnek termelésbe lépõ eocén bánya programját
a Magyar Szénbányászati Tröszt, illetve a Nehézipari
Minisztérium (mint a beruházásért felelõs hatóság) ille-
tékesei is fokozottan figyelemmel kísérték, és számol-
tattak be a termelési elõirányzat teljesíthetõségérõl.
Minden egyeztetés alkalmával hangsúlyozottan megfo-
galmazásra került, hogy semmiképpen nem kerülhet ve-
szélybe a beruházási programban szereplõ termelvény
összetételének és mennyiségének megvalósítása.

A program biztosabb teljesítése érdekében az 1981.
évi mûszaki üzemi terv az alábbi elvárásokat tartalmazta.

Szén 200 kt 17165 kJ/kg 0,343 PJ
Pala 135 kt 13816 kJ/kg 0,186 PJ
Összesen 335 kt 15926 kJ/kg 0,529 PJ

A fejtéselõkészítés ütemének gyorsításával lehetõsé-
get láttunk a 104/F sz. fejtés üzemével párhuzamosan
egy másik front üzembe állítására. Ezt úgy terveztük,
hogy a termelés indításától lényegében egy redukált fej-
tés mûködjön, azaz a 104/F sz. fejtéssel addig kell men-
ni, amíg a váltófejtés rendelkezésre nem áll.

Termelési variációk

Amásodik fejtési mezõ helyénekmeghatározásához
egyértelmûnek látszott minden tekintetben a 102/F te-
rület kijelölése. E terület a II. sz. vágat talpfúrásainak, a
már említett külszíni mélyfúrások adatainak, valamint a
104/F mezõben megismert palabeágyazódási sáv el-
kerülésével várhatóan megfelelõ telepminõségû összle-
tet ad.

A szükséges indulásig a terület elõkészíthetõ. A kö-
rülmények figyelembevételével 120 m homlokhosszal,

1,7�2,2 m fejtésmagassággal, 3,5�4,0 m/d átlagos sebes-
séggel és 80%-os szénaránnyal volt tervezhetõ a fejtés.

A 104/F fejtés a H=25 m-es vetõtõl számított elsõ
200 m kifutási szakaszában a minõségi szén vastagsága
1,5�1,8 m. E terület átlagosan 1,8 m magassággal mû-
velhetõ. A fejtésben a KWB-3RDUN típusú jövesztõ-
gép 1600 mm-es tárcsákkal kezdte a termelést. A 200 m
elérésétõl 220 m elõrehaladást felhagyni tervezünk a te-
lepelvékonyodás és a gyenge minõség miatt. A fejtésbe-
rendezést a korábban kihajtott új indítószárnyba szerel-
jük. Azt követõen a szénvastagság 0,6�1,6 m között vál-
tozik. Ezt améretingadozást figyelembe véve horizontá-
lis és vertikális szelektív jövesztést terveztünk. Az 1600
mm tárcsaátmérõjû jövesztõgéppel ez a szelektív terme-
lés nem valósítható meg, így az alábbi megoldások jö-
hettek számításba:
� a fejtésben mûködõ géphez mielõbb 2 db 1250 mm-
es, illetve 1400 mm-es átmérõjû jövesztõtárcsát alkal-
mazzunk,

� a kisebb méretû KWB-3RNS2 gépet (1. ábra) sze-
reljük be 1250 mm-es, vagy 1400 mm-es jövesztõtár-
csával,

� a kis fejtésmagassághoz illeszkedõ EDW-170/200L
típusú Eickhoff gyártmányú jövesztõgépet rendeljük
meg a lehetséges legkisebb tárcsaátmérõkkel.
Az elõkészítés alatt lévõ 102/F területen az augusz-

tus 1-jéremár körbejárható vágatokkal a szükséges fenn-
tartások és szerelések IX. 15-ig elvégezhetõk. A terüle-
tet 310m kifutási hosszban terveztük fejteni az év során,
ahol a minõségi szén vastagsága 1,6-2,0 m.

1. ábra: A KWB-3RNS típusú jövesztõgép Glinik biztosító berendezéssel

104/F 102/F Elõvájás Összes Fûtõérték
[kt] [kt] [kt] [kt] [kJ/kg]

Szén 92 98 - 190 17410
Pala 75 18 35 128 13800
Összes: 167 116 35 318 15751

Így az 1981. évi operatív termelési terv:



A 200 kt minõségi széntermelés a 102/F fejtés mint-
egy 8-10 nappal korábbi indításával vagy folyamatos
üzemû mûködésével teljesíthetõ.

Az 1981. év feltárási és fejtéselõkészítésimunkáit úgy
ütemeztük, hogy az 1982. évi feladatok teljesítéséhez
szükséges területek idõben elõkészíthetõek legyenek.

A termelés indítása

A 104/F sz. fejtés technológiai egységeibõl a lejtõs-
aknai üzemudvaronmintegy 20m-es szakaszt komplett-
re szereltünk. A cél az volt, hogy együtt lássuk a majdan
üzemelõ berendezést, továbbá, hogy a telepítendõ
frontbrigád megismerkedjen a gép és a pajzsok mûkö-
désével, lássuk a gép igényelte minimális magasságot.
Az udvaron lévõ pajzsberendezést az Országos Bánya-
mûszaki Fõfelügyelõség engedélyezéssel megbízott
szakemberei is tanulmányozták és azt követõen kiadták
a pajzsokra az ideiglenes típusengedélyt.

1981. január 14-én megkezdtük a pajzsok leszállítá-
sát a bányába Scharf berendezéssel, két-két darabban.
A márciusra tervezett lejtõsaknai szalagszerelés elõtt a
fejtési berendezés a bányában volt, és megkezdtük a
homlokra szerelésüket. A fejtés indítására gyakorlott
szakembereket kaptunk a XX-as, XXII-es és XXIII-as
aknáról egy-egy szakot, akik lényegében itt álltak össze
komplett frontbrigáddá.

A termelés megindításához az I. negyedév során a
még szükséges építési, szerelési munkák sikerrel zárul-
tak és az alábbi fõ létesítmények léptek üzembe:
� függõleges akna � személyszállításra,
� külszíni TURMAG típusú fõszellõztetõ,
� föld alatti fõtranszformátor állomás,
� bányabeli fõvízmentesítõ telep,
� É-III-as vágati végleges szalag,
� bányabeli bunkerrendszer,
� lejtõs aknai végleges szalag,
� külszíni távolsági szalagok a meddõhányóig,
� diszpécserközpont és telefonközpont,
� lámpakamra,
� fürdõ és iroda I. emeleti része.

A bánya termelésbe állítása elõtt a Tatabányai Kerü-
leti Bányamûszaki Felügyelõség 3 napos komplex bá-
nyamûszaki szemlét tartott, melynek során � a még
szükséges intézkedések végrehajtásának elõírása mel-
lett � a bánya termelésbe lépését engedélyezte.

A tervezett termelésbe lépés elõtt megtörtént a
homlokbontás, és a fejtés néhány igazító vágással kilé-
pett az indítóvágatból. Ezt követõen néhány nap eltelté-
vel sikeresen megindult a magas fedü omlása, így �
noha felkészültünk rá � nem volt szükség a frontszárny-
ban provokációs robbantásra, csupán a kísérõ vágati ke-
resztezõdések szomszédságában. A fejtés az elsõ hó-
napban átlagosan 5,41 m/d sebességet ért el 60 m-es
homlokkal. A napi csúcs 9 m elõrehaladás volt. Kisebb
gondot a csepegõ vizes fedü okozott.

A homlok kihosszabbítása után jelentkeztek a pala-
beágyazódásból adódó gondok, továbbá egy 2m-es vetõ
mûvelése is nehezítette a minõségi szén termelését. A

szén vastagsága 1,4 m-re csökkent. Döntés született,
hogy a közben 1400 mm-es jövesztõtárcsával megérke-
zett alacsony építésû KWB-3RNS2 típusú gépre cserél-
jük az eddig üzemelõ jövesztõgépet, s egyben megkezd-
tük a szelektív jövesztést.

A szelektív jövesztés és problémái

Ki kell hangsúlyozni, hogy a szelektív jövesztés kény-
szerintézkedés, hiszen mindenképpen fékezi a termelé-
kenységet. Az ismert cél elérése érdekében azonban ez
lett az egyetlen megoldás.

A korábbi teljes magasságú oda-vissza jövesztés és
rakodási ciklus idõigénye duplázódott. (2. ábra)

Elsõ lépésben felsõ vágómenet (a rossz minõségû
pala fönt jelentkezik):
� felemelt tárcsákkal a felsõ pad jövesztése,
� a gép mögött biztonsági távolságra pajzsléptetés

Második lépésben:
� az alsó pad jövesztése-felrakása,
� a gép mögött a láncos vonszoló homlokra tolása

A fenti elképzelés megvalósítását nehezíti:
� a felsõ szelet vágása során nagy a biztosítatlan felület,
� a kis gépmagasság következtében készlettorlódás volt
a gép mögött, a nagy darabok dobálták a gépet,

� fordított irányú vágás esetén az alacsony gép töri a
szenet,

� a fejtést a kõzetek rétegezettsége és eltérõ fizikai tu-
lajdonságai miatt nem mindig lehet egy elõre megha-
tározott magasságban vinni, hiszen a csigás fedü alat-
ti palarétegek könnyen leválnak,

� a fejtési magasság csökkentése a palatermék minõsé-
gének javítását és kisebb volumenû szén kijövesztését
eredményezi. A fejtési magasság növelésével csökken
a pala minõsége és növekszik az alsó vágásban kiter-
melhetõ szén volumene. A szén mindkét esetben a
fölsõ vágásból kikerülõ, részben a homlokon maradó
palával hígul.
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2. ábra: Fejtésmagasságok és az 1140 mm átmérõjû
tárcsa alkalmazásának kapcsolata
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A szelektív jövesztés alkalmazása során jelentkezõ
további gondok voltak:
� a kõzetek vastagságának és rétegezettségének válto-
zása a homlokon,

� a szén különjövesztése,
� a termékek keveredése fejtésben és a gyûjtõszalago-
kon,

� a bunkertöltõi minõsítés,
� a bunkerürítések összehangolása,
� a hírközlés és elõjelzés hibái,
� a gyakorlatlanság.

Az elsõ hónapban szerzett tapasztalatok alapján úgy
döntöttünk, hogy nem a homlok teljes elõreszerelésé-
vel, csupán lerövidítésével kerüljük el a legrosszabb te-
rület lemûvelését. Ezért segédvágatok kihajtására intéz-
kedtünk, amelyekbõl kikerülõ termék a fejtési szén hí-
gulását növelte.

A minõségi szén arányának növelése érdekében az
alábbi intézkedések születtek:
� a szelektív jövesztés a frontaknász és frontmester
összehangolt irányításával történjen,

� a szénjövesztés ideje alatt az egyéb rakodási munká-
kat szüneteltetni kell,

� a szénszállítást össze kell hangolni a bunkertöltõvel,
� a bunkertöltõ jobb rálátása érdekében pódiumot épí-
tettünk és növeltük a világítás fényerõsségét,

� a fejtés mögötti vágathajtások gyûjtõszalagi ráadását
mozgó bunkerokkal oldottuk meg,

� a gerincvágati szállítás összehangolására az É-I. végle-
ges szállítószalagjának beszerelésére intézkedtünk.
Növelték a gondokat a bányabeli termékszállítás in-

dulásának gyerekbetegségei, a diszpécserirányítás gya-
korlatlansága, a villamos vezérlésbõl adódó problémák,
a bunkerok töltésénél és ürítésénél jelentkezõ akadá-
lyok, a külszíni szalagszállításnál felmerült kezdeti ne-
hézségek, illetve a különféle termékek kiszállítása össz-
hangjának idõnkénti szervezetlensége.

További intézkedések:
� a fejtésben elvárt technológia megvalósítását segíten-
dõ, több esetben huzamosabb idõszakokra, 3/3-os
mûszaki ügyeletet szerveztünk bányász-gépész-villa-
mossági irányítókkal,

� a fejtési brigád, a karbantartó, üzemviteli és kiszolgáló
szakemberek és a fõvágati szalag mellett dolgozók ré-
szére jelentõs összegû célprémiumot tûztünk ki,

� a fejtésben bevezettük a nyújtott munkarendet, a
�meleg csákányváltás�-t,

� minden mûszak aknásza a fejtési homlokról részletes
hossz-szelvényt készített,

� a termelésimintavétel korábbi gyakorlatát átalakítottuk.
Aminõségi széntermelésre tett intézkedések az elsõ

fejtésben nem hoztákmeg a kívánt eredményt.Minden-
képpen szükségessé vált a kedvezõbb minõségi adottsá-
gokkal bíró második fejtés mielõbbi termelésbe állítása.

A 102/F sz. fejtéshez megrendelt pajzsok leszállítása
késett, emiatt a front indulása a tervezetthez viszonyít-
va két héttel késõbbre tolódott. A 102/F fejtés besze-
relése és azzal egy idõben a 104/F fejtési homlok lerö-
vidítése idõszakában az É-I. mezõ nagyteljesítményû

szállítószalagját beszereltük, így a két fejtési bunker egy-
idejû ürítésére már a szállítási kapacitás is rendelkezés-
re állt. A második fejtés üzemeltetéséhez, kiszolgálásá-
hoz szükséges jelentõs gyakorlattal rendelkezõket a vál-
lalat más üzemeibõl megkaptuk. E fejtés termelésbe ál-
lítása és sikeres üzeme nagyban hozzájárult a minõségi
széntermelés lemaradásának csökkentéséhez.

Az elsõ termelési évben a már felsorolt geológiai és
mûvelési problémákmiatt, az elvárt minõségi szén volu-
menét nem sikerült teljesíteni. Az összes kitermelt
mennyiség csaknem elérte a félmillió tonnát, s a fûtõér-
téket jelentõs többlettel zártuk. Fokoztuk a vágathajtá-
sok ütemét. (1. táblázat)

A fejtések további üzemelése

Az É-I. mezõ fejtési területeinek további mûvelésé-
nél az elsõ fejtésben a szelektív termeléssel szerzett ta-
pasztalatokat nagyobb sikerrel tudtuk felhasználni. Vál-
tozatlanul több esetben volt szükség fejtésen belüli át-
szerelésre vagy kisebb homlokkal történõ üzemelésre a
tektonizáltság, illetve a nagymértékû elpalásodás miatt.
Kidolgoztuk és sikeresen alkalmaztuk az önjáró beren-
dezések hatékony átszerelésének technológiáját. Jel-
lemzõ üzemelési problémákat jelentett sok esetben a
csepegõ víz és annak következtében lejáró közvetlen fe-
dükõzet. Periodikusan jelentkezett a magasfedü-omlást
követõen a fejtésmagasság csökkenése is (a fejtés össze-
ült), melynek következtében a továbbhaladáshoz kilépõ
utcát kellett készíteni jelentõs kézi erõvel. A fõvágati át-
adóállomásnál gondot jelentett a nagydarabos készlet
feltorlódása, melyet fejtõkalapáccsal aprítottunk.

A fejtési vágatok kihajtásakor a nagymértékû talp-
duzzadásmiatt a jövesztõgépmögött talpnyesõgépet fo-
lyamatosan üzemeltettünk. A fejtések mûvelése során
mindkét kísérõvágatban újbóli talpszedésre került sor.

A 108/F fejtést az Eickhoff géppel eredményesen le-
mûveltük. A 110/F sz. front a 102/F váltójaként az elõ-
készítés programjának változása következtében késés-
sel lépett termelésbe rövid homlokkal KWB-3RDUN
jövesztõgéppel szerelve. A 112/F fejtés elõkészítésének
megkezdése elõtt több helyen kutatófúrással gyõ-
zõdtünk meg a határvetõ vízveszélyességérõl. Vízve-
szély nem állt fenn.

1982-ben a termelés 1,7 redukált darab fejtésmellett
meghaladta az 1 millió tonnát.

A 108/F és 110/F sz. frontfejtésekben bekövetkezett
vízcsepegés és elpalásodás a II. félévben is sok prob-
lémát okozott. A frontfejtésekben gyakoribbá váltak az
üzemzavarok, amelyek sokszor komoly termeléskiesést
okoztak.

A minõségi szén termelésének fokozása érdekében
meggyorsítottuk a 112/F fejtés elõkészítését. Így lehetõ-
ség nyílt 1 hónapos idõtartamra a XXI-es aknából át-
csoportosított létszámmal három fejtés egyidejû üze-
meltetésére.

A vágathajtás 429 m-rel elmaradt a tervezettõl. A
következõ évek termelése folyamatosságának biztosítá-
sa érdekében a feltárási vágatok kihajtását � különösen



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 5. szám 17

a D-i bányamezõben � szorgalmazni kellett. Itt is ki kell
emelni a 3289 m/év vágathajtási teljesítményt, melyet
egy csapat egy géppel ért el.

A bányaüzemmûvelés alá vont területein, ha nem is
voltak tektonikailag olyan zavartak, a többrétegû mûve-
lési szelvény és a fakadó víz kedvezõtlenül befolyásolta
a termelvények minõségét.

A szén � pala � meddõ különválasztásának, külön-
szállításának hatékonyságát tovább kell fokozni, mert a
vállalat minõségi széntervének több mint 58%-át az
üzem adta, és az ingadozások nagymértékben éreztették
hatásukat a vállalati késztermékben is. A bányaüzem a
minõségi szén átlag fûtõérték tervét nem teljesítette.

1983-ban a termelési követelményeknek megfelelõ
fejtéselõkészítéssel és az addig a minõségi szénterme-
lésben szerzett gyakorlattal dolgoztunk, s így 1,86 db re-
dukált fejtésbõl 837 kt-át termeltünk 57%-os minõségi
szén aránnyal.

Összegzés

Aberuházás idõszakában lényegesenmegváltozott a
fogyasztói szerkezet, következésképp a bányával szem-
ben támasztott minõségi széntermelési igény. Ennek ki-
elégítése rendkívüli erõfeszítéseket tett szükségessé.

A minõségi szén iránti megnövekedett kereslet a
vállalat vezetõségét arra késztette, hogy a márkushegyi
bányából a beruházási javaslatban elõirányzott mennyi-
ségen felül a lehetõ legtöbb szenet termelje.

A helyi hõerõmû égõpalaigénye sem csökkent, sõt
az ország más hõerõmûveibe is jelentõs mennyiséget
szállítottunk.

A minõségi szén és az égõpala minõségi mutatói el-

maradtak a tervezett értékektõl, viszont a többletter-
melés következtében az egyes évekre tervezett hõmeny-
nyiség (összes fûtõérték) teljesült.

Az elsõ három év programjában megfogalmazott
termelési elvárást a bánya teljes beruházásának idõará-
nyos megvalósítása mellett teljesítettük. (1. táblázat)

A beruházás sikeres megvalósítása részeseiként a
bánya létesítési szándékát mindvégig teljes meggyõzõ-
déssel akaró vállalati vezetés, a tervezésben résztvevõ
számos szakember, a kivitelezésben együttmûködõ társ-
vállalatok, a beruházást koordináló helyi szakemberek,
a létesítés engedélyezését lefolytató szakhatóságok és
nem utolsósorban az építésben és a termelésben részt-
vevõ számos irányító, ellenõrzõ és fizikai dolgozó együtt
ünnepelhetett a beruházás sikeres befejezésekor.

Így vált lehetõvé az oroszlányi � pusztavámi bányá-
szat 2000 utáni folytatása.
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1. táblázat: 1981-82-83. évi terv és tényadatok

1981 1982 1983
Beruh. MÜT Tény Beruh. MÜT Tény Beruh. MÜT Tény
terv terv terv

szén kt 190 200 146,3 330 546 588 430 600 497
kJ/kg 18054 17165 17305 18509 17500 16832 18301 17100 17073

pala kt 110 135 347,8 470 444 463 570 580 633
kJ/kg 15580 13816 9903 14990 10285 10959 14110 10700 10591

összes kt 300 335 494,1 800 990 1051 1000 1180 1130
kJ/kg 17146 15812 12096 16441 14264 14247 15912 13954 13101

fûtõérték PJ 5,14 5,29 5,98 13,15 14,12 14,97 15,9 16,47 14,8

fronti kt 280 300 347 710 850 837 860 950 860

termelés t/d 992 1341 1550 1739 1787 1807
m/d 3,73 3,46 4,2 4,04 4,4

összüzemi t/mû/fõ 2,45 2,57 3,87 4,63 5,7 5,7 5,23 5,5 5,13
teljesítmény
vágathajtás m 7188 8026 9195 8766 9740 9347

SÁRKÁNY ATTILA 1965-ben szerzett bányamérnöki diplomát. Szakmai munkáját az Oroszlányi Szénbányák XXI-es
bányaüzemében kezdte gyakorló mérnökként. Különbözõ beosztások betöltése után 1971-tõl az üzem felelõs mûszaki
vezetõje. 1978 végétõl 5 éven át az épülõ, majd termelésbe lépõ Márkushegyi Bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje volt.
Azt követõen a bányaigazgatóságon mûszaki gazdasági tanácsadói, majd osztályvezetõi munkakört töltött be. Az 1994-
ben létrejött erõmû-bánya integrációt követõen a bányászati igazgatóság mûszaki fõmérnökeként dolgozott 1999-ig,
nyugdíjazásáig.
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A gázkitörésveszély elleni küzdelem életútból
fakadó megfigyelései � egy sejtés megfogalmazása

A mélymûvelésû szénbányák bezárása felelõsséget
ró azokra, akik azok mûvelése során ott tapasztalatokat
szereztek. A tapasztalatok közreadásának célja, hogy a
bányák újranyitásakor (ami bizonyára elõbb-utóbb be-
következik) ne kelljen a tapasztalatokat újra megszerez-
ni és értékelni, mert az ismételten bányászok életébe
kerülhet.

Mi vagyunk azok, akik a tapasztalatokat megszerez-
ték, és azok is, akiknek gondolataikat a majdani új nem-
zedéknek is át kell adniuk.

Tegyünk eleget eme kötelességünknek!
Mi ez ideig a gázkitörésveszélyt a szénelõfordulás

adottságának tekintettük, és elsõsorban a védekezés fej-
lesztésére koncentráltunk. A védekezés alapjai, meg-
fontolásai, módszerei és eljárásai a szakirodalomból
megismerhetõk [1]. Most a gázkitörésveszély kialakulá-
sával foglalkozunk, amely kérdés a tényleges bányamû-
velés idõszakában kisebb jelentõségû volt.

A gázkitörésveszély kialakulásával kapcsolatos meg-
figyelésekbõl most kettõt emelünk ki. Az elsõt a pécsi
Lámpás-völgyben észleltük, ahol egy széntelep 5-6 mé-
terrel emelkedett ki a terepbõl, a második a szénelõfor-
dulások földfelszín közeli részeit lemûvelõ külfejtések-
ben jelentkezõ hasonló szén kitüremkedés. Ezek a je-
lenségek bizonyítékai többek között annak is, hogy a
széntelepek a kisebb feszültségû helyek felé vándorol-
nak. Ezek után felmerül a kérdés, vajon milyen erõ ha-
tására következnek be a mozgások?

A mechanikából jól ismert egyensúlyt leíró erõkön
túl a ritkán elõforduló földrengésekre és elsõsorban az
ún. �luniszoláris� hatásra gondolhatunk, amely naponta
kétszer ad impulzust többek között a Földön lévõ tenge-
reken az ár-apály bekövetkezésének.

A luniszoláris hatás másként jelentkezik a tengere-
ken és a szárazföldön.

Míg a tengereken az �ár� és �apály� során a víztö-
megek földfelszínnel párhuzamosmozgását gátló erõk a
centrifugális erõ kivételével azonosak, addig a kõzetré-
tegeknél (különösen a széntelepeknél) nem ez a hely-

zet, mivel a dõlt telepekben a Föld felszíne felé, illetve a
Föld középpontja felé való mozgást gátló erõk a centri-
fugális erõtõl függetlenül is különbözõek. A széntelep
mozgását fellazulás kíséri, a fellazult szén alkalmassá
válik nagyobb mennyiségû gáz felvételére is. Ez a folya-
mat a szenesülés különbözõ szakaszaiban más és más
formában és sebességgel megy végbe.

A mozgásra befolyást gyakorolnak a földtani zava-
rok, a mélység, az égtáji elhelyezkedés stb. Egy-egy
mozgási periódus naponta kétszer hat, és évezredek, év-
milliók alatt hatása jelentõs méretûvé nõhet.

A széntelep áramlásában jelentõs szerepet játszik a
centrifugális erõ is, melynek hatását szintén megfigyelé-
sekkel is észlelhetjük. Ez a hatás K-Ny irányultságú,
mert a Föld forgási irányával megegyezõ, és ez a hatás a
széntelepeket Ny irányú áramlásra készteti.

Természetes, hogy az elmondottak szuperponálód-
nak és a két hatásnak, a luniszoláris hatás erõinek és a
centrifugális erõnek együttes hatását észlelhetjük. Sejté-
sünk szerint ezeknek az erõknek hatása van a kõzetek fe-
szültségállapotára, a feszültségek akkumulációjára, a kõ-
zetek mozgására és ezen belül, mint egy bányamûvelést ne-
hezítõ jelenség, a gázkitörések bekövetkezésére.

Természetes, hogy ezt a mecseki szénmedencében
végzett megfigyeléseken alapuló sejtést még más bá-
nyákra is igazolni kell.

A szilárd kéreg válasza a nehézségi erõtér
változására

Nézzük meg, hogy az elõzõekben megfogalmazott
sejtés, vagyis a luniszoláris hatás és a gázkitörések kiala-
kulása közti kapcsolat igazolható-e? Elsõként röviden
tekintsük át a nehézségi erõtér változásának hatását a
szilárd földkéregre.

A hétköznapi életben nem is gondolunk arra, hogy a
naprendszer égitesteinek tömegvonzása (illetve ennek
változása az idõben � az ún. árapály) milyen sokféle ha-
tással van földünkre és környezetére. Néhány példa:

� a Föld tömegeloszlásának megváltoztatása,
� változások a tengerek vízszintjében,
� változások a mûholdak helyzetében,

Széntelepekhez kapcsolódó gázkitörések és égi-mechanikai
jelenségek kapcsolata

DR. SZIRTES LAJOS okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány doktora �
DR. SZIRTES LÁSZLÓ okl. villamosmérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa

A cikk szerzõi a Föld nehézségi erõterében lejátszódó periódikus változások szerepét vizs-
gálják, és a mecseki szénbányászatban bekövetkezett gázkitörések idõpontjának és a
nehézségi erõtérben lejátszódó periódikus változásoknak a kapcsolatát keresik.



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 5. szám 19

� változások a Föld forgásában és tengelyének irá-
nyítottságában,

� a nehézségi erõ megváltozása a földfelszínen és a
földkéreg belsejében.

Az árapály jelenség természetesen több égitest hely-
zetének és így mozgásának függvénye, de gyakran vo-
natkoztatják egy égitestre is (leggyakrabban a Holdra).

A földfelszínen illetve a földkéreg bármely pontjára
természetesen hat a centrifugális erõ is, ezért bármely
pontban a ható erõk eredõjével kell számolnunk [2]. Ez
alapján érthetõ, hogy a Földnek a Holdhoz �közeli� és
�távoli� pontjain a tömegvonzás és a centrifugális erõ
ellentétes iránya miatt nemcsak a távolság-különbség-
nek megfelelõ erõ-különbség jelentkezik. (Ez az oka
többek között annak is, hogy tengereken a közel fél nap
különbséggel jelentkezõ vízszint maximumok és mini-
mumok nem egyeznek meg.)

A különbözõ égitestek hatásának eredõjeként ún.
vegyes árapály jelentkezik.

A nehézségi erõtér változása módosítja a Föld alak-
ját is. Ez a változtatás természetesen a földkéreg kõze-
teinek feszültségállapotát is befolyásolja.

A földkéregre ható erõk részletesebb elemzését a
szakirodalomból ismerhetjük meg (ld. pl. [3]-at a merev
földtömeg árapályáról).

A szilárd földkéregben lezajló természeti folyama-
tok és az emberi tevékenységen belül a bányászat egyes
jelenségei és a luniszoláris hatás kapcsolata az utóbbi
években került az érdeklõdés elõterébe.

A nehézségi erõ pillanatértékének egyszerû és kis
költséggel járó meghatározására a Föld bármely pont-
ján az utóbbi évekig az égi mechanika alaptörvényein
alapuló számítási modellek szolgáltak. Ezek a modellek
a számítástechnika fejlõdése révén a 80-as évektõl szé-
leskörûen elérhetõvé váltak.

Az utóbbi néhány évnek az ûrkutatásból származó
mérési eredményei a nehézségi erõtér változásainak kö-
vetését mérésen keresztül is lehetõvé tették.

A mecseki szénbányászat gázkitörései esetében a
bányák bezárása miatt a gázkitörések bekövetkezési
idõpontja és a nehézségi erõtér változása közti kapcso-
latot csupánmúltbeli idõadatok és ígymodellek felhasz-
nálásával tudjuk vizsgálni.

Kimutatható-e kapcsolat a mecseki gázkitörések
bekövetkezésének idõpontja és a luniszoláris

hatás között?

A luniszoláris hatás idõfüggvényének lefolyását a vi-
lágon � elsõsorban a tengereken jelentkezõ árapály je-
lenség kapcsán � széles körûen vizsgálták. A földi tes-
tekre ható erõ a naprendszeren belül a bolygók mozgá-
sának ismeretében jól számítható, hiszen az erõ nagysá-
ga a tömegvonzás törvényének megfelelõen történhet.
Több égitest kölcsönhatása csak számításigény szem-
pontjából jelent problémát, a kölcsönhatásban a Föld
Holdjának hatása meghatározó jelentõségû, ezért a �lu-
niszoláris hatás� alatt a következõkben a földi testekre
a naprendszer bolygóinak tömegvonzása következtében
fellépõ hatást értjük.

Ez az erõhatás a Föld minden pontján becsülhetõ
(felszínen és a mélységben is), és a becslés mind múlt-
beli, mind jövõbeli idõpontokra számítható.

A luniszoláris hatás legfontosabb ciklusidei és a ha-
tások amplitúdói a szakirodalomból ismertek, és a fázis-
különbségük is meghatározható. Az utóbbi évtizedek-
ben jó néhány olyan modellt hoztak létre, melyek szá-
mítógépes programjai alapján a Föld tetszõleges pont-
ján tetszõleges idõpontban meghatározzák a nehézségi
erõ értékét, illetve adott szinthez képesti változását. Az
ETAB program [4] illetve a Tsoft programcsomag [5]
alapján a mecseki szénmedence elképzelt súlypontjá-
ban a nehézségi erõ változása 1954. szeptember 12-én
0 órától és az azt követõ napokon pl. az 1. ábrán látható
módon zajlott le. (A görbe a modellel számított g érté-
ket mutatja mGal egységben. Az idõtengelyen az egész
értékek az idõszámítás kezdetétõl eltelt napok számá-
nak felelnek meg).

A luniszoláris hatás és a mecseki szénmedencében
az elmúlt évtizedekben bekövetkezett gázkitörések idõ-
pontja közti kapcsolat vizsgálatához természetesen
szükséges az idõpontok ismerete is. Szerencsére ezekrõl
a jelenségekrõl viszonylag pontos idõ-adatokkal rendel-
kezünk.

A vizsgálat során a regisztrált 227 gázkitörésbõl az
1907 utáni 223 idõpontját vizsgáltuk a luniszoláris hatás
szempontjából. A 2. ábrán egy évtized hatását ábrázol-
tuk. A 3. ábrán a gázkitörések sorszáma és a hozzájuk
tartozó idõpont látható. Az ábra jól mutatja, hogy ame-
cseki bányászkodás kezdetén idõegység alatt jóval keve-
sebb gázkitörés következett be, mint az intenzív terme-
léshez tartozó 1945 és 1960 közötti idõszakban. Ugyan-
ezt láthatjuk a 4. ábrán a gázkitörések között eltelt idõ
szemléltetésével. Bár jó néhány jelentõs gázkitörés kö-
vetkezett be kis g értékhez tartozó (kisebb nyomású) fá-
zisokban is, az összes idõpont szórása a luniszoláris cik-
lusok fázisaihoz képest jelentõs volt, vagyis az órás ada-
tok alapján egyértelmû kapcsolat nem volt kimutatható
a gázkitörés bekövetkezésének idõpontja és a luniszolá-
ris ciklus adott fázisa között.

1. ábra: Öt nap luniszoláris hatásának eredõje
óránként számított adatokból
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A kapcsolat látszólagos hiánya valószínûleg azzal
magyarázható, hogy a bányászati tevékenység hatása a
gázkitörés veszélyes munkahely környezetére erõsebb �
valószínûleg jóval erõsebb � volt, mint a luniszoláris ha-
tásé. Ezt a sejtést a luniszoláris hatás által keltett fe-

szültség nagyságrendje (10-100Nm-2) is valószínûsíti [6].
Érdekes, hogy más eredményre juthatunk ugyanak-

kor, ha az órás g értékek helyett azok lassabb változását
vizsgáljuk pl. a napi g átlagok képzésével.

Az 5. ábrán 1907 és 1964 közti idõszak napi g átlagai-
nak eloszlását hasonlítottuk össze az összes napra (foly-
tonos vonal) az ebbe az idõszakba esõ 223 gázkitörés
napjának átlagos g értékével (szaggatott vonal). Az elté-
rés statisztikailag szignifikáns. Nem szignifikáns viszont
a kapcsolat minden gázkitörésre illetve gázkitörés cso-
portra. A kétféle eredmény arra hívja fel a figyelmet,
hogy érdemes lehet annak amintavételezési ill. frekven-
cia tartománynak a keresésével foglalkozni, ahol a kap-
csolatminden gázkitörésre ill. csoportra, vagy legalábbis
azok döntõ többségére szignifikáns lehet.

A gázkitörések bekövetkezésének idõpontja és
földrengések idõpontjának kapcsolata

A luniszoláris hatás évmilliókon keresztül fennálló
periódikus jelenség, melynek jellemzõi a földtörténet
során ugyan kismértékben változnak, de alapvetõen
mégis állandó hatást jelentenek. Feltehetõ ugyanígy az
a kérdés is, hogy kimutatható-e kapcsolat sporadikus
földtani jelenségek idõpontja és a gázkitörések bekövet-
kezési idõpontja között?

A szakirodalomban vizsgálták pl. a tûzhányókitöré-
sek szerepét földtani jelenségek bekövetkezésében (pl.
[7]-ben), azonban hazánkban ennek hatásával nem kell
számolni.

A szakirodalomban a földrengések kialakulásával
kapcsolatban már modellezték a luniszoláris hatást kí-
sérõ feszültség akkumulációt, és azt találták, hogy azok
bekövetkezése egy kritikus feszültségérték eléréséhez
kötött.

Hasonló mechanizmus mûködik a szilárd földkéreg
változásánál is, ezek hatása az ún. mikro-rengéseknél is
kimutatott [8].

A táblázatban a Georisk Földrengéskutató Intézet
adattárának felhasználásával a vizsgált idõszak jelentõ-
sebb földrengéseinek idõpontja, epicentruma és erõssé-

2. ábra: Egy évtized luniszoláris hatásának lefolyása
5. ábra: A gázkitörések bekövetkezésének napján

számított g érték normalizált gyakoriságának viszonya
az összes napra számított g érték gyakoriságához

3. ábra: A gázkitörések bekövetkezésének idõpontjai
a gázkitörések sorszámának függvényében

4. ábra: A gázkitörések között eltelt idõ hossza
órában sorszámuk függvényében
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ge látható. Pécs környékén nem gyakori a földrengés,
intenzitásuk sem jelentõs. A földrengések és a gázkitö-
rések idõpontja között összefüggés nem volt kimutatha-
tó sem a vizsgálati idõszakban dokumentált kisebb erõs-
ségû földrengésekkel, sem Pécs 50 km-es környezeté-
nek vizsgálatával.

Összefoglalás

A hazai mélymûvelésû kõszénbányászat egyik égetõ
gondja a gázkitörések elleni küzdelem volt. A gázkitöré-
sek kialakulásának, mechanizmusának, ható tényezõi-
nek kutatása és az ellenük folytatott küzdelem módsze-
reinek kialakítása bányász életutakat határozott meg.

A cikk a kialakulásra ható egyik tényezõ � a Föld ne-
hézségi erõterében lejátszódó periodikus változások �
szerepét vizsgálja a mecseki szénbányászatban bekövet-
kezett gázkitörések idõpontjának és a nehézségi erõtér-
ben lejátszódó periodikus változások kapcsolatának
vizsgálatával. Bár a hazai gázkitörés elõjelzésnek már �
vagy egyelõre még � nincs gyakorlati jelentõsége, a vizs-
gálatok jelenlegi fázisában a nehézségi erõtér változás
szoros kapcsolata a vizsgált két frekvencia tartomány-
ban nem volt kimutatható. További frekvencia tartomá-
nyok vizsgálatához már hatékonyabb frekvencia-tarto-
mány elemzõ eszközt kell igénybe venni. A luniszoláris
hatás a gázkitörésveszély kialakulásában ennek ellenére
jelentõs szerepet játszhat földtani idõskálán szemlélve.
A luniszoláris hatás vizsgálata továbbra is érdekes lehet
a bányászatban a légnyomáson keresztül a szellõzte-

tésben jelentkezõ közvetett hatásában [9] vagy a vízvé-
delem területén [10].
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Év Hónap Nap Óra : Perc Mélység Madnitúdó Intenzitás Helység
(UTC*) (km) (Mátl) (lmax) (epicentrum)

1909. május 29. 05 : 53 � 3.9 V-VI Magyarsarlós
1938. július 18. 22 : 55 � 3.5 V Máriakéménd
1939. augusztus 22. 10 : � � 2.2 III Kozármisleny

Pécs 20 km-es környezetében 1900-1967 közötti idõszakban keletkezett 2.0-8.0 magnitúdójú földrengések
(összesen 3 db földrengés felel meg a válogatási szempontoknak)

*UTC a világidõt jelöli, melyhez képest a Magyarországon használt közép-európai idõ télen +1 óra, nyáron +2 óra

DR. SZIRTESLAJOS okl. bányamérnök, azMTA doktora, munkássága amecseki szénbányászat bányamûvelési felada-
tai, azok közül is a gázkitörésveszély és a szilikózis elleni küzdelemben volt kiemelkedõ jelentõségû. �Egész életemben
azzal foglalkoztam, amit szerettem�. Nyugállományba vonulását követõen szakértõi munkát végzett, és a cikkben felve-
tett ötlet kapcsán korábbi munkájában meg nem oldott kérdések megválaszolásával foglalkozik.

DR. SZIRTES LÁSZLÓ okl. villamosmérnök, gazdasági szakmérnök amûszaki és gazdasági rendszerekmodellezése té-
mában szerzett egyetemi doktori és kandidátusi fokozatot. A mélymûvelésû bányák metán felszabadulásának modelle-
zése, a folyamatok optimális irányítása után a gazdasági rendszereken belül bányászati vállalkozások ellátási láncai, ill.
azok marketing rendszerei témában publikált. A jelen cikk apa és fia sokéves közös munkájának eredményeként a mû-
szaki probléma felvetése és a megoldási lehetõségek számbavétele.

Megújuló energia: brit lemaradás

A londoni kormány belsõ jelentésére hivatkozva az EUobserver közli, hogy Angliának igen komoly kihívást jelent az EU
megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitûzésének teljesítése. A szigetország legfeljebb kilencszázalékos értéket tud elérni
2020-ra az elvárt 20% helyett.

Errõl a hírrõl a Világgazdaság 2007. augusztus 15-i száma (p.: 5) is beszámol.
Dr. Horn János

Külföldi hírek
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A Bányászati Szakosztály vezetõségének ülése

Az OMBKE Bányászati Szakosztálya 2007. szeptember
13-án, az egyesületi központMikovony termében 32 fõ részvé-
telével tartott vezetõségi ülést.

Az elsõ napirendi pont keretében a szakosztály elnöke,
Nagy Lajos köszöntötte dr. Esztó Pétert, aki meghívottként vett
részt a vezetõségi ülésen, majd tájékoztatást adott az elmúlt
idõszak eseményeirõl, kiemelten a 96. küldöttgyûlés határoza-
taiból a szakosztályra háruló feladatokról:

A szakosztály törekszik a fiatal szakemberek nagyobb ará-
nyú bevonására az egyesületi életbe. Ennek érdekében a Mis-
kolci Egyetemen végzetteket személyre szóló levélben keresi
meg, amelyben többek között felhívja figyelmüket a munka-
helyükhöz/lakhelyükhöz közeli helyi szervezetekre.

A szakma érdekeinek jobb érvényesítése érdekében a szak-
osztály támogatja az Magyar Bányászati Szövetséggel kötendõ
együttmûködést, valamint az MBSZ-Szakszervezet-Egyetem
együttmûködési megállapodásához történõ csatlakozást.

A hazai ásványvagyon politika kialakításában való részvé-
tel során a külön munkálkodás helyett a témával foglalkozó
bizottságokban célszerû képviseltetni magunkat.

A szakosztály munkaprogramját a vezetõség a helyi szer-
vezetek meglátogatása után, az ott elhangzottak figyelembe-
vételével kívánja kialakítani. A program fõbb alapelvei:
� a mûködés biztonsága (személyi, gazdasági feltételek, jogi
tagdíjak),

� a hagyományõrzés (rendezvények, összejövetelek fontossága),
� szakmánk ápolása, elismertetése (más intézmények által
szervezett, szakmánkat is érintõ konferenciákon történõ
megjelenés, aktív részvétel).
Hozzászólásában dr. Tóth István a közös, együttes fellépés

(szakmai szervezetek, minisztérium) fontosságára, a civil szer-
vezetek nem kellõ súllyal történõ kezelésére hívta fel a figyel-
met, dr. Esztó Péter az unión belül mûködõ Bányászati Ágaza-
ti Párbeszéd Bizottság szerepét emelte ki, dr. Gál István az
egyes rendezvények idõpontjának nem kellõ összehangolását
kifogásolta.

A következõ napirendi pont keretében a BKL Bányászat
helyzetérõl a lap fõszerkesztõje,Podányi Tibor adott tájékozta-
tást, amelynek során kitért a példányszám alakulására, a költ-
ségösszetevõk arányára, mértékére, a megjelent cikkek szá-
mára, valamint a folyamatos internet-elérhetõségre. Megkö-
szönve a szakosztály támogatását kérte a helyi szervezeteket,
hogy a területükön történõ szakmai és egyesületi események-
rõl rendszeresen adjanak hírt.

A szakosztály vezetõsége egyhangú szavazással javasolta a
választmánynak a jelenlegi fõszerkesztõ megerõsítését, újbóli
kinevezését.

Nagy Lajos a fõszerkesztõ kérése alapján a BKLBányászat
értékelésére aMecseki, valamint a Borsodi csoportot kérte fel.

A harmadik napirendben a választmány mellett mûködõ
bizottságokba a szakosztály az alábbi tagokat javasolja:
� Alapszabály Bizottság: Dr. Esztó Péter (egyben a bizottság
elnökének is)

� Érem Bizottság: Dr. Horn János
� Ifjúsági Bizottság: Vígh Tamás
� Iparpolitikai Bizottság:Dr. Gál István (egyben a bizottság el-
nökének is)

� Nemzetközi Bizottság: Dr. Vojuczki Péter (amennyiben a bi-
zottság tovább mûködik)

� Környezetvédelmi Bizottság: Erõs György (egyben a bizott-
ság elnökének is)

� Etikai Bizottság: Dr. Tóth István (egyben a bizottság
elnökének is)

� Oktatási Bizottság: Bársony László
� Történeti Bizottság: Benke István
� Kiadói Bizottság: a fõszerkesztõ ésGyõrfi S. Géza
(Megjegyzés: A 2007. 10. 12-i szakosztályközi titkári értekezlet a
javaslatokat elfogadta. A választmánynak javasolja, hogy a Kör-
nyezetvédelmi Bizottságot Erõs György és Szombatfalvy Rudolf
/Öntészeti Szo./ társelnökök vezessék.)

4. napirendi pont: A Szent Borbála Emlékérem kitünte-
tésre a szakosztály két fõre adhat javaslatot. A helyi szerveze-
tek a következõket jelölték: Berta József, Megyeri Imre,
Salzinger György, Kiss László, dr. Csiszár István. A szakosztály
vezetõsége felhatalmazta az elnökséget, hogy a beérkezett ja-
vaslatok közül válassza ki a Választmány elé terjesztendõ két
fõt, és errõl a jelölõ szervezeteket értesítse. (A Szent Borbála-
napi ünnepség 2007. december 4-én 11 órai kezdettel Egerben
kerül megrendezésre.)

Az egyebek napirendi pont keretében:
� A szakosztály vezetõsége megemlékezett a napokban el-
hunytMarian Lichner-rõl, Selmecbánya korábbi polgármes-
terérõl, az OMBKE tiszteleti tagjáról.

� Lóránt Miklós elmondta, hogy a borsodi helyi szervezetMis-
kolc városától �Az év civil szervezete� címet kapta, továbbá,
hogy bányásznapon Felsõnyárádon új emlékhely avatására
került sor, valamint megemlékeztek az Ózdvidéki Szénbá-
nyák bezárásának évfordulójáról.

� TörõGyörgy a júliusbanmegrendezett német bányásznapról,
az Európai Bányász Szervezet ülésérõl, valamint arról adott
tájékoztatót, hogy 2010-ben az európai bányász találkozó
színhelye Pécs városa lehet.

� A szakosztály vezetõsége a következõket a szakosztály tagjai
sorába felvette: Kertész László (Bakonyi Hsz.), Petró Dávid,
Réthy Károly, Schváb Zoltán, Varga Sándorné (Budapesti
Hsz.), Magyarfalvi Imre (Dorogi Hsz.), Lengyel Tibor, Sipos
Jánosné, Szárnya Pál, Wiltner Lilla (Mátraaljai Hsz.), Kékesi
Sándor, Rákos József (Nógrádi Hsz.), Budai Sándor, Illéri
Sándor, Veres Lajos (Rudabányai Hsz.), Szántó András,
Trexler Máté (Tapolcai Hsz.).

az ülés emlékeztetõje alapján PT

Jubileumi ünnepség Oroszlányban
70 éves az Oroszlányi Szénbányászat

Az oroszlányi szénbányászat kezdetét 1937-tõl, az egykori
XVI-os akna lejtõsaknájának a kihajtásától datálják. A kerek
évforduló kapcsán, az OMBKE oroszlányi szervezetének ren-
dezésében 2007. június 1-jén bensõséges megemlékezésre ke-
rült sor a helyi Bányász Klubban.

A rendezvényenmegjelent közel 100 fõs hallgatóság az el-
múlt idõk még köztünk lévõ tanúiból és a jelenkori bányásza-
tot mûvelõ kollégákból tevõdött össze.

A megemlékezést dr. Havelda Tamás bányászati igazgató
nyitotta meg, aki bevezetõjében rövid történeti áttekintést
adott a helyi bányászat elmúlt 70 évérõl. Az elõadásból kitûnt,
hogy a bemutatott hét évtized alatt nagyot változott a világ:
változtak a bányászati termelés körülményei, a gazdasági kör-
nyezet, a technológia. A lehetõségek bõvültek, de a szabályo-
zások, a követelmények szigorodtak. Az oroszlányi bányász-
kodás során a legszembetûnõbb változások a technika terüle-
tén következtek be. A helyi mûszaki szakemberek mindig nyi-
tottak voltak az újdonságokra, aktívan kísérleteztek, szívesen
kerestek és alkalmaztak új gépeket, berendezéseket, techno-

Egyesületi ügyek
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lógiákat. Második elõadóként Rácz Mátyás technikai fõmér-
nök nagy átéléssel ismertette a bányászati gépek fejlõdését,
egybefogva a vágathajtó, szállító és termelõ gépek hatalmas
témakörét.

A színvonalas szakmai elõadás után a rendezvény színfolt-
jaként a Bányász Koncert- és Fúvószenekar koncertje követ-
kezett.

Az elõadások sorát Katonka Sándor, egykori építészeti
üzemvezetõ visszaemlékezése zárta, aki filozófikus gondolata-
inak tolmácsolásával osztotta meg emlékeit és ismereteit a
hallgatósággal a bányászatra épült város fejlõdésérõl.

A szünetben terített asztal várta a vendégeket. Az állófo-
gadást követõen Kárai Sándor föld alatti mozdonyvezetõ,
amatõr filmes által készített, az oroszlányi bányászatról szóló
riportfilmjének egy részlete pergett le a hallgatóság elõtt. A
filmben megszólaló, és a megemlékezésen részt vevõ szerep-
lõk meghatódva hallgatták vissza saját szavaikat a közel- és
régmúlt eseményeirõl.

A szervezõk az ünnepség végén minden résztvevõt meg-
ajándékoztak a film teljes verzióját tartalmazó DVD-vel.

A bányászati igazgató zárszavát követõen késõ délutánba
nyúló, kötetlen beszélgetéssel zárult az esemény.

Tóth Zsolt

A tatabányai helyi szervezet életébõl

Tûzoltó elõadása bányászoknak

Korábban már többször beszámoltunk arról, hogy Tatabá-
nyán nagyon jó a kapcsolat a tûzoltóság és az OMBKE helyi
csoportja között. Ezt példázza Balázs Zsolt tûzoltó hadnagy
�Döntési helyzetben� címû, 2007. május 30-án aGál István la-
kótelepi Közösségi Házban megtartott elõadása.

Mirõl is szólt ez az elõadás? A gyors döntéshozatalról!
Amikor a tûzoltó parancsnokságra beérkezik a tûzjelzés, bein-
dul a percekre szûkített döntéshozatalok sorozata:

� Tûzjelzés. A jelzés lehet igaz vagy hamis, amelyet a felvevõ-
nek kell értékelni, majd dönteni a riasztásról.

� Riasztás. Fel kell mérni a tûz vagy esemény (baleset, karam-
bol, természeti csapás stb.) nagyságát és dönteni kell a ko-
csik, rajok, eszközök számáról, minõségérõl. A döntésre 1
perc, az épület elhagyására 2 perc van adva.

� Vonulás. A vonuló kocsiban ülõ tûzoltó vezetõ (továbbiak-
ban parancsnok) rádión sok információt kap, aki értékeli a
helyzetet és gondolatban felkészül. Idõközben a parancs-
nokság értesíti a rendõrséget, szükség esetén a mentõket,
mûszaki elhárítókat stb.

� Kiérkezés. El kell dönteni a kocsik elhelyezkedését, a tûzol-
tás, felszámolás irányát.

� Felderítés. A döntéshozatal elõkészítésének legfontosabb
része. A helyszínen lévõ parancsnok ekkor gyûjti össze az in-
formációkat (pl. hány személy van veszélyhelyzetben, van-
nak-e robbanóanyagok, elegendõek-e a kivitt eszközök stb.).

� Beavatkozás. A tûzoltók hozzáfognak a tûz, esemény felszá-
molásához. Mindenki megkapja a feladatát, felállnak a ra-
jok, megkezdõdik elsõsorban az emberek,majd a vagyontár-
gyak mentése, a tûz továbbterjedésének megakadályozása,
az alvó tûzgócok felszámolása.
A tûzoltáskor vagy esemény felszámolásakor a parancs-

noknak rövid idõ alatt kell döntést hoznia. Ezek a döntések
többek között a következõk: elõre látni a tûz várható terjedé-
sét, elõkészíteni a tûzoltás tervét, meg kell szervezni az irányí-
tást, fel kell mérni az eszközöket, a lehetõségeket, a tûz lefeke-
títése utáni teendõket, az események felszámolási lehetõségeit.

A lehetõ legjobb döntések meghozatalára felkészült veze-
tõkre van szükség. A vezetõk reális döntéseit nem befolyásol-
hatják érzelmi hatások, félre kell tenniük a lelki feszültsége-
ket, nem dönthetnek megszokásból, rutinból, bürokratikusan
(bár a törvényeket, szabályokat be kell tartani), nem lehetnek
lelketlenek és ridegek.

Összegezve: a tûzoltó szakma nagyon veszélyes, nagy kö-
rültekintést igényel, hiszen az emberek, a vagyon védelme ér-
dekében kell gyors döntéseket hozni.

Az elõadás befejezése után a kb. 30 fõs hallgatóság � átérez-
ve az elõbbieket � élénk beszélgetést kezdeményezett. Juhász
András, Szabó Csaba, Bársony László a megelõzés, a felderítés,
a közúti balesetek vonatkozásában tettek fel kérdéseket, ame-
lyekre Balázs Zsolt részletes és kielégítõ válaszokat adott.

Végül a résztvevõk levonták a konklúziót: a továbbiakban
is fenn kívánják tartani a tûzoltók és bányászok jó kapcsolatait.
Ez az igény következik abból is, hogy a teremben ülõk nagy ré-
sze átérezte és a bányamentések során megtapasztalta a ve-
szélyt. Annak idején õk is életbevágó gyors döntéseket hoztak.

Sóki Imre, Horváth Miklós

Baráti találkozó az OMBKE Tatabányai Csoportjánál

A jó hangulat abból következtethetõ, ha a kollégák a ha-
zaindulás meghirdetett idõpontja után két órával még nem
akarnak beszállni a buszba.

Ez történt 2007. július 6-án az OMBKE tatabányai cso-
portjának rendezvényén a bányászok és tûzoltók Szabadidõ
Központjában. A hagyományos baráti találkozó kora délután
kezdõdött, és tekintettel a meleg idõre, a belsõ terem helyett
mindenki a tóra nyíló teraszon foglalt helyet.

Rövidesen el is kezdõdött a Rozmaringos Bányász Egylet
intonálásával a bányász nóták éneklése, miközben terjengett a
levegõben a Csaszlava Jenõ és Kelemen Zoltán által grillezett
sültek illata. A csapolt sör és a kiváló fehér- és vörösborok is
megtették a hatásukat. Elnökünk, Bársony László sziporkázó
beszéde és hangulata még fokozta az élvezetet.



A vacsora után nem lett álmos a társaság, hanem a hangu-
lat tetõfokra hágott. Szinteminden bányász- ésmagyar nóta el-
éneklésére sor került. Aztán jött a történetek és sztorik elme-
sélése, az eltávozott tagtársakról való megemlékezések, a
Péter-Pálok, a 80 évesek és azOMBKE által kitüntetett tagtár-
saink köszöntése. Az ünnepeltek nótáinak elhangzása bizony
hosszú idõt vett igénybe, így a buszsofõr két órát várakozott.

Utólag visszagondolva erre a kellemes napra, levonhatjuk
a végsõ következtetést; az egyesületen belül � az összetartozás
és kikapcsolódás érdekében � a szakmai programokon kívül
szükség van a teljesen kötetlen, jó hangulatú összejövetelekre
is. Ezért megfogadtuk, hogy az ehhez hasonló baráti találko-
zókat a jövõben is megrendezzük.

Sóki Imre

Elõadás a makói árok kitermelési lehetõségeirõl

A budapesti helyi szervezet 2007. szeptember 4-én dr.
Szabó György, a Falcon Oil &Gas Ltd. igazgatója �Nem hagyo-
mányos szénhidrogénkészletek hasznosítási lehetõségei� címû
elõadását hallgatta meg az OMBKE zsúfolásig megtelt az
Mikoviny termében.

A látványos ábrák vetítése során megtudhattuk, hogy az
1990-es években az USA-ban indult meg az ún. �gázszaturált
cellák�megcsapolása. Európában elõször a világviszonylatban
is egyedülálló kiterjedésû Makói árok, mint �nem hagyomá-
nyos felhalmozódás� iránt mutatkozott érdeklõdés. A for-
mációra kutatási és kitermelési jogosultsággal rendelkezõ ka-
nadai Falcon részvénytársaság az elmúlt két évben a legkor-
szerûbb kutatási módszerekkel mintegy 250millió euró befek-
tetést hajtott itt végre. Több mint 1000 km2 háromdimenziós
geofizikai méréssel, valamint hat nagy mélységû kutatófúrás-
sal (a legmélyebb 6085 méterrel rekord) kutatták meg a föld-
gázkészletet. Folyik a próbatermelés, és az Egyesült Államok-
ban már sikeresen kipróbált rétegserkentési technológia
adaptálása.

Az elõadóhoz számtalan kérdés érkezett, amelyekre a kér-
dezõk igen részletes, pontos válaszokat kaptak.

Dr. Horn János

A salgótarjáni szervezet életébõl

Kirándulás az Alföldre

Ez évben június 21-24. közt szerveztük kirándulásunkat,
amelyen most is több családtag vett részt.

Az elsõ napon meglátogattuk az Ópusztaszeri Nemzeti
Emlékparkot és azon belül természetesen a híres Feszty-kör-
képet. Az elõre igényelt körképi belépõnek megfelelõ idõben
érkeztünk oda, s feltehetõleg a véget ért tanévnek és a csütör-
töki látogatási napnak köszönhetõen csoportunk résztvevõi
(22 fõvel) további látogatótársak nélkül csodálhatták meg a
híres festményt.

Második napunkat a szegedi szálláshelyrõl indulva Hód-
mezõvásárhelyen kezdtük egy manuális kerámia kisüzem
megtekintésével. Itt megismerkedtünk a különbözõ készítési
módokkal, megcsodálhattuk a különbözõ tányérok, tálak,
kancsók, bögrék stb. �átvarázslóit�, akik az egyszerû agyagra
nagy kézügyességgel viszik fel a szebbnél-szebb mintákat. A
látogatást teljessé tette, hogy a termékekbõl a mintaboltban
vásárolhattunk is.

Teljes kirándulásunk �csúcspontjai� Orosházához kötõd-
nek, ahol elõször a Guardian Magyarország Kft. táblaüveg-
gyártását ismerhettük meg, egyben a teljes cég tevékenységé-
rõl is tájékoztatást kaptunk. A táblaüveggyártás nagy találmá-

nya, az ún. Float-üveggyártás egy valóban lenyûgözõ üzemét
láttuk itt. (Az eljárás lényege, hogy itt nem húzzák az üveget,
inkább öntik: mármint az olvasztott üveget ónfürdõre öntik,
az azon elterülve hûl le kb. 600 fokra, s amikor e hõmérsékle-
ten lekerül az ónfürdõrõl, már csak tovább kell hûteni, felda-
rabolni s máris kiszállítható.)

Sajnos megyénkben igazán jó strand nincs, így szervezett
útjainkat lehetõleg egy-egy jelesebb strand �meglátogatására�
is szeretjük hangolni. Idén ez Gyopárosfürdõn adatott meg
(Orosháza mellett). A napmásodik felét itt töltöttük el, élvez-
ve a jó víz, a jó sör és a napfény örömeit.

Természetesen, hamár Szegeden volt szállásunk, a harma-
dik napon a város nevezetesebb épületeit is felkerestük. Ez
volt délelõtti programunk. Délután az éppen aktuális szegedi
rendezvényeket is felkerestük. Aznap volt Szegeden az I. Bo-
szorkánytalálkozó és a �Múzeumok éjszakája�. Közös vacso-
ránk után további programként már a búcsúestre került sor
sok-sok közös dalunk eléneklésével.

A negyedik nap elindultunk hazafelé, egy kis kitérõvel fel-
kerestük Kiskõröst, azon belül a Petõfi emlékhelyeket. Kultu-
rális programunkat jól egészítette ki egy kis borkóstolás egy al-
földi borosgazdánál.

Ezúton is megköszönjük a felkeresett szervezetek munka-
társainak szíves kalauzolását, így sok új ismerettel gazdagodva
zárult kirándulásunk.

Liptay Péter, Vajda István

Látogatás a Mátrai Erõmûben

Az OMBKE salgótarjáni szervezetének tagjai a Mátrai
Erõmûvet látogatták meg, amely látogatáson egy busznyi bá-
nyász és kohász kolléga vett részt. Megérkezést követõen az
erõmû bejáratánál dr. Dovrtel Gusztáv tervezési fõosztályveze-
tõ fogadta a csoportot.

ElõszörmegtekintettükBalla Dezsõ termelési osztályveze-
tõ ismertetésével az erõmûrõl készült rövidfilmet. Nagyon
hasznos ismereteket kaptunk Magyarország legnagyobb szén-
tüzelésû erõmûvérõl. Utána pedig körbejártuk ezt a nagyon
korszerûen mûködõ üzemet. A szén elõkészítése után a kazá-
nokat, vízlágyító berendezéseket, a hatalmas méretû hûtõtor-
nyokat, generátorokat, majd rövid idõre a vezérlõterembe is
bemehettünk. A legmodernebb számítógéprendszerekkel
mûködtetett berendezéseket csodálattal szemléltük.

Az erõmû megtekintése után üzemi terepjáróba ültünk és
megtekintettük a Déli-bányát. Kicsit izgultunk, hiszen elõzõ
éjjel több órás esõ volt és kíváncsiak voltunk, hogyan jutunk le
a mély bányába. A bánya látványa lenyûgözõ. A hatalmas bá-
nyagödörben a tervszerûen épített szerpentinen keresztül ju-
tottunk el a bánya legmélyebben fekvõ III-as telepéhez. Köz-
ben elhaladt az autó öt-hat hatalmas, tíz-tizenkét emelet ma-
gas szén, meddõ jövesztõ gépek mellett. Csodálattal figyeltük
a merítéklétrás vagy egykanalas kotrógépeket. A többtonnás
kanalakkal játszi könnyedséggel emelték ki a meddõt az elõ-
készítõ gépek, majd szállítógépek hordták a 8-10 m vastag lig-
nitet a több kilométer hosszú, 1400-1800 mm szélességû heve-
derszalagokra. A 21-25 m szintkülönbség áthidalására a szén-
szállító szalagok rendszerén belül a meddõs szalagok keresz-
tezésére magyar fejlesztésû és gyártású rézsühidak szolgálnak.
Még a több tíz éveket bányákban dolgozó kollégák is nagy fi-
gyelemmel nézték ezt a tervszerûen mûködõ termelõbányát.

A bányajárásban kissé elfáradt csapatot a vendéglátók a
markazi hûtõtó melletti vendégházhoz vitték egy kis uzson-
nára. Itt a Mátrai Lignit Baráti Kör tagjai fogadtak több tálca
hagymás zsíroskenyér, lehûtött sör társaságában.Mata László
osztályvezetõ, dr. Breuer János nyug. igazgató, dr. Szabó Imre
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nyug. fõmérnök, Hamza Jenõ nyug. fõosztályvezetõ mind is-
merõsként ölelték meg a rég látott kollégákat. Hosszú beszél-
getés és néhány régi bányászdal közös éneklése után búcsúz-
tunk a kedves kollégáktól. Meghívtuk egy nógrádi kirándulás-
ra a vendéglátókat.

Vajda István

Idõs kollégákat látogattak meg a mátraaljai
szervezet vezetõi

Látogatás Ursitz József 96 éves kollégánknál

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet vezetõségi tagjai:
Hamza Jenõ és dr. Szabó Imre 2007. június 12-én petõfibányai
otthonában keresték fel a 96 éves Jóska bácsit.

Ursitz József okl. bányamérnök éveken át a Mátravidéki
Szénbányászati Tröszt fõmérnöke volt. Nevéhez fûzõdik a
frontfejtésekben alkalmazott hidraulikus páncélpajzs megva-
lósítása, amelyet �Ursitz-féle� páncélpajzsként szabadalmaz-
tatott. 1962-ben kiváló mérnöki munkájáért Kossuth-díjat ka-
pott. Szorgalmazta a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt üze-
meiben az F-4 és F-5 vágathajtó gépek alkalmazását, elérte,
hogy az országban a 650 m-es havi vágathajtás egyedülálló le-
gyen. 1962-1964-ben ez a teljesítmény rekord volt. Az �Ursitz-
féle� páncélpajzs nagy sikerrel üzemelt Csehszlovákiában és
Romániában is. A dunántúli bányákban korszerûsítették és
ott is sokáig üzemeltek.

Amátravidékimélymûvelésû bányák bezárása után tudott
váltani és szószólója lett a külfejtéses bányászatnak. Mindent
megtett annak érdekében, hogy az 1957-ben beindult ecsédi
külfejtés rekorderedményeket érjen el. Még részt vett a vison-
tai külfejtés beruházásimunkálataiban is. Szót tudott érteni dr.
Halász Tibor akkori általános mérnöki képesítéssel rendelke-
zõ igazgatóval is. AzOMBKE helyi szervezetmunkájában szí-
vesen részt vett, elõadásokat, élménybeszámolókat tartott.

Beszélt a régi kollégákról: dr. Ember Kálmánról, dr. Simon
Kálmánról, Havrán Istvánról, Haracska Imrérõl ésmég sok kol-
légáról.

A mûszaki együttmûködésben baráti, õszinte kapcsolatai-
ként említette dr. Gagyi Pálffy András, Podányi Tibor, dr. Kun
Béla kollégákat, akik a recski, gyöngyösoroszi ércbánya vezetõi
voltak, mindig segítették egymást és a mátraaljai lignitbányá-
szokat. Közös bányamentõállomást tartottak fenn Gyöngyö-
sön, amelyik példamutató együttmûködést eredményezett.

Egyébként azt fájlalta nagyon, hogy látását elveszítette, így
olvasási szenvedélyének nem tud eleget tenni! A Bányászati
Lapokat unokájával olvastatja fel és mindenrõl van tudomása.

Nagyon örült a látogatásnak, azt üzeni az egyesület veze-
tõinek, hogy fogjanak össze, becsüljék meg egymást, amíg
egészségesek, segítsék a bányászat fennmaradását, eredmé-
nyes munkáját. Mindenkinek Jó szerencsét!

Dr. Szabó Imre

Látogatás Molnár László és Burkus Béla tagtársainknál

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet vezetõsége nevében
2007. augusztus 29-én Sopronban Csizmadia Lajos és dr.
Szabó ImremeglátogattaMolnár László ny. múzeumigazgatót
és Burkus Béla ny. beruházási igazgatót.

Molnár Lászlót otthonában kerestük fel, ahol elbeszélget-
tünk megtett gazdag életútjáról. Szívesen emlékezett a nógrá-
di, tatabányai szénbányáknál eltöltött idõkre, és a soproni
Központi Bányászati Múzeum igazgatójaként szinte az ország
összes bányászati vezetõivel, szakembereivel kötött szakmai,
baráti kapcsolataira.

A szívélyes találkozó után közösenmentünk el a Bencések
Idõsek Otthonába, ahol felkerestük Burkus Béla okl. erdõ- és
bányamérnök barátunkat.

Béla bátyánk 1963-tól dolgozott aMátraaljai Szénbányák-
nál Petõfibányán és Gyöngyösön. Fõmérnöke volt az Ecsédi
Külfejtésnek, Õ szervezte meg a tervezõ irodát, majd 1974-tõl
több évig a vállalat beruházási igazgatójaként tevékenykedett.
Mind a visontai, mind a bükkábrányi külfejtés megvalósításá-
nak részese volt. A 88. életévében lévõ Béla bácsi szívesen em-
lékezett a munkával eltöltött idõkre.

Nagyon örült a látogatásunknak.
Dr. Szabó Imre

Vezetõségi ülés, nyugdíjas találkozó Dorogon

A helyi szervezet 2007. június 25-én tartotta kibõvített ve-
zetõségi ülését a �Palatinus� tó melletti lencsehegyi faházban.
A kibõvítés gondolatát az adta , hogy az ülés után kerül meg-
rendezésre a hagyományos �Nyugdíjas találkozó�. Így a veze-
tõségi létszám kétszerese hallgatta meg, hogy elsõ napirend-
ként Baranyai Lõrinc, Dorog alpolgármestere tájékoztatót
adott a Magyarországi Bányász Települések Országos Szövetsége
helyzetérõl, és az OMBKE-vel való együttmûködési lehetõsé-
gekrõl. Az igen érdekes elõadás a bányász települések összefo-
gását célzó kezdeményezés jelenlegi helyzetét mutatta be. Kü-
lönösen figyelemre méltó, hogy Brüsszelben az Európai Unió
létrehozott egy koordináló partner-szervezetet, az EUR-
ACOM-ot, ahol az európai bányásztelepülések részére európai
szinten érdekképviseletet, sõt, forrásokat is biztosítanak. Ter-
mészetesen pályázni kell, s itt már adódik az egyesületünk
szakembergárdájával való együttmûködés lehetõsége. A Szö-
vetség céljai közöttmegfogalmazott �BányászatÖrökségei Re-
habilitációs Program� és az egyesületünkben folyó hagyo-
mányõrzõ program azonnal konkrét együttmûködési, pályáza-
ti lehetõséget jelez. Az alpolgármester úr ugyanakkor jelezte,
hogy ezt a tájékoztatót tekintsük elsõ kapcsolatfelvételnek, a
munka dandárja még hátravan.

A vezetõség megtárgyalta a második féléves munkaterv
végrehajtását, így többek között az erdész-bányász találkozó
szervezését, a 4-es metró meglátogatását, elõadást a dorogi
tagtársaink erdélyi látogatásáról, a hagyományos szakestély
megrendezését.

A vezetõségi ülés után a társaság kibõvülve átvonult a
Palatinus tó melletti �Lógatóhoz�, ahol ízletes szarvaspörkölt
és annak úsztatásához elengedhetetlenül szükséges csapolt
sör állt rendelkezésre. A Lógató érdekessége, hogy a horgász-
paradicsom tulajdonosai, Kalmár István és Kosik János annak
idején beszállítói voltak a Dorogi Szénbányáknak. Ezek után
természetes, hogy a bányászmúlttal rendelkezõ pecások ked-
vezményeket élveznek. Mi is jól éreztük magunkat!

Dr. Korompay Péter
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!

Kovács József okl. bányamérnök augusztus 4-én töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Horn János okl. olajmérnök, okl. gazdasági mérnök, okl. szak-közgazda, tiszteleti tag augusztus 5-én töltötte be
75-ik életévét.
Roskovenszky István Lajos okl. bányamérnök augusztus 6-án töltötte be 80-ik életévét.
Takács István bányatechnikus augusztus 7-én töltötte be 80-ik életévét.
Jobb József okl. földmérõ mérnök augusztus 7-én töltötte be 75-ik életévét.
Kertész Zoltán bányatechnikus augusztus 7-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Meskó László okl. bányamérnök augusztus 8-án töltötte be 80-ik életévét.
Gordos Pál okl. bányagépészmérnök, okl. bányavillamossági szakmérnök augusztus 8-án töltötte be 80-ik életévét.
Piedl Endre okl. bányamérnök augusztus 9-én töltötte be 80-ik életévét.
Sztojkov István okl. bányatechnikus augusztus 14-én töltötte be 70-ik életévét.
Pribula Nándor okl. gazdasági mérnök augusztus 17-én töltötte be 75-ik életévét.
Jáger Ferenc bányatechnikus szeptember 5-én töltötte be 85-ik életévét.
Hofer Rezsõ okl. bányamérnök szeptember 15-én töltötte be 70-ik életévét.
Jurasits József okl. bányamérnök szeptember 18-án töltötte be 75-ik életévét.
Számel János bányagazdasági üzemmérnök szeptember 18-án töltötte be 70-ik életévét.
Szabó Csaba idegenforgalmi menedzser, diplomata, tanár szeptember 19-én töltötte be 70-ik életévét.
Bakó Pál bányatechnikus szeptember 21-én töltötte be 75-ik életévét.
Horváth Károly okl. bányamérnök szeptember 21-én töltötte be 75-ik életévét.
Nagy Gyula bányatechnikus szeptember 23-án töltötte be 70-ik életévét.
Benke István okl. bányamérnök, tiszteleti tag szeptember 26-án töltötte be 75-ik életévét.
Kállai Jenõ okl. bányamérnök szeptember 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Bakos Gábor okl. bányamérnök október 11-én töltötte be 75-ik életévét.
Vázsonyi Ferenc okl. bányamérnök október 15-én töltötte be 80-ik életévét.
Hermesz Miklós okl. geológus mérnök október 15-én töltötte be 75-ik életévét.
Éder Imre okl. bányamérnök október 26-án töltötte be 75-ik életévét.
Gebhardt Ferenc okl. villamosmérnök október 27-én töltötte be 75-ik életévét.
Markos Ferenc okl. bányamérnök október 27-én töltötte be 70-ik életévét.

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

Dr. Meskó László Gordos Pál Sztojkov IstvánPiedl EndreKertész Zoltán

Dr. Horn János Roskovenszky
István Lajos

Jobb JózsefTakács IstvánKovács József
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Pribula Nándor Hofer RezsõJáger Ferenc Számel János

Szabó Csaba Horváth KárolyBakó Pál

Jurasits József

Benke IstvánNagy Gyula

Kállai Jenõ Vázsonyi FerencBakos Gábor Éder ImreHermesz Miklós

Markos FerencGebhardt Ferenc

MEGHÍVÓ
Szent Borbála-napi megemlékezés Budapesten

AzOMBKEbudapesti helyi szervezetei 2007. december 4-én 17 órakor tartják Budapesten a Szent Gellért-hegyi
Sziklatemplomban a hagyományos Szent Borbála-napi megemlékezésüket.

A megemlékezésre minden tagtársunkat és hozzátartozóikat szeretettel meghívjuk és várjuk!
Szervezõbizottság

Az OMBKE Bányászati Szakosztály budapesti helyi szervezete a korábban december 4-ére meghirdetett évzáró tag-
gyûlését 2007. december 3-án (hétfõn) 13 órakor tartja az Egyesület Mikoviny termében. Jelentkezés: 2007. november 23-ig
telefonon: (1)201-7337 vagy 20-9388-279.



28 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 5. szám

A Miskolci Egyetem Szenátusa ebben az évben is vas-,
gyémánt- és aranyokleveleket adományozott. E helyrõl is tisz-
telettel gratulálunk valamennyi kitüntetettnek! Közülük a Bá-
nyászati Szakosztály tagjainak rövid életútját a következõkben
ismertetjük.

Vasoklevelet kapott:

Dr. Simon Kálmán gyémántokleveles bányamérnök,
okl. külkereskedelmi közgazdasági mérnök

1920. május 21-én született Ta-
polcán. 1938-ban a tatai piaristáknál
érettségizett.

1942-ben Sopronban mint a
MÁVAG ösztöndíjasa szerzett bá-
nyamérnöki diplomát.

Szolgálati éveit 1942. november
1-jén a MÁVAG ormospusztai bá-
nyájában kezdte, mint bányajáró
mérnök. 1946-50 között Tatabányán
üzemvezetõ, Oroszlányban körzetve-

zetõ. 1951-57 között Bánya- és Energiaügyi Minisztériumban
mûszaki vezetõ fõmérnök. 1957-59 között a Közép-dunántúli
Szénbányászati Tröszt mûszaki osztályvezetõje.

1959-62 között a Bányászati Kutató Intézetben megalakí-
totta a bányagazdasági osztályt, ahol a vizsgálatokat matema-
tikai statisztikai módszerekre alapozta. 1959-ben a Marx
Károly Közgazdasági Egyetemen külkereskedelmi közgazda-
sági mérnöki oklevelet szerzett.

1963-ban visszahelyezték a Nehézipari Minisztériumba,
ahol 1968-ig mûködött, mint mûszaki-fejlesztési fõosztályve-
zetõ. 1968-tól 11 éven át az Országos Mûszaki Fejlesztési Bi-
zottság ásványi nyersanyag-gazdálkodás területén fõosztályve-
zetõ. 1979-tõl nyugdíjba vonulásáig a Központi Bányászati
Fejlesztési Intézet vezérigazgatója.

A bányaüzemekben, a minisztériumokban, kutató és fej-
lesztõ intézetekben különösen a bányabiztosítási szerkezetek
innovációiban (bányafa, acéltám, hidraulikus szerkezetek)
végzett munkája méltó említésre. Ennek során angol, német,
francia kooperációs együttmûködést hozott létre a kutatás,
fejlesztés, gyártás területén, ebbe a munkába a KBFI-t is be-
kapcsolta. 1964-ben a mûszaki tudomány kandidátusa, 1977-
ben a mûszaki tudomány doktora lett.

Több társadalmi szerv (Magyar Tudományos Akadémia
Bányászati Tudományos Bizottsága, OMBKE, Energia Gaz-
dálkodási Tudományos Egyesület) munkájában vett és vesz
részt. Több állami kitüntetésben részesült és az Eötvös Lo-
ránd-díj birtokosa.

Gyémántoklevelet kapott:

Lohrmann Keresztély aranyokleveles bányamérnök

1924. július 7-én született Edelényben. A miskolci Kir.
Kat. Fráter György Gimnáziumban érettségizett 1942-ben.
Egyetemi tanulmányait 1942-47 között Sopronban a József
Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-,
Kohó- és Erdõmérnöki Karának Bányamérnöki Tagozatán

végezte. 1947. február 21-én bánya-
mérnöki oklevelet szerzett.

Szakmai, mûszaki munkáját
1947. március 1-jén kezdte el.
Életútját számos munkahely és sok-
féle beosztás jellemezte. Volt beosz-
tott mérnök (a MÁSZRt. rudolftele-
pi és alberttelepi bányaüzemeiben),
üzemvezetõhelyettes, késõbb üzem-
vezetõ (edelényi, egercsehi bánya-
üzemben), fõmérnök a királdi bánya-

üzemben, beruházási osztályvezetõ (Ózdvidéki Szénbányák,
Borsodi Szénbányák), beruházási osztályvezetõ-helyettes, ké-
sõbb osztályvezetõ (Magyar Szénbányászati Tröszt, Szénbá-
nyászati Koordinációs Központ), végül nyugdíjazásáig (1985)
fejlesztési fõosztályvezetõ a Bányászati Egyesülésnél.

Szakmai munkája során többek között az edelényi bánya-
üzemben a háború alatt megrongálódott függõkötélpályát kel-
lett helyreállítania. Egercsehiben 1953-ban bevezettette a TH
gyûrûs biztosítást, és az alsó (II.) telepben 1954-ben beindítot-
ta a frontfejtést. Részt vett a mónosbéli szénmosó újraindítá-
sában. Királdon a feküvíz-lecsapolásban ért el eredményeket.

Beruházási tevékenységében irányította az ózdvidéki
szénbányák rekonstrukcióit, ezen belül részt vett az ományi
aknamezõ vízlecsapolásában és az Omány I. aknafalazat fel-
függesztéses aknamélyítésében. Az ományi tapasztalatokról
könyvet írt, melynek csak a kézirata készült el. Egy példány a
kéziratból a Központi Bányászati Múzeumba, egy példány a
Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Karára került. A
Magyar Szénbányászati Trösztnél közremûködött a szénbá-
nyászat fejlesztési programjainak kidolgozásában és megvaló-
sításában. Részt vett a karsztvíz elleni kombinált védekezés
megvalósítását célzó kutató-fejlesztõ munkákkal foglalkozó
szakértõ bizottság munkájában. Mint mûszaki-gazdasági ta-
nácsadó számos tanulmányt és szakértõi véleményt készített.
A Bányászati Aknamélyítõ Vállalat felügyelõ bizottságának
1976-1990 között volt tagja. Több munka- és szakértõbizott-
ságban is részt vett.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület-
nek 1952 óta tagja. 1964-73 között az OMBKE Ózdvidéki
Csoportjának titkára volt. 1981-tõl 1985-ig az OMBKE érem-
bizottságának tagja, majd 1986-1994 között a vezetõje volt.
1981-1994 között, majd 2003-tól az OMBKEBányászati Szak-
osztály vezetõségének tagja.

Mûszaki, szakmai és gazdasági munkája elismeréseként a
következõ kitüntetéseket kapta: Magyar Népköztársasági Ér-
demérem arany fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem,
Munka Érdemrend ezüst fokozata, Bányászati Szolgálati Ér-
demérem bronz, ezüst, arany, gyémánt fokozata, Kiváló Bá-
nyász, Kiváló Mûszaki Dolgozó, Kiváló Dolgozó oklevél, Kiváló
Dolgozó 6 alkalommal, Kiváló Munkáért, jubileumi arany-
oklevelet 1997-ben kapott.

AzOMBKE egyesületi munkájáért a következõ kitünteté-
seket adományozta részére:

Bányászat Kiváló Dolgozója két alkalommal, Kiváló Dol-
gozó, OMBKE-emlékérem, Centenáriumi emlékérem, Sóltz
Vilmos-emlékérem 40, 50 éves egyesületi tagságért, z. Zorkóczi
Samu-emlékérem, tiszteleti tag.

Köszöntjük a 2007-ben vas-, gyémánt- és aranyoklevéllel
kitüntetett kollegáinkat*

* Összeállításunk aMiskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Kar által kiadott, �A 2007. évben jubileumi diplomában részesült bánya-, bánya-
mûvelõ-, bányagépész-, olaj-, geológus-, geofizikus- és földmérõmérnökök rövid szakmai életrajza� c. kiadvány alapján készült. Engedélyüket és
segítségüket ezúton is köszönjük! � Szerkesztõség
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Szabó János aranyokleveles bányamérnök

A diploma megszerzése után
1946-47 között egyetemi gyakornok a
Mechanikai Tanszéken. Ezalatt két
tankönyvet szerkesztett és a tanköny-
vek próbanyomatának korrektúráját
végezte: Tartók statikája és Hidrauli-
ka ábrái.

1947-48-ban Kisgyónbányán
üzemmérnök, majd üzemvezetõ-he-
lyettes. 1949-52 között az Ajkai Szén-
bányák felsõcsingeri üzemében

üzemvezetõ, majd a vállalati központban különbözõ beosztá-
sokban dolgozott. 1952-75 között a Középdunántúli Szénbá-
nyászati Trösztnél beruházási fõelõadó, területi fõmérnök, ter-
vezési csoportvezetõ.

1975-81-ig a Magyar Szénbányászati Trösztnél volt mûsza-
ki-gazdasági tanácsadó.

Aranyoklevelet kapott:

Bányavári János okl. bányamûvelõ mérnök

1933. február 12-én született
Nyergesújfalun. 1952-ben a helyi
gimnáziumban érettségizett. Még
ebben az évben felvették az NME
Bányamérnöki Karára Miskolcra. A
harmadik évfolyamtól Sopronban
folytatta tanulmányait, ahol 1957-
ben bányamûvelõ mérnöki oklevelet
szerzett.

Az elsõ kinevezése az Úrkúti
Mangánércbányához szólt, ahol kez-

detben üzemmérnökként dolgozott, majd kinevezték az érc-
mosó üzemvezetõjévé. 1959 végén a Bányászati Kutató Inté-
zetben helyezkedett el, mint tudományosmunkatárs. Itt külszí-
ni süllyedések okozta bányakárok felismerésével foglalkozott.

A kutatóintézetbõl továbblépve 1961-ben a veszprémi
szénbányák központjába került, ahol a bányamérési csoport-
nál kezdett. Munkája eredményeként valósult meg az üzemi
mérnökségek alaptérkép-ellátottsága. Az eltelt évek alatt vé-
gigszolgálta a termelési, bányamûvelési, mûszaki fejlesztési,
biztonságtechnikai munkaköröket. Feladata volt az ehhez
szükséges technológiák elkészítése, engedélyeztetése, robban-
tási munkák fejlesztése, robbantógép-ellátottság. Közben rob-
bantásvezetõi képesítést szerzett. Mindezek eredményeként
mûszaki tanácsosi kinevezést kapott.

Megkapta a Bányász Szolgálati Érdeméremmindhárom fo-
kozatát, valamint két alkalommal a Kiváló Dolgozó kitüntetést.

Benke István okl. bányamûvelõ mérnök,
okl. külfejtési szakmérnök

1932. szeptember 26-án született
Hejõpapiban. Középiskolai tanulmá-
nyait a Sárospataki ReformátusGim-
náziumban végezte. Bányamûvelõ
mérnöki oklevelét 1957-ben Sop-
ronban szerezte meg. 1968-ban kül-
fejtési szakmérnöki oklevelet kapott
Miskolcon.

Elsõ munkahelye a Hegyaljai Ás-
ványbánya ésÕrlõVállalat volt, majd
1972-ig dolgozott jogutódjánál, az

Országos Érc- és Ásványbányák Hegyaljai Mûveinél Mádon.
Elsõ vezetõje volt a pálházai perlitüzemnek. Részt vett a terü-
leten folyó bányászati kutatásokban és azokban a fejlesztések-
ben, amelyek a magyar ipar több fontos alapanyagát adták.
1972 és 1976 között a Geominco ciprusi rézbánya-, és ércelõ-
készítõ üzemvezetõje volt. 1977-tõl a Bányászati Aknamélyítõ
Vállalat budapesti központjában dolgozott nyugdíjba menete-
léig, különbözõ vezetõi beosztásban.

A mûszaki feladatok mellett bányászattörténettel foglal-
kozott. Nagy szerepet vállalt a bányászat visszafejlesztése so-
rán az érc- és ásványbányászat ipartörténeti emlékeinek meg-
mentésében, összegyûjtésében. Tagja számos bányászattörté-
neti kuratóriumnak. Több bányászattörténettel kapcsolatos
könyvnek és szakcikknek a szerzõje. Legfontosabb munkája a
Magyar Bányászat Évezredes Története. A könyvsorozat há-
rom kötetének a kezdeményezõje és fõszerkesztõje volt. Telki-
bánya bányászatának történetével és szakmai emlékeinek
összegyûjtésével hosszú évek óta foglalkozik. Egyik alapítója
volt a Telkibányai Ipartörténeti Gyûjteménynek.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
vezetésében több tisztséget töltött be. 2002-ben az egyesület
tiszteleti tagjává választotta.

1996-ban az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Szent
Borbála-emlékéremmel tüntette ki.

Bese József okl. bányamûvelõ mérnök, okl. bányaipari
gazdasági mérnök

1933. március 6-án született Tata-
bányán. 1952-ben érettségizett, majd
felvételt nyert az egyetemre (Mis-
kolc-Sopron). 1957-ben bányamûve-
lõ mérnöki oklevelet, 1968-ban bá-
nyaipari gazdaságmérnöki oklevelet
szerzett.

1957-tõl a Bányászati Kutató In-
tézetnél tudományos segédmunka-
társ, majd munkatárs, 1964-tõl osz-
tályvezetõ, 1974-tõl fõosztályvezetõ.

Tématerületei: Bányászati fejtésmódok; önjáró biztosítás
(pajzs) üzemi kísérletei; külszíni mûtárgy aláfejtése; merev fe-
dõjû széntelepek omlasztásos fejtése (pl. Ménkes, Nógrádi
Szénbányák); Zambó-féle telepítéselmélet gyakorlati alkal-
mazása; szakértõi tevékenység bányamûveléssel kapcsolatos
kérdései. Dr. Martos Ferenc � Pantó Dénes szerzõtársaival Bá-
nyászati fejtésmódok c. könyve jelent meg a Mûszaki Könyv-
kiadónál (1962).

1964-tõl a bányagazdaság és szervezés területére koncent-
rált. Tématerületei: Ásványvagyon-gazdálkodás; mûrevalósá-
gi vizsgálatok; országos szénbányászati termelésprogramozás;
bányászati szervezés; ergonómiai vizsgálatok a szénbányászat-
ban. Szakirodalmi munkássága döntõ része e területre esik.
Az 1979-ben megalakított Központi Bányászati Fejlesztési In-
tézetben bányászati fõmérnök, majd fejlesztési igazgatóhe-
lyettesi beosztásban dolgozott. 1992-benmegvált az intézettõl,
elõször egy saját kft.-ben, majd a NOVABAU Kft. építõipari
cégnél lakásépítés területén mûszaki igazgatóként dolgozott.
1996-ban kérte nyugdíjazását.

Dr. Bocsi Ottó okl. bányamûvelõ mérnök

1933. október 29-én született a Salgótarján melletti Kazár
bányatelepen. 1944 szeptemberében a salgótarjáni Chorin Fe-
renc Gimnáziumba került. A háború után jeles eredménnyel
nyert felvételt az egyetemre. Az elsõ két évfolyam elvégzése



után Sopronban folytatta tanulmá-
nyait, és 1957-ben bányamûvelõmér-
nöki diplomát szerzett.

ANógrádi SzénbányákMátrano-
váki Bányaüzeménél kezdte mérnöki
munkásságát. Mérnökségvezetõ,
üzemmérnök, aknavezetõ, majd bá-
nyaüzem fõmérnöki beosztásban
dolgozott. 1973-ban a vállalat köz-
pontjába helyezték, ahol szervezési,
késõbb mûszaki és bányamûvelési

osztályvezetõként dolgozott. Késõbb a távlati fejlesztési osz-
tály vezetésével bízták meg a Nógrádi Szénbányák újrafej-
lesztésében, modernizálásában. Nógrádban a közös munka
nyomán komplex gépesített fejtések, gépi vágathajtású vágat-
feltárások és a kányási, mizserfai rekonstrukciós tervek
megszervezése volt a feladata. 1986-ban egyetemi doktori
címet szerzett fejtésbiztosítás komplex gépesítésének tár-
gyában. Ennek továbbfejlesztéseként megtervezte a lem-
niszkátás rendszerû önjáró fejtésbiztosítók mellett a jobb te-
herviselésre képes kulisszás rendszerû komplex biztosító be-
rendezést. 1993 októberében vonult nyugállományba.

Az OMBKE-nek 1952 óta tagja. Sóltz Vilmos-emlékérmek
tulajdonosa (40, 50 év) és a Nógrádi Szénbányáktól megkapta
aZemlinszky-emlékplakettet, valamint aNógrádi Szénbányákért
emlékérmet.

Burján Andor okl. bányamûvelõ mérnök

1934. március 26-án született Sze-
rencsen. 1952-ben Miskolcon, a Föl-
des Ferenc Gimnáziumban érettségi-
zett. Az egyetem elsõ két évétMiskol-
con, a másik három évet Sopronban
hallgatta. Bányamûvelõ mérnöki ok-
levelet 1957 májusában kapott.

A diploma megszerzése után a
Középdunántúli Szénbányászati
Tröszt Dudar Bánya II. aknájánál he-
lyezkedett el üzemmérnökként. A

gyakorló év után került le a föld alá körletvezetõnek. A hat-
vanas években kapták meg az elsõ Löbbe széngyalut. Dudar
fejlõdõ bánya volt, úgy a gépi biztosításban, mint a gépi jövesz-
tésben, de a gumiszalagon való személyszállításban is. A rang-
létrát majdnem végigjárva az Iker akna aknavezetõje, egyben
fõmérnökhelyettese, majd egészségének megromlása után a
mûszaki csoport vezetõje lett 1986-ban bekövetkezett rokkant-
nyugdíjazásáig. Két éven át még mint nyugdíjas a Dudar és
Szápár környéki külfejtéseknek volt a felelõs mûszaki vezetõje.

Borsik Jenõ okl. bányamûvelõ mérnök

1934. április 25-én született a
Nógrád megyei Ecsegen. Nyolcéves
gimnáziumi tanulmányait Losoncon,
Salgótarjánban, Balassagyarmaton és
Hatvanban végezte. A hatvani Bajza
József Gimnáziumban érettségizett.
Érettségi után az egyetemi tanulmá-
nyait Miskolcon folytatta, majd Sop-
ronban 1957-ben szerzett bányamû-
velõ mérnöki oklevelet.

Az egyetem befejezése után a
Várpalotai Szénbányászati Tröszt Beszálló Bányaüzemében
kezdett el dolgozni mint bányamérnök, késõbb mint mérnök-

ségvezetõ. Több önálló bányamûvelési feladattal bízták meg,
melynek során pl. kidolgozta az acélbiztosítású frontfejtés kí-
sérleti technológiáját, valamint F4-es fejtõgépek üzemszerû
alkalmazásával kapcsolatos munkahelyi szervezést. 1959-ben
a VSZT mûszaki osztályára került, ahol a tröszt szellõztetés-
vezetõi feladatát látta el. Munkakörében továbbfejlesztette a
bányák szellõztetését. 1962-ben a Bánta II. akna körlet fõmér-
nöki teendõinek ellátásával bízták meg. Ezen idõben indult
meg az üzem teljes gépesítése, mely magában foglalta a ter-
melõ munkahelyek és a csatlakozó szállítás gépesítését is. Be-
tegségemiatt 1964 végén amûszaki fejlesztési osztályra került.
Az üzemi-bányászati gyakorlatát munkakörében jól tudta
hasznosítani.Összefogta az osztálymûszaki és adminisztrációs
tevékenységét, mely magában foglalta a gépesített frontfejté-
sek technológiájának kidolgozását, a kötelezõ kiértékelések és
jelentések elkészítését. Feladatkörébe tartozott többek között,
a BKI és OBV pajzskísérletek lebonyolításának megszerve-
zése, majd a kísérletek kiértékelése. 1981-tõl a Veszprémi
Szénbányák Vállalathoz került.

1991. évi nyugdíjazásáig a Várpalotai Bányaüzem Szén-
elõkészítõmû megbecsült vezetõje volt.

Dénes Ottó okl. bányamûvelõ mérnök, okl. munkavédelmi
szakmérnök, okl. külfejtési szakmérnök

1931. október 31-én született Lu-
xemburgban. 1952-ben Sopronban
érettségizett a Széchenyi Gimnázi-
umban. Még ebben az évben felvet-
ték az egyetemre, és 1957-ben bánya-
mûvelõ mérnöki oklevelet kapott
Sopronban. 1965-ben Budapesten
munkavédelmi szakmérnöki, 1968-
ban Miskolcon külfejtési szakmérnö-
ki oklevelet szerzett.

1957. március 1-jén a Mátra-vi-
déki Szénbányászati Tröszt Petõfi Altáró Bányaüzemében a
mérnökség vezetõjévé nevezték ki. 1957. augusztus 1-jén a
MEO vezetõje lett. A gyöngyösi XII. akna primerpor homok-
talanításával ért el eredményeket. 1961. január 1-jén területi
fõmérnöknek nevezték ki a rózsaszentmártoni IX. és a gyön-
gyösi XII. aknák, valamint a petõfibányai vegyesüzem felügye-
letére. Fontosabb eredményei aXII. aknai bányatûz felszámo-
lása és a déli mezõ I. telepének feltárása és mûvelési tervei az
artézivíz nívója alatti területeken. 1963. január 1-jén a terv- és
statisztikai osztály vezetõjévé nevezték ki, majd 1969-ben a
közgazdasági osztályra került. A bér-munkaügyi osztály és a
tervosztály összevonásával létrejött új szervezet osztályvezetõ-
je lett. 1974. július 1-jén a tatabányai székhellyel létrejött Ma-
gyar Szénbányászati Tröszt ipargazdasági fõosztályának veze-
tõje. Feladata a bányavállalatok finanszírozási és gazdasági
szabályozási rendszereinek kidolgozása, bevezetése volt. 1980-
tól a Bányászati Információs Szolgálat fõosztályvezetõjeként a
bányászat mûszaki információs rendszerének kidolgozása és a
számítógép alkalmazás megvalósítása volt a feladata. Ered-
ményesen alkalmazta a szilárd és a fluidum bányászat geoló-
giai kutatás ellenõrzési rendszerének számítógépes rendsze-
rét. 1989. december 1. óta nyugdíjas.

Szolgálati idejében 7 alkalommal Kiváló Dolgozói, 3 alka-
lommal aNehézipar Kiváló Dolgozója és a Bányászati Szolgála-
ti Érdemérem bronz, ezüst, arany fokozata kitüntetésekben ré-
szesült.

Az OMBKE-ben Mátraalján több cikluson át volt a helyi
csoport titkára és az egyesületi választmány tagja. Az egyesü-
let lapjában 5 alkalommal jelent meg cikke. 2003-ban Sóltz
Vilmos-emlékérmet kapott.
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Dörömbözi László okl. bányamûvelõ mérnök

1952-54 között Miskolcon, majd
1954-57 között Sopronban tanult és
ott szerzett bányamûvelõ mérnöki
diplomát.

A diploma megszerzése után a
Tatabányai Szénbányák szenes bá-
nyameddõit feldolgozó Palahányó
Üzemében helyezkedett el. Beosztá-
sa kezdetben üzemmérnök volt,
majd a késõbbiek során felelõs mû-
szaki vezetõ helyettessé nevezték ki.

1961 decemberétõl 1964 februárjáig a VI-os aknaüzem-
ben dolgozott mint beosztott bányamérnök. 1964 februárjától
1972 decemberéig a XII/a. aknaüzem dolgozója volt. A betöl-
tött munkakörök: fõaknász, bányamester, felelõs mûszaki ve-
zetõ helyettes, bányamester, majd 1957 szeptemberétõl 1972
decemberéig felelõs mûszaki vezetõ fõmérnök.

Ezután 1974 februárjáig a Tatabányai Szénbányák köz-
pontjában kapott beosztást. 1974. februártól 1976. októberig a
XV-ös aknán felelõs mûszaki vezetõ helyettesként dolgozott
fõmérnöki beosztásban. Az utolsó munkahelye 1976 ok-
tóberétõl 1989. december 31-ig a vállalat termelési osztályán
volt, területi fõmérnökként.

Éder Imre Pál okl. bányamûvelõ mérnök

1932. október 26-án született
Sárváron. Négy polgári iskolát is itt
végzett. 1950-ben villanyszerelõ szak-
munkásvizsgát tett. 1951-ben az úr-
kúti Mangánércbánya Vállalatnál
földalatti villanyszerelõként helyez-
kedett el, ahonnan szakérettségire
küldték, melyet 1951-ben Pécsett
végzett el. 1952-57-ig a miskolci és a
soproni egyetemi képzés bányamû-
velõ szakán tanult.

1957-ben a NIM az Úrkúti Mangánérc Bányához irányí-
totta, ahol 1957-59 között aknaüzemi üzemmérnöki beosztás-
ban, kõzetcsavarozási és fúrókocsis vágathajtási kísérletekben
vett részt. 1959-64 között vállalati fõenergetikus, villamosrész-
leg-vezetõ és gépészetvezetõ-helyettesként dolgozott. Ezen
idõszak alatt energiaellátási és hírközlési terven, majd a sûrí-
tett levegõ hálózatok egyesítésén és rekonstrukcióján dolgo-
zott.

1964-67-ig a mûszaki osztályra helyezték biztonsági meg-
bízotti és területi fõmérnöki munkakörbe. 1964-75-ig az eplé-
nyi bányaüzem üzemvezetõi és felelõs mûszaki vezetõi teen-
dõinek ellátását végezte. 1975-80 között a Közép-dunántúli
Szénbányáknál dolgozott termelõi csoportvezetõ helyettes-
ként. 1980-ban a Várpalotai Szénbányákkal való egyesítés
után bányamûvelési osztályvezetõnek nevezték ki, melyet
1983-ig látott el.

Ezután a Veszprémi Kerületi Bányamûszaki Felügyelõ-
ségnél helyezkedett el, ahol a kerületbe tartozó szénbányászat
szakmai felügyeletét fõmérnökként látta el 1990-ben történt
nyugdíjba vonulásáig.

Szolgálati ideje alatt a Bányászati Szolgálati Érdemérem
bronz, ezüst és arany fokozatát, valamint a Közép-dunántúli
SzénbányákVállalat és az Országos Bányamûszaki Felügyelõ-
ség Kiváló Dolgozója kitüntetéseket nyerte el.

Dr. Goda Miklós okl. bányamûvelõ mérnök

1933. december 4-én született
Jászárokszálláson. Jászapátiban a
Mészáros Lõrinc Állami Gimnázi-
umban érettségizett. Egyetemi tanul-
mányait Miskolcon-Sopronban vé-
gezte, 1957-ben szerzett bányamûve-
lõ mérnöki oklevelet. Doktori disz-
szertációját 1984-ben védte meg.

1957-tõl rövid ideig elõször de-
monstrátor, majd tanársegéd volt a
soproni Bányamûveléstani Tanszé-

ken. 1958-tól Középdunántúli Szénbányászati Tröszt Dudari
Szénbányák Központi Mérnökség vezetõje, majd az Iker akna
körletvezetõje. 1961-tõl a Visontai Bányaüzem fõmérnöke.
Kiemelt feladatai voltak: kutatási, víztelenítési munkák irányí-
tása, geológiai kutatás, víztelenítési alapkutatás, 25 km víztele-
nítõ vágat kihajtása, majd fõte- és talpszûrõk mûködtetésével
nagyüzemi kísérlet, fagyasztásos aknamélyítés mûszaki ellen-
õrzése, a visontai 7,5 millió t/év kapacitású külfejtés beruházá-
si programjának kialakításában mûszaki részvétel. 1967-ben
külfejtési nyitóárok elkezdése, 1969-71-ig a széntermelés bein-
dítása az erõmû elsõ 100 MW-os blokkjának ellátására.

1971-ben a nehézipari miniszter a Mátraaljai Szénbányák
mûszaki vezérigazgató-helyettesének nevezte ki. Ezt a beosz-
tást 17 évig töltötte be. Szakmai tevékenysége a felsorolt fela-
datokhoz kapcsolódott. Kiemelten foglalkozott a többtelepes
lignit külfejtés optimális üzemeltetési feltételeivel, a külfejté-
ses bányamûvelés módszereinek korszerûsítésével. 1988-tól a
Mátraaljai Szénbányák vezérigazgatójaként dolgozott.

1993-ban kérte nyugdíjazását.

Jenet Mihály okl. bányamûvelõ mérnök,
okl. ipari közgazdászmérnök

1933-ban Balmazújvároson szü-
letett. Miskolcon érettségizett 1952-
ben. 1957-ben kapott bányamûvelõ
mérnöki oklevelet. 1975-ben a Marx
Károly Közgazdaságtudományi
Egyetemen szerzett ipari közgaz-
dászmérnök diplomát.

1957-58-ban a Bányászati Akna-
mélyítõ Tröszt Borsodi Körzeténél
mint aknász, majd Alberttelepen
üzemvezetõhelyettesi beosztásban

dolgozott. 1958-59. tanévben a miskolci Bányaipari Techni-
kumban bányamérést tanított. 1959 szeptemberében a Borso-
di Szénbányászati Tröszt ormosbányai üzeméhez került beosz-
tott bányamérnöknek. 1961-ben Feketevölgy II.-es akna akna-
fõmérnökévé nevezték ki. Itt dolgozott 1965-ig, majd a Bako-
nyi Bauxitbánya Vállalathoz került. 1965-69. évekbenMalom-
völgy-Darvastó kísérleti üzemek, majd Halimba II. Bánya-
üzem üzemvezetõje volt. 1969-tõl a Bakonyi Bauxitbánya Vál-
lalat központjában kiemelt mérnöki munkakört kapott. 1971-
tõl 1993. augusztus 30-ig � a nyugdíjazásáig � a terv-statisztikai
osztály vezetõje volt.

36 éves bányamérnöki és közgazdászmérnöki tevékenysé-
gének néhány területe: aknamélyítõknél a függõleges aknato-
rony összeszerelése, felállítása, nagyszelvényû vágatok vizes
körzetekben történõ kivitelezése; Ormosbányán a kétpados
frontfejtések tapasztalatainak gyûjtése; Feketevölgyön a kül-
színi vízveszély elhárításához kapcsolódómunkák, valamint az
V-ös telepi frontfejtések fõte-víztelenítési és acéltámos bizto-
sítási feladatai. 1987-ig a töretlen fejlesztésben való részvétel,
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késõbb a vállalat tervezési munkáinak összefogása, 1988-tól a
termelés visszafejlesztéséhez kapcsolódó vállalati tervek készí-
tése.

Szakmai és társadalmi tevékenységéért a Bányászati Szol-
gálati Érdemérem bronz, ezüst, arany, a Haza Szolgálatáért Ér-
demérem ezüst, arany, a Veszprém Megyéért Kitüntetõ Jelvény
ezüst fokozatát kapta, Kiváló Dolgozó kitüntetést négy alka-
lommal kapott, valamint megkapta a Bányászati Szolgálati
Oklevelet.

AzOMBKE-nek 1953-tól tagja, az egyesület 40 ill. 50 éves
tagságáért Sóltz Vilmos emlékéremben részesült.

Dr. Kapolyi László okl. bányamérnök,
okl. szerkezetépítõ-mérnök, okl. ipari közgazdászmérnök

1932-ben Újpesten született. Az
újpesti Könyves Kálmán Gimnázi-
umban kitüntetéssel érettségizett.
1955-ben a Budapesti Mûszaki
Egyetemen szerkezetépítõ-mérnöki,
1957-ben Miskolcon bányamérnöki
és 1961-ben a Budapesti Közgazda-
sági Egyetemen ipari közgazdász-
mérnök okleveleket szerzett.

Tudományos fokozatai: 1961-ben
mûszaki doktor (NME, Miskolc),

1962-ben közgazdasági doktor (Közgazdasági Egyetem, Bu-
dapest), 1967-ben a mûszaki tudományok kandidátusa, 1975-
ben amûszaki tudományok doktora, díszdoktor a krakkói Bá-
nyász-Kohász Akadémián (1975), a moszkvai Bányászati
Egyetemen (2000), a mûszaki tudományok doktora (moszkvai
Bányászati Egyetem, 1975), az MTA levelezõ tagja (1980),
majd azMTA rendes tagja (1985), az orosz Tudományos Aka-
démia Energetikai Tagozatának külsõ tagja (1988) és a Buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora (1980).

1951-ben tervezõ mérnökként a MÉLYÉPTERV-ben
kezdett, majd beosztott mérnök, üzemvezetõ fõmérnök és
fõosztályvezetõ a Tatabányai Szénbányáknál. 1976-80 közt
nehézipari miniszterhelyettes, 1981-83 közt az Ipari Mi-
nisztériumban energetikai államtitkár, 1983-87 közt mi-
niszter. 1988-89 közt a minisztertanács energiapolitikai
kormánybiztosa, 1988-tól a System Consulting Rt. ügyveze-
tõ igazgatója, igazgatótanácsának elnöke, majd elnök-ve-
zérigazgatója.

2002-tõl parlamenti képviselõ.
Gazdag nemzetközi kapcsolatai révén tagja a Biopolitics

International Organisation-nak, a Római Klubnak, az Aspen
Institute Italia-nak, az Instituto de Empresa (Madrid) Tudo-
mányos Tanácsának, a Crans Montana Forum-nak, a State of
the World Forum-nak, és a Bostoni Fletcher School of Law
and Diplomacy vendégprofesszora.

Alapító tagja: a Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
tem Szolgáltatási Menedzsment Szakának, a Budapesti Mû-
szaki Egyetem Nukleáris Mérnök-Fizikus Szakának, a Buda-
pesti Mûszaki Egyetem Energetika Tagozatának és a System
International Foundation-nak.

Katzler István okl. bányamûvelõ mérnök

1933.május 24-én született a Hunyadmegyei Piskin. 1952-
ben érettségizett a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban. Egye-
temi oklevelét Sopronban kapta meg 1957-ben.

A Várpalotai Szénbányászati Trösztnél Ferenc-bányán
kezdett el dolgozni fõaknászként. Rövidesen a tröszt mûszaki
osztályára került területi fõmérnöki beosztásba. Feladata volt

a bányák szellõztetési problémáinak
feltárása, a mûszerezettség megoldá-
sa. Ezenkívül részt vett az elsõ kötél-
mozgatású pajzsfejtési kísérletek le-
folytatásában. Ezután bízták meg
S.II. bányaüzem déli körletének ve-
zetésével, fõmérnöki beosztásban.

A szénbányászatban eltöltött tíz
év után 1967. január 1-jén került a
Bakonyi Bauxitbánya Vállalathoz Ta-
polcára. Kezdetben a mûszaki osztá-

lyon dolgozott, ahol részt vett a kamrafejtések korszerûsítésé-
re irányuló kísérletekben. Halimba II. Bányaüzemben üzem-
vezetõ-helyettesként dolgozott.

A termelési osztályra fõelõadónak helyezték, ahol nyugdí-
jazásáig dolgozott. Ez idõ alatt döntéselõkészítési vizsgálato-
kat végzett (bauxitszállítás gazdaságossága, bauxittörés stb.).
Az 1970-es évek elején kezdett el intenzíven foglalkozni a re-
kultivációval.

Kruller János okl. bányamûvelõ mérnök

1933. október 22-én született Va-
sas-bányatelepen. Gimnáziumi ta-
nulmányait a pécsi Nagy Lajos Gim-
náziumban végezte. Érettségi után
1952-ben felvették Miskolcra, majd
1957-ben Sopronban szerzett bánya-
mûvelõ mérnöki oklevelet.

A diploma megvédése után szak-
mai pályafutását 1957. július 1-jén
kezdte el a Pécsi Szénbányászati
Tröszt Béke aknáján kezdetben mint

csillés, késõbb mint bányamérõ és üzemmérnök beosztásban,
1965-ig. Részt vett a meredekdõlésû széntelepekben a fémtá-
mos frontfejtések bevezetésében és a külszíni fejtések techno-
lógiájának kialakításában.

A Béke és István aknák összevonása után aMecseki Szén-
bányák Pécs Bányaüzemében 1965-71-ig az elõkészítõ és fel-
táró körlet vezetõjeként dolgozott bányamesteri beosztásban.

1971-tõl a másodlagos mûvelésû széntelepek lemûvelése
után István akna a mélyszinti gázkitörésveszélyes minõsítésû
mûvelésre tért át. A gázkitörésveszély gyakorlati elhárítását, a
biztonsági szabályzatban elõírt védekezési eljárások bevezeté-
sét 1971-74-ig a gázkitörésveszély elhárítási csoport vezetõje-
ként végezte.

1975-81-ig István aknán termelési fõmérnökhelyettesi és
felelõs mûszaki vezetõhelyettesi beosztásban dolgozott. Részt
vett a meredekdõlésû széntelepekben alkalmazható korszerû
fejtési biztosítási berendezések kísérleteiben, vágathajtási
technológiák kidolgozásában.

A bányabiztonság területén szerzett gyakorlati tapasztala-
tai lehetõvé tették, hogy más üzemekben is ellenõrizze a biz-
tonságos bányamûvelés végrehajtását. 1981-tõl áthelyezték a
Pécsi Kerületi Bányamûszaki Felügyelõségre, ahol bányamû-
szaki felügyelõ, hivatalvezetõ-helyettes, 1988-tól 1993. január
1-jéig � nyugdíjazásáig � a felügyelõség hivatalvezetõje volt.
Nyugdíjas éveiben homokbányák felelõs mûszaki vezetõje és
tervezõje volt.

Szakmai munkája elismeréséül számos kitüntetésben volt
része: Kiváló Dolgozó több alkalommal, Bányász Szolgálati Ér-
demérem mindhárom fokozata, Kiváló Munkáért miniszteri
kitüntetés.



László Gyula okl. bányamûvelõ mérnök

1931. április 12-én született Mát-
ranovákon. Pásztón a polgári iskolá-
ban négy osztályt végzett el.

1947-ben a helyi bányaüzem gép-
mûhelyében bányakovácsként dolgo-
zott elõször mint tanuló, késõbb se-
géd. 1951 õszén jelentkezett szak-
érettségi tanfolyamra, melyet Pécsett
végzett el. 1952 õszén nyert egyetemi
felvételt. 1954-tõl Sopronban folytatta
tanulmányait, melyet 1956 õszén feje-

zett be, és 1957. május 6-án sikeresen védtemeg diplomatervét.
Ezután a Nógrádi Szénbányák Ménkes Bányaüzeméhez

került üzemmérnökként. Még ebben az évben a vállalat Fúrá-
si Üzemének vezetõje lett, itt dolgozott 1963. április 1-jéig.
Ekkor a Mátranováki Bányaüzem Gáti IV. aknájához helyez-
ték mint felelõs mûszaki vezetõt. 1963-72 között az aknák
összevonása, átszervezése folytán több akna vezetõje is volt.
1972-74 között a Földtani és Földmérési Iroda Fúrási Üzemé-
nek vezetõjeként dolgozott. Ez idõ alatt elvégezte a SZOT
Felsõfokú Munkavédelmi Tanfolyamát. Ennek birtokában át-
helyezték a vállalat munkavédelmi osztályára osztályvezetõ-
helyettesnek. Itt dolgozott 1989-ig, nyugdíjazásáig. Szellõzte-
tési felelõs, robbantás vezetõ, tûzvédelmi felelõs (külszíni és
föld alatti), 1981-89 között a vállalat bányamentõ parancsno-
ka, továbbá 1984-89-ig a Pothornik József Földalatti Bánya-
múzeum vezetõje is volt.

Többször volt Kiváló Dolgozó, a Bányász Szolgálati Érdem-
érem mindhárom fokozatát megkapta, valamint a Szocialista
Kultúráértminiszteri kitüntetést is.

Makara Ambrus István okl. bányamûvelõ mérnök

1931. február 12-én született Bu-
dapesten. Elemi iskoláinak elvégzése
után 1950. március 18-tól a Mákvöl-
gyi Bányaüzem alberttelepi aknájá-
nál föld alatti szállítóként, majd 1951.
augusztus 10-ig föld alatti csapatcsil-
lésként dolgozott. Ekkor az üzemve-
zetõség szakérettségire küldte Pécs-
re. Az érettségi vizsga sikeres letétele
után nyert felvételt Miskolcra. Har-
madévtõl Sopronban volt hallgató,

1957. május 6-án itt szerzett diplomát.
Az egyetem elvégzése után a Sajóvölgyi Bányaüzem Szu-

hakálló I. aknáján, majd Szeles I., Szeles II. aknánál és a hoz-
zátartozó külfejtésen, majd a sajókazai Sólyok I-es aknán töl-
tötte a gyakorlóéveket. Ezután a Barcikai Bányaüzemben
mérnökségvezetõ, majd a Bükkaljai Bányaüzembe helyezték
át biztonsági mérnöki beosztásba. Itt dolgozott 1987. augusz-
tus 6-án bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Kitüntetései: Kiváló Dolgozó kitüntetés 3 alkalommal, Ki-
váló Munkáért kitüntetés, Bányász Szolgálati Érdemérem
bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozata, Sóltz Vilmos-emlék-
érem (OMBKE).

Orbán Tibor okl. bányamûvelõ mérnök

1951-ben Pápán érettségizett, majd Miskolcon és Sopron-
ban járt egyetemre, 1957-ben szerzett diplomát.

1957-tõl 1992. évi nyugállományba vonulásáig a Bakonyi
Bauxitbányánál dolgozott. 1957-tõl beosztott mérnökimunka-

körben üzemi gyakorlatot szerzett,
késõbb mûszaki fejlesztõ mérnök
lett. Feladata volt a rakodás gépesítés
és a hozzá tartozó fejtési rendszerek
kísérleti bevezetése. 1961. októbertõl
üzemvezetõ Szõc-Határvölgy majd
1962-tõl Nyirád bauxitbányákban. Az
üzemmélymûvelésbõl és külfejtésbõl
termelte ki a bauxitot. 1977-tõl ter-
melési fõmérnök a Bakonyi Bauxit-
bánya teljes területén. A beosztáshoz

tartozó szokásos feladatokon túlmenõen kidolgozásra került
különleges feladatként a nyirádi terület nagyteljesítményû,
nehéz vágathajtó géppel történõ gyorsütemû feltárási, lefejtési
rendszere, ezzel az aktív víznívó süllyesztéses vízmentesítés
idõszakának lerövidítése. 1982-tõl mûszaki igazgatóhelyettes,
majd mûszaki vezérigazgató-helyettes 1992-ig.

1990-ben a Fejér-megyei Bauxitbányákat beolvasztották a
Bakonyi Bauxitbányába, ezzel az egész magyarországi bauxit-
bányászat mûszaki vezetése is feladata volt.

Szakmai szervezetben való részvétele, OMBKE-tagsága
1953-tól datálódik. Helyi csoportvezetõségi tag, majd helyi el-
nök és szakosztályvezetõségi tag volt. 1977-88 között Tapolcán
a városi sportegyesület elnöke. 1994-98 között önkormányzati
képviselõ, majd bizottsági tag 2002-ig. Jelenleg a Város- és
Természetvédõ Közalapítvány kuratórium elnöke.

Több állami, városi, egyesületi, vállalati és szakmai kitün-
tetés tulajdonosa.

Papp János okl. bányamûvelõ mérnök

1928. augusztus 23-án született
Egerbocson. 17 évesen került az
Egercsehi Bányaüzemhez és az itt el-
töltött 37 év alatt csillés, segédvájár,
vájár, robbantómester és segédak-
nász munkakörökben dolgozott. A
különbözõ tanfolyamokon mutatott
tanulmányi eredményei alapján vett
részt egyetemi elõkészítõ tanfolya-
mon, 1952-ben kezdte el egyetemi
tanulmányait, majd Sopronban 1957-

ben szerzett oklevelet.
Az egyetem elvégzése után a következõ beosztásokban

dolgozott: körletvezetõ, beruházási elõadó, üzemi bányamen-
tõparancsnok, felelõs mûszaki vezetõhelyettes, oktatási elõa-
dó és gazdasági ügyek intézõje. 1963-tól aknavezetõ a szarvas-
kõi aknánál. 1969-72 között aknavezetõ a borsodnádasdi ak-
nánál. 1972-ben a vállalatvezetés az Egercsehi Bányaüzem ve-
zetõjévé nevezte ki. 1982 októberében betegsége miatt kérte
nyugdíjazását.

Kitüntetései: hatszoros Kiváló Dolgozó, Kiváló Bányász,
Bányászat Kiváló Dolgozója, Szolgálati Érdemérem bronz,
ezüst, arany fokozata, Munka Érdemrend bronz fokozata,
BDSZ 50, 60 éves tagságáért szakszervezeti kitüntetés, továb-
bá OMBKE 40, 50 éves tagságáért Sóltz Vilmos-emlékérem.

Dr. Patvaros József okl. bányamûvelõ mérnök

1934. május 8-án született. Elemi és középiskoláinak el-
végzése után Miskolcon és Sopronban végezte egyetemi ta-
nulmányait. 1957-ben bányamûvelõ mérnöki diplomát szer-
zett. További felsõfokú végzettségei: 1963-ban amûszaki tudo-
mány kandidátusa, 1964-ben mûszaki (egyetemi) doktor és
1991-ben az MTAmûszaki tudomány doktora.
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Az egyetem elvégzése után Sop-
ronban tanársegéd, majd 1970-ig az
MTA Bányászati Munkaközösség tu-
dományos munkatársa. Ezt követõen
újra az egyetemen oktató: docens
(1970-79), egyetemi tanár (1979-
1996). 1982-1996 közt az egyetemi Tu-
dományos Diákköri Tanács elnöke,
1985-95 közt azOTDKMûszaki Szek-
ciójának elnöke (14 hazai mûszaki fel-
sõoktatási intézmény TDK munkájá-

nak szakmai irányítója), a Society of Mining Professors alapító
tagja, 1996-tól aMiskolci Egyetem �Professor Emeritus�-a.

Oktatási területei: ásványvagyon-kutatás, bányaszellõzte-
tés, élet- és környezetvédelem, jövesztés-technika, bányagaz-
daságtan és bányászati kibernetika, bányabiztonság és munka-
védelem tárgykörökben elõadások tartása és gyakorlatok irá-
nyítása a nappali és levelezõ hallgatók részére.

Kutatási területei: bányászati telepítések optimalizálása,
bányabiztonság növelésének hatékony megoldásai, új típusú
bányászati technológiai rendszerek tudományos megalapozá-
sa, bányászati technológiai rendszerek szintézise, természeti
környezetet kímélõ bányászati technológiai megoldások tudo-
mányos vizsgálata, hazai és nemzetközi bányászattörténet, a
bányászati felsõoktatás története.

Oktatási és szakmai munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el: A Bányászat Kiváló Dolgozója (arany fokozat,
1975), Bányász Szolgálati Érdemérem (ezüst fokozat, 1976), z.
Zorkóczy Samu-emlékérem (1976), Delius Christoph Traugott-
emlékérem (1990), a Bányászat Érdemes Dolgozója (1982),
Munka Érdemrend (bronz fokozat, 1983), Pro Scientia
aranyérem (honoris causa, 1991), Kiváló Dolgozó (1989), Pro
Scientia Aranyérmesek Társaságának tiszteletbeli tagja
(1994), Sóltz Vilmos-emlékérem (1993, 2003), Signum Aureum
Universitatis (1994 � Miskolci Egyetem).

Rácz József okl. bányamûvelõ mérnök

1932. november 8-án született
Mezõkövesden. A gimnáziumi érett-
ségi bizonyítványt 1952 májusában
kapta, majd felvételt nyert a miskolci
Nehézipari Mûszaki Egyetemre. In-
nen 1954 õszén került át Sopronba,
ahol 1957 májusában kapta meg bá-
nyamûvelõ mérnöki oklevelét.

Az elsõ munkahelye 1957 júniu-
sától a Dunántúli Ásványbányák
cserszegtomaji okker üzeménél volt,

ahol üzemmérnökként dolgozott. Festékföldet bányásztak do-
linás elõfordulásokból. 1958-62-ig a vállalat révfülöpi telephe-
lyén dolgozott felelõs mûszaki vezetõként.

1962 márciusában áthelyezték a Recski Ércbánya Válla-
lathoz, osztályvezetõi státusba. 1964 augusztusában átkerült
az OÉÁMátrai Mûvéhez a termelési osztályra vezetõ helyet-
tesnek. Innen 1971-ben saját kérésére került a gyöngyösoroszi
bányaüzemhez felelõs mûszaki vezetõhelyettesi munkakörbe.

1982-ben áthelyezéssel került a Recski RézércMûvé fejlõ-
dött bányához munkavédelmi vezetõnek. Itt érctermelés és
flotálásos elõkészítés ekkor nemvolt. A föld alatti munkálatok
az új bánya feltárására és a két aknát két szinten összekötõ vá-
gatok fenntartására szorítkoztak. Késõbb csupán fenntartási,
állagmegóvási munkák folytak, ezért egy kedvezõ lehetõséget
kihasználva 1989. december 30-cal vonult nyugdíjba.

Somogyvári Imre okl. bányamûvelõ mérnök

1927. február 11-én született
Szombathelyen. 1945 júniusában az
Állami Faludi Ferenc Gimnázium-
ban érettségizett. 1945 szeptemberé-
ben iratkozott be a József NádorMû-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Soproni Bánya-, Kohó- és Erdé-
szeti Karának bányamérnöki szaká-
ra, ahol 1950-ben szerzett abszolutó-
riumot.

Felvételt nyert a Bányászati Ku-
tató Intézet tatabányai Robbantástechnikai Intézet Kutató
Laboratóriumába beosztott mérnöknek. 1952 januárjában át-
került Komlóra a Bányászati Aknamélyítõ Tröszt vállalatához.
Itt beosztott mérnökként kezdett, majd üzemvezetõ helyette-
si, késõbb vállalati technológusi beosztásba helyezték.

1957-ben védte meg diplomamunkáját és nyerte el bánya-
mûvelõ mérnöki oklevelét.

1962-ben nevezték ki a Mecseki Körzet fõmérnökévé és
felelõsmûszaki vezetõjévé. 1979-ben lett aMecsekiKörzet ve-
zetõje. 1984-ben rokkantsági nyugdíjba került.

Pályafutása alatt egyaránt dolgozott a szén- és az uránbá-
nyászat területén, valamint alagútépítésnél és mélyépítési
munkáknál. Nyugdíjazása után szakértõként tevékenykedett.
1992-ben azOsztrák Köztársaság felkérte a pécsi osztrák kon-
zulátus vezetésére, amely feladatot mint tiszteletbeli konzul
2007. január 1-jéig látta el.

Egyetemistaként tagja volt a Jeunesse Ouvriere Catholi-
que magyar fiókszervezetének, a Katolikus Ifjúmunkások
Szervezetének, valamint a soproni Ifjú Credo-nak. 1989-ben
alapító tagja és elsõ elnöke volt a Baranya-Steiermark Baráti
Egyesületnek. Alapító és kuratóriumi tagja a pécsi óke-
resztény sírkamra alapítványnak.

Tóth József okl. bányamûvelõ mérnök,
okl. munkavédelmi szakmérnök

1933-ban született Zagyvapálfal-
ván. 1951-ben Pécsett szakérettségi-
zett. 1952-ben beiratkozott Miskolc-
ra a NME Bányamérnöki Karára, és
1957-ben Sopronban szerzett bánya-
mûvelõ mérnöki oklevelet.

1957-ben a Nógrádi Szénbányák-
hoz került Nagybátonyba üzemmér-
nöki beosztásba. 1958-ban Szurdok
Bányaüzemben fõaknász, a bánya-
mesteri beosztás után Szurdok, Tõ-

kés, Pólyós összevont bányaüzemekaknavezetõje. 1964-71-ig az
összevont Nagybátonyi Bányaüzemek biztonsági mérnöke.

1971-74-ig Tiribes Bányaüzem, 1974-79-ig Kányás Bánya-
üzem fõmérnöke. 1979-ben a Nógrádi Szénbányák Vállalat
központjába került mûszaki-gazdasági tanácsadó munkakör-
be. Nyugállományba vonulásáig (1989) termelési osztályveze-
tõ. Munkássága fontos részének tekinthetõ a szurdoki lejtõs-
akna iszaptömedékelés utáni továbbmélyítése; kõzetcsavaro-
zási kísérletek végzése; a Tiribes Bányaüzem gázkitöréssel
kapcsolatos elõrejelzõ kísérletek, mérések vezetése; Kányás
Bányaüzem vágathajtás gépesítése, 2MK-E biztosítású önjáró
frontfejtés bevezetése; rétegvíz lecsapolás technológiai rend-
szerének kidolgozása; lõttbeton kísérletek Szorospatakon.

1976-ban munkavédelmi szakmérnöki diplomát szerzett,
majd igazságügyi munkavédelmi szakértõi tevékenységet foly-
tatott egészen nyugállományba vonulásáig.



1961-ben bányamentõ tanfolyamot végzett, ezt követõen,
beosztástól függetlenül 28 éven keresztül aktív bányamentõ
volt.

Szakmai tevékenységének elismeréseként megkapta aBá-
nyász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany fokozatát. Hat
alkalommal Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesült. Kiváló
Munkáért miniszteri kitüntetést kapott. Elnyerte a Kiváló Ifjú
Mérnök oklevelet. Szakszervezeti munkáért ezüst fokozatú
kitüntetésben részesült.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület-
nek 1953-tól tagja. 1977-tõl 12 évig a Bányászati Lapok szer-
kesztõbizottsági tagja, munkáját két alkalommal Sóltz Vilmos-
emlékéremmel ismerték el.

Vázsonyi Ferenc okl. bányamûvelõ mérnök

1927-ben bányászcsaládban szü-
letett. Elemi iskoláinak elvégzése
után 1943. július 10-én felvették a
Dorogi Szénbányák XIV-es bánya-
üzemébe, ahol hét évig dolgozott
csillés, segédvájár és vájármunkakör-
ben. Munka mellett tanulva elvégez-
te az Állami Bánya- és Kohómûszaki
Középiskola Bányászati Ágazatát,
1950. július 2-án aknászi képesítést
szerzett. 1950-ben felvételt nyert a

Nehézipari Mûszaki Egyetem nappali tagozatára, melyet bá-
nyamûvelõ mérnöki oklevél megszerzésével fejezett be.

Mûszaki-szakmai tevékenységét a Tokodaltárói Bánya-
üzemben kezdte 1954-ben üzemmérnökként, 1957-ben a gya-
korlati évek után kinevezték aXVII-es aknaüzem fõmérnöké-
vé. Folyamatosan növekvõ széntermelést valósított meg a bá-
nyaüzem irányításával, biztonságosan lemûvelhetõ területen.
A folyamatos vízbetörésekmiatt a XVII-es aknaüzem befulla-
dása után kinevezték a Dorogi Bányaüzem fõmérnökévé, itt
nyolc évig dolgozott. 1964-ben helyezték a Dorogi Szénbá-
nyák igazgatóságának állományába. Itt különbözõ beosztá-
sokban dolgozott 1986. decemberi nyugdíjazásáig. Összesen
negyven évig dolgozott a Dorogi Szénbányáknál.

Tevékenységéért több kitüntetést kapott, ezek: a Munka
Érdemrend bronz fokozata, Bányászat Kiváló Dolgozója, a Ki-
váló Bányász, a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst,
arany, gyémánt fokozata, több Kiváló Dolgozó kitüntetés.
Birtokosa az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület negyven éves, továbbá ötven éves tagságáért ado-
mányozott Sóltz Vilmos-emlékéremnek.

Vedrõdi Antal okl. bányamûvelõ mérnök,
okl. bányaipari gazdasági mérnök

1934. július 26-án született. 1957-
ben szerzett bányamûvelõ mérnöki
oklevelet. 1965-ben elvégezte a bá-
nyaipari-gazdasági mérnök szakot.

A diploma átvételét követõen
1957. augusztus 25-tõl a Komlói
Szénbányászati Tröszt Béta bánya-
üzemében kezdett dolgozni mint
mérnökgyakornok. 1958-ban az
üzem biztonsági felelõse. 1959-ben
mint üzemmérnök dolgozott a mû-

szaki osztályon, 1960-ban az üzem szellõztetõi vezetõjeként
dolgozott. Ez idõ alatt részt vett a fémtámos-fémsüveges
frontfejtések bevezetésében, és kialakította az üzem légosztá-

lyait. 1961. január 1-jétõl a tröszt beruházási osztályára került
mûszaki ügyintézõnek. 1963. június 30-ával aMecseki Szénbá-
nyászati Tröszt megalakításával kinevezték a beruházási osz-
tály területi fõmérnökének, és egyúttal ellátta az elõkészítési
csoport vezetését.

1967-ben beruházási csoportvezetõnek nevezték ki. 1979.
december 16-tól beruházási osztályvezetõ lett az 1982. év végi
átszervezésig. Ekkor beruházási fõmérnökhelyettes lett, és a
három beruházási osztály (elõkészítési, kivitelezési és pénzü-
gyi) irányítását látta el a fõmérnökségen belül. 1989. január
1-jétõl a megalakult Beruházási Iroda irodavezetõ-helyettese
1990. január 31-ig, nyugdíjba vonulásáig.

A beruházási munkák keretében elsõdlegesen (18 éven
át) az elõkészítések területén, a beruházási programok elké-
szítésében, azok pénzügyi terveinek és gazdaságosságainak ki-
dolgozásában, az éves tervek elkészítésében vett részt. Közre-
mûködött a kiviteli tervek tervezési programjainak meghatá-
rozásában, a kész tervek zsûrizésében, a különbözõ szerzõdé-
sekmegkötéseiben, azok tervszerû megvalósításainak ellenõr-
zésében és üzembe helyezéseiben,majd a korszerû számítógé-
pes nyilvántartások bevezetésében és alkalmazásában. Az
utolsó tíz évben tevékenysége összefonódott az ún. Liász-
program kialakításával és megvalósításával.

Nyugdíjazását követõen az OMBKE Pécs környéki egye-
sületeinek rövid történetét foglalta össze egy elõadásban és
tette közzé a Bányászati Lapokban 1998-ban.

A Bányászati Érdemérem bronz, ezüst, arany fokozata és
több más egyéb kitüntetés, köztük a 40 és 50 éves OMBKE
tagságáért Sóltz Vilmos-emlékérem birtokosa.

Zentai Kálmán okl. bányamûvelõ mérnök

1934. január 19-én született a
Nógrád megyei Mizserfa bányatele-
pen. 1952-ben a salgótarjáni középis-
kolában érettségizett. Az egyetem
két évfolyamát Miskolcon, a felsõbb
évfolyamokat Sopronban végezte, és
1957-ben bányamûvelõ mérnöki ok-
levelet kapott.

Az egyetem elvégzése után a
nógrádi szénmedencében kezdte
szakmai pályáját, ahol nyugdíjba me-

neteléig tevékenykedett. Elsõ munkahelyén, a Mátranováki
Bányaüzem igazgatóságán üzemmérnöki beosztásban dolgo-
zott. Két hónap után áthelyezték a Kazári Bányaüzembe bá-
nyamérési csoportvezetõi beosztásba. Ennek a bányaüzemnek
Szurdok aknájánál ekkor kezdõdött egy beszállóakna építése
és egy mélyszinti lejtõsakna kihajtása. Ezeknek a létesítmé-
nyeknek a bányamérési munkálatait végezte és irányította.
1959-ben a vállalati központ bányamérési osztályára került, és
itt a szénmedence beruházásainak méréseit végezte. 1965-69-
ig a Nagybátonyi Bányaüzem bányamérési csoport vezetõje
lett. 1969-ben a vállalat keretén belül megalakult földtani és
földmérési irodához helyezték. Ez az iroda külsõ vállalatok ré-
szére végzett geodéziai, földtani, talajmechanikai, valamint
mélyfúrásos kutatási és kútfúrási munkákat. 1975-ben a válla-
lat bányamérési osztálya vezetõjévé nevezték ki. Ebben a be-
osztásban dolgozott 1990. június 30-ig, nyugdíjazásáig.

Munkája során háromszor kapott Kiváló Dolgozó okleve-
let, egyszer Kiváló Munkáértminiszteri kitüntetést és a Bányá-
szati Érdemérem három fokozatát.

Tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sületnek. 1999-ben 40 éves tagságért Sóltz Vilmos-emlékérmet
kapott.
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Zoltán Tamás okl. bányamûvelõ mérnök, okl. erdõmérnök

1925. november 17-én született
Nyíregyházán, ahol az elemi és kö-
zépiskoláit is végezte. 1943-ban irat-
kozott be a József Nádor Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Bá-
nya-, Kohó- és Erdõmérnöki Kará-
nak erdõmérnöki szakára. Az erdõ-
mérnöki tanulmányait Sopronban
1949-ben fejezte be.

1949. december 1-jétõl kinevez-
ték a debreceni 10. sz. Erdõrendezõ-

ségre, ahol 1952. augusztus 18-ig dolgozott mint erdõrendezõ.
Erdõrendezési feladatokat / földmérési és állományleírási fe-
ladatokat Guthon, Mérk-Vállajon, Bátorligeten, Nyírbéltel-
ken, Ömbölyön végzett.

1952 õszén bányamérnöki átképzésre jelentkezett Sop-
ronba, és így került a Perecesi Szénbányákhoz, ahol bányafel-
mérõként, majd üzemvezetõ fõmérnökként 1958-ig dolgozott.
Bányamûvelõ mérnöki diplomáját 1957 májusában kapta
meg.

1958 novemberében Budapestre, a Bányászati Kutató In-
tézethez helyezték át tudományos munkatársi beosztásba.
Munkaterülete a bányakár szakértõi vélemények elkészítése
volt, majd a bányaüregek környezetében végbemenõ kõzet-
mozgások megfigyelési rendszerét dolgozta ki, és annak gya-
korlati bevezetésén, alkalmazásán munkálkodott. A cél a kü-
lönbözõ kõzetkörnyezetben, különbözõ méretû és rendelteté-
sû bányaterek optimális biztosításának méretezése, megvá-
lasztása volt. Részt vett egy azonos témával foglalkozó nem-
zetközi munkacsoport munkájában, akikkel Angliában, Né-
metországban, Belgiumban, Lengyelországban, Szovjetunió-
ban ésMagyarországon tanácskozott. 1981-ben a bányamûve-
lési osztály vezetõjévé nevezték ki, majd 1985-tõl a bányászati
fõosztályt vezette nyugdíjazásáig (1987-ig).

Zsuffa Miklós okl. bányamûvelõ mérnök

1934. július 8-án született Salgó-
tarjánban. 1952-ben a salgótarjáni
gimnáziumban érettségizett, majd
felvételt nyert a miskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetemre, majd 1954-tõl
Sopronban folytatta tanulmányait.
Bányamûvelõ mérnöki oklevelét
1957. május 6-án kapta meg.

A Nógrádi Szénbányákhoz 1957.
május 15-én vették fel. Tiribes akná-
ra került üzemmérnöki beosztásba.

Feladatköréhez tartozott a légvezetési, technológiai munka, a
bányamérési szolgálatvezetés, munkavédelem és balesetki-
vizsgálás. Az igazi tanulóévek után 1962-ben helyezték át a
mizserfai bányaüzemhez mûszaki csoportvezetõnek. Fõ fela-
data a termelés hatékonyságának növelése gépesítéssel, kül-
fejtési lehetõségek kihasználása. 1966-ban kinevezték a Nóg-
rádi Szénbányászati Tröszt termelési osztályvezetõjének. Fela-
datához tartozott már ekkor az egész magyar szénbányászatra
kiterjedõ optimalizációs számításokban való részvétel. 1970
õszén a nagybátonyi bányaüzem fõmérnöke lett. 1972. év ele-
jén a szorospataki aknaüzem vezetésével bízták meg.

1973-ban nevezték ki a Nógrádi Szénbányák igazgatójá-
nak. Ezeknek az éveknek a tapasztalatairól, lehetõségeirõl
többek között a Bányászati Lapokban jelentetett meg publi-
kációkat. 1989-ben ment korkedvezményes nyugdíjba.

Legmagasabb kormánykitüntetését, a Munka Érdemrend

arany fokozatát 1976 évben kapta. Az OMBKE Debreczeni
Márton emlékérmet és Sóltz Vilmos-emlékérmet adományozott
részére.

Flórián Gusztáv okl. bányagépészmérnök,
okl. bányaipari gazdasági mérnök

1925. augusztus 4-én született
Felsõgallán. Két polgári iskolát, majd
három év géplakatos szakmunkás-
képzõt végzett. A II. világháború
alatt aMÁVbánhidai állomásán dol-
gozott felsõvezeték szerelõként. A
háború után a Tatabányai Szénbá-
nyáknál helyezkedett el csillés- majd
bányalakatosként. Munka mellett el-
végezte a dolgozók gimnáziumát.
Felvételi kérelmének elfogadása

után 1949 õszétõl tovább folytatta a tanulást dolgozói tagoza-
ton. Közben áthelyezték a Szénbányászati Tröszt budapesti
központjába, majd a Nehézipari Minisztériumba.

1953. januártól a Gyöngyösoroszi Ércbánya Vállalat igaz-
gatójává nevezték ki. Az új munkakörrel bekövetkezett válto-
zások miatt a diplomatervét 1956-ra tudta elkészíteni. 1963-
ban bányaipari gazdasági mérnökként diplomázott. 1982-ben
Gyöngyösoroszi és Recsk összevonása után az Országos Érc-
és Ásványbánya Vállalat központjába került a vezérigazgató
mellé gazdasági tanácsadói beosztásba. 1986. január 1-jétõl
nyugállományba került.

Az Ércbányászatnál eltöltött 35 év alatt tizenöt különbözõ
állami kitüntetésben részesült.

Gönczi János okl. bányagépészmérnök

A diploma megszerzését követõ-
en a Szénbányászati Földkotró Vál-
lalatnál kezdett dolgozni, ekkor kez-
dõdött meg Ecséd község mellett a
külszíni szénbánya létesítése. 1957-59
között az üzem mûszakvezetõje fe-
ladatkört látta el. Ezt követõen válto-
zó telephelyeken dolgozott. 1960-62
között a Szénbányászati Tröszt gépé-
szeti osztályán gépészeti elõadóként
és mûszaki ellenõrként dolgozott

Komlón.
1962-68 között Pécsen az Uránérc Bányánál beruházási

csoportvezetõ volt. Feladata annak a nagyméretû fejlesztési
programnak a megvalósítása volt, melynek keretén belül le-
mélyült az ország két legmélyebb aknája. 1968-73 között szö-
vetkezeteknél, iparági üzemágvezetõként dolgozott. 1973-80
között az Intranszmas Magyar-Bolgár Társaság budapesti
részlegénél elõször létesítmény-felelõsként, majd létesítmény-
fõmérnökként dolgozott. Kis- és nagyteljesítményû daruk
fõvállalkozásban történõ megvalósításával foglalkozott. Egyik
legszebb feladata a Tiszai Hõerõmûnél felszerelt 140 tonna
együttes teherbírású, 46 méter fesztávolságú bakdarupár meg-
valósítása volt. 1980-93 között a Bányászati Aknamélyítõ Vál-
lalat mûszaki osztályán dolgozott osztályvezetõ helyettesként,
és a vállalat beruházásait irányította.

1993-95 között Budán, a vár alatti pincék és üregek feltá-
rásával, biztosításával és eltömedékelésével kapcsolatos gépé-
szeti és villamossági munkák irányítása volt a feladata. 1994-
benment nyugdíjba. 1995-97 között aHerkóUniverzumAutó
Rt.-nél nyugdíjas mérnökként dolgozott.
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Horváth Gusztáv okl. bányagépészmérnök,
okl. külfejtési szakmérnök

1932. november 24-én született
Nyírtasson. 1952-ben a nyíregyházi
Kossuth Lajos Gimnáziumban érett-
ségizett. 1957-ben szerzett bányagé-
pészmérnöki oklevelet.

Az Ózdvidéki Szénbányáknál he-
lyezkedett el. A Farkaslyuki Bánya-
üzemben volt két évig harmados mû-
vezetõ, majd a Somsályi Bányaüzem-
nél mûhelyi mûvezetõ három évig.
Betegsége után 1962-ben a külfejtés-

hez került Ecsédre energetikusnak. 1965-ben kinevezték a Vi-
sontai Gépszerelési Üzem fõmérnökévé.

1968-ban külfejtési szakmérnöki diplomát szerzett. 1975-
tõl a külfejtés gépüzemének vezetõjeként dolgozott, majd a
vállalati anyag- és alkatrész-gazdálkodási osztályvezetõ-he-
lyettesi teendõk ellátásával bízták meg. 1986-ban gépészeti fõ-
mérnökké nevezték ki Bükkábrányba, a külfejtés gépészeti
munkáinak irányítására. 1989-ben betegsége súlyosbodása
miatt kérte nyugdíjazását.

Kitüntetései: Bányászat Kiváló Dolgozója, Szénbányászat
Kiváló Dolgozója, Kiváló Dolgozó (19 alkalommal), Bányászati
Érdemérem bronz, ezüst, arany fokozata, Kiváló Újító bronz,
ezüst, arany fokozata, Minisztertanácsi Dicséret, Kiváló
Szocialista Támogató (NDK).

Mészáros Lászlóné sz. Vajda Veronika
okl. bányagépészmérnök

1924. április 8-án született Ma-
rosvásárhelyen. Középiskolai tanul-
mányait már Budapesten végezte,
1944-ben tanítónõi oklevelet szer-
zett. 1947-ben került kapcsolatba a
bányászattal a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezetében végzett admi-
nisztratív munkája során.

1950-ben az Aknamélyítõ Válla-
latnál, 1951-ben a Nehézipari Mi-
nisztérium ásványbányászati fõosztá-

lyán ismerkedett meg a bányában folyó munkával. 1951-ben
jelentkezett Sopronba, az egyetem esti oktatásának Bu-
dapestre kihelyezett bányagépészmérnöki képzésére. 1955. jú-
nius 28-án abszolvált, majd gyermeke születése után 1957-ben
szerzett bányagépészmérnöki oklevelet. A Budapesti Ásvány-
õrlõ Vállalatnál, ill. jogutódainál dolgozott.

1979 áprilisában az Országos Érc- és Ásványbányászati
Vállalat Dunántúli Mûveitõl osztályvezetõként ment nyugdíj-
ba. Továbbiakban nyugdíjasként szakmai tanácsadói munkát
végzett. 1984-94-ig az Erõmûjavító és Karbantartó Vállalatnál
Budapesten, vállalkozási menedzserként dolgozott.

A Kiváló Dolgozó, Bányászati Jubileumi Érdemérem kitün-
tetéseken kívül a 70 éves koráig jól végzett munka öröme volt
a jutalma.

Dr. Sasváry Zoltán okl. bányagépészmérnök

Tanulmányi kitüntetés alapján 1952-ben felvételi vizsga
nélkül felvételt nyert a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki Karának bányagépész szakára. Hat szemesz-
tertMiskolcon, négyet Sopronban hallgatott. 1957-ben bánya-
gépészmérnöki diplomát szerzett. 1973-ban Miskolcon mû-
szaki (egyetemi) doktori oklevelet kapott.

Végzés után a soproni Bánya-
mérnöki Kar meghívására a II. sz.
Bányagéptani Tanszékre került ta-
nársegédként, ahol dr. Boldizsár
Tibor tanszékvezetõ irányításával az
oktatói munkák mellett elméleti és
ipari gyakorlati kutatási tevékenysé-
gekben � fõleg a hazai geotermikus
energia hasznosítására vonatkozó
vizsgálatoknál � egyaránt részt vett.

1959-ben a Bányamérnöki Kar
Miskolcra költözése után továbbra is a Bányagéptani Tanszé-
ken dolgozott dr. Falk Richárd tanszékvezetõ irányítása alatt.
1962-ben adjunktusi kinevezést nyert. 1960-ban és 1962-ben
Freibergben hosszabb tanulmányi idõt töltött a Külszíni Bá-
nyagépek Intézetében. Egyetemi oktatói tevékenysége idején
a díjnyertes akadémiai pályamunkája mellett szakkönyve,
több egyetemi jegyzete és szakcikke jelent meg.

A nehézipari és a mûvelõdésügyi miniszter együttes kine-
vezése alapján 1963. szeptembertõl az Esztergom-kenyérme-
zõi Felsõfokú Vegyipari Gépész Technikum igazgatóhelyettes
tanszékvezetõ tanára lett.

Az oktatási és fejlesztési munkák mellett névre szóló ku-
tatási és szakértõi feladatokat is ellátott, ugyanis 1965-ben fel-
vették az Országos Szakértõi Névjegyzékbe. Több jegyzetet,
tananyagot írt, és újabb szakkönyvei jelentek meg.

1967-tõl a tanszékvezetés mellett rendszeresen ipari kuta-
tási munkákat is irányított, amelyek témáikat illetõen a tan-
szék szakmai profiljába tartoztak, és amelyeket szakminiszté-
riumi, kutatóintézeti és közvetlen ipari megbízások képeztek.

1974-ben megszüntették a felsõfokú technikumot. Ezt kö-
vetõen a NIM Továbbképzõ Központ tudományos tanácsadó-
ja, 1976-tól mûszaki továbbképzési fõosztályvezetõje lett. Ez
idõ alatt számos továbbképzési jegyzetet, oktatási tananyagot
írt, ill. állított össze. Aktív tevékenységét ennél az intézmény-
nél 1991-es nyugdíjazásáig folytatta.

1993-ban volt intézménye meghívta szakoktatási fejleszté-
si feladatok ellátására. 1996 õszétõl egy esztergomi Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft. oktatási szaktanácsadója.

Hárs Ferenc okl. olajmérnök

Az egyetem elvégzése után 1957
májusában a Várpalotai Mélyfúró
Vállalathoz került. A gyakorlati idõ
letelte után termelési fõelõadói,
üzemvezetõi, kirendeltség-vezetõi,
majd fúrási mûszaki vezetõi munka-
köröket töltött be.

1962-65-ig az országos Földtani
Fõigazgatóság kijelölése alapján egy
nemzetközi szerzõdés végrehajtása-
ként Nyugat-Afrikában, Guineában

kutató expedíciót vezetett, amely iskolák, kórházak, lepratele-
pek vízellátásával foglalkozott.

1970-73-ig aNIKEXKülkereskedelmiVállalatmegbízásá-
ból Közel-Keleten (Libanonban, Szíriában és Jordániában)
nyersanyag-kutatási csoportokat irányított. Külkereskedelmi
vállalatok kutatással kapcsolatos tárgyalásain Nigériában, Al-
gériában, Tunéziában több alkalommal szakértõként vett részt.

1975-ben a Nehézipari Minisztérium az Országos Föld-
tani Kutató és Fúró Vállalat mûszaki igazgatóhelyettesi fela-
dat ellátásával bízta meg. Ezt a munkakört 1988-ig töltötte be.

1987-ben a mûszaki igazgatóhelyettesi munkakör mellett
a vállalati tanács a Földtani Kutató és Fúró Vállalat igazgatói
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teendõinek ellátásával is megbízta. AGEOMINCORt. részé-
rõl szakértõként több alkalommal részt vett aMongol-Magyar
Molibdénbánya megnyitásának elõkészítési munkálataiban.

1988 decemberében nyugdíjba vonult.

Dr. Horn János okl. olajmérnök, okl. gazdasági mérnök,
okl. szakközgazda

1932. augusztus 5-én született
Budapesten. Olajmérnöki oklevelét
1957. április 26-án szerezte.

Az oklevél megszerzése után
1957. május 2-án a Mélyfúró Válla-
latnál Tokodon helyezkedett el fúró-
mérnökként, majd a �gyakorlati idõ�
letöltése után üzemvezetõ-helyettesi
beosztást kapott.

1958. április 1-jei hatállyal a toko-
diMélyfúró Vállalatot többmélyfúró

vállalattal összevonták, és a megalakult Vízkutató és Fúró
Vállalat központjában területi mérnöki beosztást kapott.
1961-ben áthelyezték az Országos Földtani Fõigazgatóságra
területi fõmérnöki beosztásba (észak-magyarországi területen
lignitkutatás, recski nagymélységû színesfémérc kutatás).
1964-ben a jogutód Központi Földtani Hivatal kutatásgazda-
sági osztály vezetõje, majd a közgazdasági fõosztály vezetõje.

1992-tõl a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöki
tanácsadójaként ma már elnöki fõtanácsadójaként dolgozik.

1964-ben gazdasági mérnöki (Budapesti Mûszaki Egye-
tem), 1982-ben szakközgazda (Marx Károly Közgazdaságtu-
dományi Egyetem) oklevelet szerzett. Doktori disszertációját
1983-ban védte meg a Marx Károly Közgazdasági Tudomány-
egyetemen.

1994-1998 között a Magyar VillamosMûvek Rt. felügyelõ
bizottsági tagja, majd elnöke.

Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Bányászati Ergo-
nómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottságának, a
BKL-Bányászat és a Földtani Kutatás c. szakmai lapok szer-
kesztõbizottságának, az Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület Mûszaki Tudományos Tanácsának.

1979-ben egy, 2002-2007 között kilenc szakmai könyve je-
lent meg. Számos szakmai elõadást tart, szakcikkei a Bányá-
szat, a Kõolaj és Földgáz, az Energiagazdálkodás, az MVM
Rt. közleményeiben jelennek meg. 2006-ban a BKL Bányá-
szat �Nívódíj� elismerésben részesült.

Állandó meghívott tagja a Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi Kar Tanácsának, a Magyar Tudományos Aka-
démia Bányászati Tudományos Bizottságának.

Egyesületi tagságai: Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület tiszteleti tagja, Magyarhoni Földtani Társu-
lat, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület. Elnöke a
Bányász Kultúráért Alapítványnak és a Szakszervezetek
Gazdasági és Társadalomkutatási Intézet alapítványának.

1990 utáni kitüntetései: Pro Facultate Rerum Metallicarum
kari emlékérem (Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar), Ma-
gyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, Szent Borbála-emlék-
érem, Bányász Szolgálati Oklevél, Péch Antal-emlékérem
(OMBKE), Eötvös Loránd-díj (GKM).

Nyertes Antal okl. olajmérnök,
okl. munkavédelmi szakmérnök

1932-ben született Csepelen. A csepeli Jedlik Ányos Ben-
cés Gimnáziumban érettségizett. A Nehézipari Mûszaki
Egyetemre 1952-ben nyert felvételt, melyet Sopronban 1957-

ben fejezett be, okleveles olajmér-
nökként. 1964-ben munkavédelmi
szakmérnöki oklevelet szerzett.

Egyetemi tanulmányai befejezé-
se után a Tokodi Mélyfúró Vállalat-
nál kezdett dolgozni fúrómunkás-
ként, késõbb termelési elõadóként. A
Vízkutató és Fúró Vállalat megala-
kulásakor áthelyezéssel Budapesten
geodétaként dolgozott, késõbb a
Ceglédi Üzemnél az akkor induló

termálfúrások kiviteli programjának körzetvezetõi, fúrómér-
nöki teendõit végezte három fúróberendezéssel. Innen a pesti
központba került, ahol a vállalat biztonságtechnika szervezé-
sét, kiépítését végezte. Késõbb helyettes termelési osztályve-
zetõként, önálló biztonságtechnikai csoportvezetõként dolgo-
zott 1994. évi nyugdíjazásáig.

1970-75 között a Kútfúró és Kazánépítõ Vállalatnál dol-
gozott kútosztályvezetõ igazgatóhelyettes fõmérnökként,
majd a Pest megyei Víz- és Csatornamû Vállalatnál kútfúró,
kútépítõ részleg felelõs mûszaki vezetõje, építésvezetõje.

1990-ben független jelöltként Budapest XXI. ker. önkor-
mányzati képviselõje lett, ahol négy évig a szociális és egészség-
ügyi bizottság elnöki teendõit látta el. Jelenleg gyémántkoszo-
rús igazságügyi szakértõként dolgozik vízkutató-kútfúró, kút-
építõ és biztonságtechnika szakágban országos hatáskörrel.

Munkája elismeréseként többször a Kiváló Ifjú Mérnök,
Kiváló Dolgozó címet nyerte el, továbbá a Minisztertanács Ki-
váló Dolgozója kitüntetés birtokosa.

Erdélyi Tibor okl. geológusmérnök

1952-ben érettségizett a hatvani
Bajza József Gimnáziumban. Az
egyetem elvégzése után szakmai
munkáját aMiskolci Mélyfúró Válla-
lat miskolci üzemvezetõségénél
kezdte. A gyakorlati idõ letelte után
kinevezték az Ózdvidéki Szénbányá-
szati Tröszt területére a putnoki fúró-
csoport területi vezetõ geológusának.
A fúrásos kutatást irányította a tröszt
területén � Szarvaskõ, Dubicsány,

Egercsehi stb. súlyponti területek fúrásainak földtani kutatá-
sait végezte.

1959-ben került az Országos Földtani Fõigazgatósághoz
területi fõmérnöki beosztásba. Pécs-Komló-Hidas (mecseki
terület) fõgeológusaként szervezte és összehangolta a terüle-
tek földtani kutatásait. 1962-ben került a Bauxitkutató Válla-
lathoz Balatonalmádiba. Feladata a halimbai fúrócsoport kül-
színi fúrásainak tervezése, irányítása és ellenõrzése volt. Ma-
gyarország legnagyobb mélymûvelésû bányája kutatásának
befejezése után átvette a Bakonyi BauxitbányaVállalat halim-
bai bányaüzemének vezetõ geológusi munkakörét.

1970-90-ig több mint 17 millió tonna érc kitermelésének
bányabeli kutatását végezte és irányította. Mint földtani szak-
értõ Nyugat-Magyarország területén több összefoglaló földta-
ni jelentést készített, vegyes ásvány bányanyitást és termelést
irányított.

Több mint 50 éve tagja a Magyarhoni Földtani Társulat-
nak. Jelenleg is tagja a nyugat-magyarországi terület vezetõsé-
gének.

A bányászatban a Bányászati Szolgálati Érdemérem mind-
három fokozatának tulajdonosa. Kétszeres Földtani Kutatás
Kiváló Dolgozója elismeréssel tüntették ki.
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Elõrebocsátva, hogy nagyra becsülöm azt a munkát,
amelyben Martényi Árpád okl. bányamérnök különbö-
zõ szerzõtársakkal a �Volt egyszer...� cikksorozatában a
bányászat talán legsötétebb napjait ismerteti az ol-
vasókkal, a következõ kiegészítéseket fûzöm a fenti
cikkhez.

A 13. oldalon rosszul szerepel az �...a Pécsbányát ki-
szolgálni tervezett István III. akna...� megfogalmazás.
Az István III. aknának semmi köze nem volt Pécsbányá-
hoz, az (az akkor már Pécsszabolcsnak nevezett város-
rész területén lévõ) István (pontosabban: Szent István)
aknák kiszolgálását és a pilléreikben lekötött jelentõs
szénvagyon lefejtését lett volna hivatva szolgálni (mint
ahogy az a 15. oldal elsõ bekezdésében már helyesen
szerepel).

A 15. oldalon szereplõ kép felirata hibás. Pécsbánya-
telepen (ami akkoriban is Pécs része volt) a �Gróf Szé-
chenyi István� akna volt, amit a szakma egyszerûsítve
�Széchenyi akna� néven nevezett és nevez, s talán hiva-
talosan is ezt a nevet használták (lásd: Amagyar bányá-
szat évezredes története II. kötet. 277. oldal, ahonnan a
kép is származik).

�István akna� névvel az onnan légvonalban mintegy
3 km-re lévõ �Szent István� aknát illették, ami a
létesítés idején az akkor még önálló Mecsekszabolcs
község területén volt, ezért a diagonálisan létesített lég-
akna a �Szabolcs légakna� nevet kapta.

Az István III. akna mélyítése a 15. oldalon írtakkal
szemben teljesen be lett fejezve. A mélyítéssel elérték a
933 méter teljes mélységet, ezzel a mecseki szenes terü-
let legmélyebb aknája készült el. A mélyítéssel egy idõ-
ben 4 szinten kétoldali rakodó is megépült. A mélyítés
befejezése után az akna szerelvényezése is megtörtént,
négy kas részére szerelt be a BAV saját gyártású acél ve-
zetõgerendákat, teljes hosszra járóosztály készült, és
több csõvezeték is beszerelésre került.

Az aknamélyítés különlegességei közé tartozott,
hogy elõször sikerült elérni, hogy a végleges vasbeton to-
rony felhasználható volt az aknamélyítéskor a +20 és a
+30méterekben korongpadozatot kialakítva. Így az ak-
namélyítéssel és szerelvényezéssel egy idõben végezhet-

ték a torony-elrendezésû Koepe-tárcsás szállítógép idõ-
igényes szerelését.

Másik különlegessége az volt, hogy a mélyítést 3 bö-
dön-osztály kialakításával végezték. Itt került elõször (és
utoljára) alkalmazásra az új hazai tervezésû és gyártású,
tirisztoros vezérlésû, 5.500 mm tárcsaátmérõjû kétbobi-
nás aknamélyítõ szállítógép. Emellett egy donyecki
gyártású, 3.500 mm dobátmérõjû aknamélyítõ szállító-
gépet is használtak, így egyidõben 3 db 3 m3 ûrtartalmú
bödönnel végezték a mélyítést.

Különlegesség volt az is, hogy a monolitbeton nem
ejtõcsövön, hanem konténerekben leadva érkezett a
3-szintes, függesztett munkapad felsõ szintjére. Ezzel
nemcsak meggyorsult a betonfalazat beépítése, hanem
jobb minõségû beton volt alkalmazható, csökkentve ez-
zel a falvastagságot. A beton minõségét a megrendelõ �
elõször az országban � a helyszínen, roncsolás-mente-
sen (ultrahangos módszerrel), folyamatosan ellenõriz-
tette.

A 15. oldal utolsó bekezdésében szereplõ kitétel,
mely szerint �...Zobák-bánya építését, amely kisebb-na-
gyobb szünetekkel 1964-ben fejezõdött be...� téves. Zo-
bák bánya építése soha nem fejezõdött be. ADiagonális
légakna V. szintig való továbbmélyítése még 1989-ben is
folyamatban volt. A Zobák centrális aknapár V. szintig
történõ továbbmélyítését 1990-ben kezdte meg a BAV,
de azt 1991-ben leállították. Összességében Zobák bá-
nya építése (beruházása) 1952 és 1991 között folyama-
tosan történt.

Megemlítendõnek tartom még, hogy a szakosított
bányaépítés a késõbbi csonka Magyarország területén
1913-ban indult meg. A Petrozsénybõl áttelepült kis lét-
számú magyar �baráber� Hanabeck Frigyes okl. bánya-
mérnök vezetésével elsõként a Rücker aknát mélyítette
tovább, majd a véglegesen letelepült Hanabeck 41 évig
tartó vezetése alatt az országban 5100 méter aknát mé-
lyítettek illetve mélyítettek tovább vagy építettek át.

Tóth Árpád
okl. bányamérnök, a BAV ny. vezérigazgatója

Kiegészítés a �Volt egyszer egy... Mecseki Szénbányák� c. cikkhez
(megjelent a BKL Bányászat 2007/3. szám 10-16. oldalain)

Bányaüzemek a Murmanszki (Oroszország) régióban

A Federova Bányászati Csoport közzé tette a kutatásainak
az eredményét, mely szerint 6,5 millió uncia (190 t) platinát és
4,7 millió uncia (130 t) palládiumot tartalmazó ércmezõt talál-
tak Oroszország északi részén Murmanszk város közelében.
A telepek közel vannak a külszínhez és így külfejtési techno-
lógiával lehet a bányamûvelést végezni.
Engineering and Mining Journal 2007. április

Bogdán Kálmán

Uránból nagy a hiány

Az atomenergia felhasználása, az atomerõmûvek építése
a reneszánszát éli a hagyományos energiahordozók drágulása
miatt, de az atomenergia-ipart átmenetileg üzemanyaghiány
korlátozza. A montreali Desjardins Valeurs Mobilieres piac-
elemzõ cég számítása szerint az uránkereslet az idén várha-
tóan ezer tonnával meghaladja a kínálatot, és jövõre 1700 ton-
nás hiány várható.
MTI Dr. Horn János

Külföldi hírek
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Tizenöt éves a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány
(Tatabánya)

Tizenöt év nem korszakos múlt a történelemben, azonban
az alapítványok életében már említésre méltó, hiszen a törvé-
nyi lehetõségek nem sokkal korábban tárultak ki az effajta
mûködési formák elõtt.

A szénbányászat rohamos leépítése és a hagyományos
múlttal rendelkezõ települések ipari struktúrájának átalakulá-
sa két évtized alatt ment végbe. Ez az idõszak állt rendelkezés-
re a bányászat helyi ipartörténeti emlékhelyeinek megterem-
tésére, a fellelhetõ, megõrzésre és kiállításra alkalmas eszkö-
zök összegyûjtésére. A tatai szénmedencében folytatott bá-
nyászat több mint 100 éves mûködése során nem kevés helyi
értékû emlék, életforma és különbözõ hagyomány halmozó-
dott fel. A nyolcvanas évek végére eldõlt a szénmedencén kí-
vüli bányák (Nagyegyháza, Mány) sorsa, így már belátható,
néhány évre korlátozódott a bányavállalat mûködése. Ebben
az idõben váltak egymás után feleslegessé a medence már
nem üzemelõ aknáinak külszíni létesítményei.

A város belterületén, a város belsõ fõútjaihoz közel, köny-
nyenmegközelíthetõ helyen volt a XV. akna udvara és külszíni
létesítményei. Az irodák, mûhelyek, szellõztetõgép, aknato-
rony, aknaszállítógép, kompresszortelep, fürdõ, öltözõ erede-
ti és viszonylag jó állapotban megmaradtak. Ennek köszönhe-
tõ, hogy a vállalat elhatározásából és a Tatabányai Múzeum
munkatársainak szakszerû munkájának eredményeképpen
1988-ban, bányásznapon megnyílt a látogatók elõtt a Szabad-
téri Bányászati Múzeum. A múzeum látogatottságának gyors
növekedése elsõsorban a Tatabányai Múzeum vezetésének és
munkatársainak kreatív munkájának köszönhetõ. A sikeres
megnyitás után egy-két év alatt az is kiderült, hogy a további
fejlesztések, Tatabánya város vezetõinek növekvõ segítsége el-
lenére sem megvalósíthatók a hagyományos állami és önkor-
mányzati keretek között. E felismerés eredményezte, hogy a
Tatabányai Szénbányák Vállalat vezetése � mint alapító �
létrehozta a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítványt.

Az alapítványt a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1991-ben nyilvántartásba vette, Tatabánya székhellyel.

Az alapítvány célja: A tatabányai XV. aknán létesített Sza-
badtéri Bányászati Múzeum támogatása, ezen belül:
� a XV. aknánmeglévõ épületek, parkok karbantartása, felújí-
tása;

� az épületegyüttes továbbfejlesztése ipari skanzenné;
� a kiállított tárgyak, gépek, eszközök stb. megóvása, gondo-
zása;

� a meglévõ gyûjtemény gyarapítása;
� a helyi gazdaságtörténeti kutatások végzésével az általános
és szakmai kultúra, valamint a szakmai képzés elõsegítése;

� a helyi bányászati és iparfejlõdés múltbéli értékeinek megis-
mertetése.
Az alapítvány induló tõkéje 3 millió forint, ebbõl 2 millió

forint készpénz és 1 millió forint névértékû bemutatóra szóló
részvénypapír volt. (Ez utóbbi idõközben megsemmisült, a
részvényt kibocsátó jogutód nélküli megszûnése miatt.) A fel-
használható pénz összegét az alapító az induló tõke minden-
kori kamatjaira korlátozta. Így az alapítvány kuratóriuma kez-
dettõl fogva arra volt kényszerítve, hogy állandó és biztos tá-
mogatók segítségét keresse.

Az aktív múzeumi tevékenység meghozta a támogatókat,
1992-ben Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ha-
tározta el, hogy folyamatosan támogatja az alapítványt, majd
ennek hatására a város vállalkozói és magánszemélyek adójuk
felajánlható részével csatlakoztak. A támogatások harmadik

csoportját az állami intézmények által kiírt pályázatokon el-
nyert kisebb-nagyobb pénzösszegek jelentették. Ezek közül a
legnagyobb a Széchenyi Terv keretében elnyert négymillió fo-
rint, a Nemzeti Kulturális Alap, a Millenniumi Kormánybiz-
tosi Hivatal, a Magyar Bányászati Hivatal és a Nemzeti Civil
Alapprogram által kiírt pályázatokon elnyert több millió fo-
rint.

A tizenöt év alatt az alapítványnak juttatott támogatások:

A múzeumnak juttatott és pályázatokon � Komárom és
Esztergommegye és Tatabánya önkormányzata által kiírt � el-
nyert pénz az elõbbi összeggel azonos mértékû, így megálla-
pítható, hogy összességében mintegy kettõszázmillió forintot
használtunk fel a fejlesztésre és üzemeltetésre.

A kuratórium hosszú idõn át változatlan összetételben
mûködött, tagja volt többek között a múzeum vezetõje, a me-
gyei múzeum képviselõje, továbbá a vállalat hárommunkatár-
sa. A kuratórium elsõ elnöke közel tizenhárom évig vezette az
alapítvány munkáját. Az ötfõs kuratóriumnak három tagja (a
múzeum vezetõje, a volt és a jelenlegi kuratóriumi elnök) ti-
zenöt éve folyamatosan vesz részt az alapítvány munkájában.
A kölcsönös bizalom és jó együttmûködés eredményeképpen
elmondható, hogy két törvényességi (fõügyészségi) vizsgálatot
magunk mögött hagyva, számottevõ hiányosságokat nem tár-
tak fel az ellenõrzések, leszámítva néhány formai hibát.

A kuratórium további munkájának javítása és hatékonysá-
gának növelése érdekében a kuratórium egy tagja, az átruház-
ható és eseti megbízással meghatározható feladatok elvégzé-
sére kuratóriumi titkár kinevezéssel végzi folyamatosan tevé-
kenységét. Feladata a múzeum vezetõjével együttmûködve a
pályázati kiírások figyelemmel kísérése, a pályázatok elõkészí-
tése, a támogatói kör bõvítése, a támogatói szerzõdések elõké-
szítése stb.

1998-tól az alapítvány közhasznú, így az 1997. évi CLVI. tör-
vénynek és az azt követõ törvényi elõírásoknak megfelelõen élt
is a lehetõségekkel. Minden évben elkészítette a közhasznúsági
beszámolóját. 2006-tól az alapítvány mûködését és gazdálko-
dását felügyelõ bizottság is figyelemmel kíséri és ellenõrzi.

Az alapítvány csak segítõje a Szabadtéri Bányászati Mú-
zeum mûködésének, a siker, az elismerés, a fejlesztés és az
egyre nagyobb érdeklõdés a múzeum vezetésének és szakmai
munkájának köszönhetõ.

Ennek a szakmai munkának az eredményei:
� befejezettnek tekinthetõ a tatai bányászatban használatos
bányászati eszközök, gépek és mûszerek gyûjteménye,

� a szép, parkosított aknaudvar és környéke,
� a bányamérnökség teljes, több évtizedes múltú felszereltsége,
� a lámpakamra és tartozékai,
� a faléz-felolvasó � eredeti állapotban,
� a Villám nyomda kis munkaterme,
� kis képtár, bányászattal kapcsolatos témájú festményekkel,
� az ipartörténeti értékû aknaszállítógép,
� a mûemlék értékû kompresszortelep,
� jól berendezett üzemvezetõi iroda,
� a rendezetten és látványosan kiállított ásvány-, kõzet- és
kristálygyûjtemény,

Hazai hírek

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkorm. 51,8 millió forint
Állami alapok 19,8 millió forint
Helyi vállalkozások 19,1 millió forint
Megyei Önkormányzat 2,0 millió forint
Összesen 92,7 millió forint
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� teljes felszereltséggel és mûködõképes állapotban a kovács-
mûhely,

� föld alatti bányatérség, a vágat és fejtés biztosítás Tatabá-
nyán alkalmazott típusaival és egyéb eszközökkel,

� két újra felépített, bányatelepi ún. hatajtós ház, a XX. száza-
di munkáslakás történeti fejlõdését bemutatva, a bányatár-
saság által biztosított kisipari szolgáltatások mûhelyeivel,

� az elemi iskola, két különbözõ osztályteremmel,
� a tatabányai vezetõ bányász szakemberek polgári életét be-
mutató, ún. tiszti lakás eredeti épülete.

A bányászati tevékenység 2004-ben befejezõdött, meg-
szûntek a hagyományõrzésnek, az egyesületi életnek 50 éve
helyet adó létesítmények használati lehetõségei. Az utóbbi
években a Szabadtéri Bányászati Múzeumban ünnepeljük a
Bányásznapot, itt tartjuk az egyesületi hagyományos szakes-
télyt és baráti találkozót, így a múzeum egy kicsit több lett,
mert az itt rendezett különbözõ mûvészeti táboraival együtt
tavasztól õszig pezsgõ élet folyik.

A Tatabányai Múzeum az elmúlt években számos orszá-
gos elismerést érdemelt ki, így az �Év múzeuma� kitüntetõ cí-
met, elnyerte a Tatabánya Kultúrájáért Díjat és a Pulszky Tár-
saság � Magyar Múzeumi Egyesület különdíját is.

Az alapító Tatabányai Bányák Vállalat hosszúra nyúlt fel-
számolása és az integráció megtörténtével a törvények helyte-
len értelmezése miatt néhány alkalommal csak bírósági vizs-
gálat és állásfoglalás alapján vált egyértelmûvé az alapító jogo-
kat gyakorló szerv személye. A felszámolás jelenleg is folya-

matban van, így az
alapító jogait a fel-
számoló biztos gya-
korolja. Vélhetõen
a felszámolás véges
határidõn belül be-
fejezõdik, akkor az
1959. évi IV. tv. Pt.
74/C. § (7) bekezdé-
se rendelkezik az
alapítói jogokról:
�Az alapító az ala-
pító okiratban az e
törvényben biztosí-
tott jogainak gya-
korlására � különö-
sen halála, megszû-
nése esetére � maga
helyett más sze-
mélyt is kijelölhet.
E személyre az ala-
pítóra vonatkozó
rendelkezések az

irányadók. Alapító vagy jogainak gyakorlására kijelölt más
személy hiányában � a kezelõ szerv (szervezet) vagy az ügyész-
ség erre vonatkozó bejelentése alapján az alapítói jogosultsá-
gok a bíróságot illetik meg.� Az alapítói jogok átruházását a
felszámoló biztossal egyeztetve kívánjuk kezdeményezni, az
alapítványhoz csatlakozó jogi személyekre.

A Szabadtéri Bányászati Múzeum 2008-ban ünnepli majd
20. születésnapját, a kuratórium az évforduló megünneplésé-
vel szeretné megtisztelni és köszönteni az adományozókat és
nem utolsósorban azokat a kollégákat � bányászokat, szimpa-
tizánsokat �, akik kezemunkája biztosította és biztosítja az ala-
pítvány mûködését és a múzeum fejlõdését.

Stuber György okl. bányamérnök,
kuratóriumi elnök

Urán után kutat a Wild Horse Ajkán

Megállapodást kötött az ausztrál Eurash a Bakonyi Erõ-
mû Zrt.-vel. A szerzõdés értelmében a Wild Horse Energy és
leányvállalata, a Sparton Resources uránérc után kutatna a
szénerõmû ajkai telephelyén felhalmozott közel 20 millió ton-
na salakban. A felmérés magában foglalja a mintavételt és az
adatok elemzését is, ez várhatóan három-hat hónapot vesz
igénybe. Az ehhez kapcsolódó munkákat az amerikai Lyntek
Inc. Ásványfeldolgozó és -Kutató cég végzi, amely már tíz or-
szágban, harminc hasonló projektben vett részt, és piacvezetõ-
nek számít az adott szegmensben.
(Világgazdaság, 2007. augusztus 14.) Dr. Horn János

Emlékezés az 1983. június 22-i márkushegyi
sújtólégrobbanás 37 áldozatára

Közel százan gyûltek össze 2007. június 22-én amárkushe-
gyi aknaüzem udvarán, az 1983-as bányaszerencsétlenség ál-
dozatainak emlékére állított szobornál, hogy részt vegyenek a
koszorúzási ünnepségen.

A megemlékezés kezdõ aktusaként a szobornál díszõrsé-
get álló egyenruhás kollégák meggyújtották a lámpásaikat. Ez-
után a felcsendülõ Himnusz hangjára elhalkult a zsongás és
mindenki némán, fõlehajtva tisztelgett az áldozatok emléke
elõtt.

Az emlékmû talapzatánál a márkushegyi üzemvezetés ko-
szorúját dr. Havelda Tamás bányászati igazgató és Vicsai János
aknaüzem-vezetõ fõmérnök helyezte el. Ezt követõen elõször
Torma Lajos szakszervezeti titkár a BDSz, majd Szedlák János
az üzemi tanács nevében koszorúzott. A megemlékezés virá-
gainak elhelyezése után aBányászhimnusz felhangzásával és a
díszõrség bányászlámpáinak eloltásával ért véget az ünnepség.

Bariczáné Szabó SzilviaA XV. sz. függõleges akna

Az újjáépített �hatajtós� házak és az elemi iskola



Mindennapjaink energiája

Vetélkedõsorozat a Miskolci Egyetemen

Pozsony, Graz, Bécs � egyebek mellett e városokat is érin-
ti az a 15 fiatal, akik a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudo-
mányi Karának vetélkedõsorozatát megnyerve július 16-án
kelnek útra. Szélfarm-, vízierõmû-, hulladékégetõ-, szénbá-
nya-, kõolajfinomító-, biogázüzem-látogatás és sok egyéb ér-
dekesség szerepel hétnapos programjukban. Az elmúlt hóna-
pokban zajlott szellemi megmérettetés témája ugyanis az
energia volt. A folytatás szeptemberben indul�

A múlt év végén hirdetett vetélkedõsorozatot a Miskolci
EgyetemMûszaki Földtudományi KaránakDigitális Közössé-
gi Központja (DCC) középiskolás csapatok részére.

Az alapgondolat egy olyan program szervezése volt,
amelynek révén a középiskolások közelebb kerülhetnek amû-
szaki földtudományokhoz. A fiatalokat játékos feladatokkal
lehet legkönnyebben megszólítani, így a szervezõk is ezt a for-
mát választották. Ha pedig játékról van szó, akkor a témája le-
gyen olyan, ami hasonlít a kar profiljához és egyúttal minden-
ki számára érthetõ. Ilyen téma például az energia.

A �Mindennapjaink energiája� címû vetélkedõsorozat
népszerûségét mutatja, hogy három megye tizenkét középis-
kolájából húsz csapat vett részt a megmérettetésen. A négyta-
gú csapatok három középiskolás diákból és egy egyetemi hall-
gatóból álltak össze.

Három forduló

A vetélkedõ elsõ fordulójára a középiskolákban került
sor, ahol egyetemi oktatók tartottak elõadást az energiáról s
arról, hogy a mérnökök mit tesznek az energiatermelésért, il-
letve az ezzel kapcsolatos környezetgazdálkodásért. Az elõa-
dást a jelentkezõ csapatokon kívül minden, az adott iskolában
tanuló érdeklõdõ diák meghallgathatta, és a végén egy ener-
giával kapcsolatos tesztfeladatot tölthetett ki � e feladatok a
középiskolás tanulmányi anyag energiával kapcsolatos részein
alapultak.

A második fordulóba a legeredményesebb hat csapat jut-
hatott. Mindegyikük egy-egy üzemlátogatáson vett részt, majd
a kirándulásról virtuális fényképes túrát állított össze, a cégek-
tõl kapott adatokból és az adott energetikai feladattal kapcso-
latos nyilvánosan fellelhetõ adatokból, honlap formájában. A
honlapok megtekinthetõek a www.dcc.uni-miskolc.hu címen.

A három, döntõbe jutott csapat érdekes fizikai és szellemi
erõt igénylõ feladatok megoldásával alakította ki a végsõ sor-
rendet, melyet aMiskolci Egyetem oktatóiból és külsõ szerve-
zetek képviselõibõl álló zsûri állapított meg. Elõkerültek a
fosszilis és a megújuló energiával, energiahordozókkal kap-
csolatos kvízkérdések, játékos gyakorlati feladatok és kifejten-
dõ kérdések is a témában.

Eredmények

A verseny végsõ eredménye: I. helyen végeztek a Geodá-
mák, az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium diákjai, II. helyen a Fényi Gyula Miskolci Jezsuita
Gimnázium és Kollégium Fényi csapata, míg a III. helyen az
Avasi Gimnázium avasi csapata. Több különdíj volt, ezek egyi-
két a Fényi csapata kapta honlapjuk elismeréséül.

Minden, a versenyen elindult csapat nyert, részben az
energiával, részben az informatikával kapcsolatos nyeremé-
nyeket. A döntõbe került három gyõztes csapat jutalma az a
július 16-án, hétfõn induló kalandtúra, ami keresztülvezet Kö-

zép-Európán, és érint számos létesítményt, köztük vízerõmû-
vet, szélfarmot, biomassza alapú energiaipari létesítményt,
szénbányát és kõolaj-feldolgozót, alternatív és hagyományos
energiatermelõket.

Hidroglóbusz: szeptembertõl folytatás

A lezárult megmérettetés népszerûségére tekintettel
újabb vetélkedõsorozatot indít aMûszaki Földtudományi Kar
Hidroglóbusz címmel. Az idén szeptemberben induló verseny
középpontjában legértékesebb természeti kincsünk, a víz áll.
A szellemi torna háromfordulós lesz, a döntõt a Miskolci
Egyetemen tartják 2008 márciusában. A szervezõk négyfõs
csapatok jelentkezését várják középiskolákból. A negyedik
csapattag a kar elsõéves hallgatója is lehet. A feladatok között
tesztek, terepi látogatások, beszámolók, kvízkérdések és
ügyességi feladatok lesznek. A nyertesek értékes hazai és kül-
földi tanulmányutakon vehetnek részt, illetve tárgyjutalomban
részesülnek.

További információk a www.dcc.uni-miskolc.hu honlapon
megtekinthetõk. Elõzetes regisztráció már most a
dcctitkar@uni-miskolc.hu e-mail címen lehetséges.

FJ

A Magyarországi Bányásztelepülések Országos
Szövetségének

Konferenciája Rózsaszentmártonban

2007. július 3-án Rózsaszentmártonban, a festõi környe-
zetben lévõ turistaházban a magyarországi felhagyott bányák
településeinek polgármesterei konferenciát tartottak.

A megjelent több mint 40 fõ résztvevõt Lévai Ferenc okl.
bányamérnök, Tatabánya alpolgármestere, a szövetség elnöke
és Nagy Tibor ügyvezetõ igazgató titkár üdvözölte. Az üdvöz-
letek után a házigazda Sipos Jánosné okl. közgazdász, Rózsa-
szentmárton polgármestere ismertette a község múltját, jele-
nét és a jövõ lehetõségeit. Az 1200-1300-as években kialakult
település 1894-ig Fancsal névre hallgatott, majd 1894-tõl elõ-
ször Rózsa-szentmárton, majd késõbb Rózsaszentmárton né-
ven vált ismertté.

A polgármester asszony részletesen szólt a község lakói-
nak összetételérõl, a földmûvelésben, szõlõtermelésben való
részvételérõl és röviden ismertette a lignitbányászat 1890-
1908 közötti kialakulását, amely a település fejlõdését a továb-
bi években meghatározta.

Rózsaszentmárton a lignitbányászat bölcsõje, melyre a he-
lyi lakosság igen büszke. 2008-ban szeretnék méltóképpen
megünnepelni a 100 éve megkezdett lignitbányászatot.

A konferencia további részében a következõ tartalmú elõ-
adások hangzottak el:
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Nagy Tibor, Lévai Ferenc és Sipos Jánosné



� A bányászati múlt összefoglalása, a bányászkodás áldásos
tevékenysége, a bányászkodás után megmaradt problémák.
Elõadó: Dr. Szabó Imre okl. bányamérnök, ny. vállalati

fõmérnök
� A lignitbányászat hagyományai, a Lignitbányászati Emlék-
ház kialakítása, a salgótarjáni Bányászati Múzeum bemuta-
tása.
Elõadó: Dr. Szvircsek Ferenc okl. történész, fõmuzeológus

� A bányászat után visszamaradt süllyedések, épületkárok. Az
elõadó fényképekkel szemléltette mondanivalóját.
Elõadó: Kolláth Zoltán okl. bányamérnök, bányászati szakértõ

� Törvényi és jogszabályi környezet.
Elõadó: Dr. Izsó István okl. bányamérnök, bányakapitány

� Salgótarján rendezési terve napjainkban.
Elõadó: Kenyeres István okl. építészmérnök, ny. fõépítész
Az elhangzott elõadások, hozzászólások után összefogla-

lójukban Lévai Ferenc elnök és Nagy Tibor titkár megköszön-
ték az elõadók tájékoztatóit, külön köszönetet mondtak Sipos
Jánosné polgármesternek, a házigazdának a jól szervezett kon-
ferencia biztosításáért. Sikeresnek és a továbbiakhoz jó útmu-
tatónak értékelték a konferenciát.

Elmondták, hogy a Borsodi, Mecseki, Észak-dunántúli
Bányavagyon-hasznosító Rt. végelszámolása után azok köte-
lezettségeit valamennyi szénmedencében a budapesti székhe-
lyû Bányavagyon-hasznosító Kht. vette át, amelynek Miskol-
con, Veszprémben, Pécsett fióktelepe mûködik, Salgótarján-
ban megbízottja tevékenykedik. A továbbiakban felmerülõ
bányakárokat a bejelentés alapján a Bányavagyon-hasznosító
Kht. intézi. AMagyar Bányásztelepülések Szövetsége minden
bezárt bányatelepülés képviselõinek a lehetõ legtöbb segít-
séget megadja ügyeik intézése során.

Sipos Jánosné polgármester asszony mindenkit meghívott
a rózsaszentmártoni specialitással elkészített finom ebédre,
ahol a baráti beszélgetés tovább folytatódott.

Ebéd után a résztvevõk megtekintették az 1780-ban épült
római katolikus templomot, majd az 1996-ban létrehozott lig-
nitbányászati emlékházat.

Dr. Szabó Imre

Õslénytani kutatások a Dunántúlon

Õslénytani kutatótábor

A �Föld Bolygó Nemzetközi Éve 2007-2008-2009� nevû
rendezvénysorozathoz kapcsolódóan az ELTE Õslénytani
Tanszéke 2007 nyarán (július 16-29.) feltárómunkával járó õs-
maradványgyûjtést folytatott le a pulai alginit bánya területén.

A pulai alginit egy tufagyûrûvel határolt egykori krátertó-
ban ülepedett le a késõ-pliocén folyamán, hozzávetõleg 3-2,6
millió évvel ezelõtt. Erre az idõszakra a kutatók rendkívül
nagy figyelmet fordítanak a földi klímarendszer megértése ér-
dekében. Ekkor kezdõdött meg az a fokozatos, globális lehû-
lés, mely a szárazföldi jégsapkák növekedéséhez, majd az
északi félgömbön eljegesedéshez vezetett. A pulai lelõhely
részletes vizsgálatával továbbmélyíthetjük ismereteinket a ké-
sõ-pliocén klímaváltozást illetõen. A szerves anyagban gazdag
vízben a nyugodt üledékképzõdés és az évszakos változások
következtében lemezes üledék képzõdött. Az évenkénti leme-
zesség olyan kivételesen részletes idõfelbontást tesz lehetõvé,
mely más lelõhelyeken aligha tapasztalható.

Pulán 1973-ban kezdõdött meg az alginit kitermelése. A
bányamûvelés során a Nagyvázsonyi Mezõgazdasági Kft. hat-
hatós közremûködésével már a korábbi években is számos je-
lentõs maradvány került elõ. Az alginit meszes, kemény fedõ-
je gazdag levélflórát tartalmaz. Az elsõ jelentõs gerinces lele-

tet 1988-ban találták (õsorrszarvú, Dicerorhinus megarhinus).
Több rétegben igen nagy tömegben fordulnak elõ halmarad-
ványok (pl. csapó sügér, Perca fluviatilis). Mindezeken kívül
szarvasmaradvány, disznóféle fogtöredéke, õstulok koponyá-
ja, rovarlenyomatok és madártoll is elõkerült.

A 2007-es kutatótábor során számos növény- és halmarad-
vány került begyûjtésre. A halmaradványok konzerválása
technikai szempontból gondot jelenthet, az alginit szerkezete
ugyanis az eltávozó víz hatására megváltozik, a kõzet a leme-
zei mentén fellevelesedik, bepenészedik, ezzel teljesen tönk-
retéve a leleteket. Ennek elkerülése végett az ásatás során a
maradványok egyik felét kétkomponensû, víztiszta mûgyantá-
val vontuk be. A továbbiakban tervezzük a leletek túlsó olda-
lán maradt alginit eltávolítását, gyantával történõ helyettesíté-
sét, majd a mûgyantás felületek simára csiszolását. Mindeze-
ken kívül a bányamûvelés során áthalmozott törmelékbõl elõ-
került egy rinocérosz állkapocs is. A laboratóriumi munkála-
tok során, úgynevezett iszapolásos technikával próbálunk
majd kisgerinces maradványokat kinyerni az üledékbõl. A
vizsgálatokhoz szükséges mintákat a kutatótábor során gyûj-
töttük be. Az alginitet hidrogén-peroxidos áztatás segítségével
tudjuk fellazítani, majd fél milliméteres lyukátmérõjû szitán
fogjuk átmosni. A szitán maradó anyagot mikroszkóp segítsé-
gével válogatjuk majd át a maradványok elkülönítése céljából.

Az ásatás létrejöttében és lebonyolításában nyújtott segít-
ségükért köszönettel tartozunk aNagyvázsonyiMezõgazdasá-
gi Kft.-nek, valamint számos kutatónak és munkatársnak. Há-
lásak vagyunk továbbá mindazon személyeknek, akik mun-
kánkat bármilyen formában segítették.

A kutatótábor nem jöhetett volna létre az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium, a HantkenMiksa Alapítvány, valamint a
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatása
nélkül.

Virág Attila

A Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció
eredményei 2007-ben

Az elõzõ évekhez hasonlóan, az idei évben is (2007. július
29. � augusztus 12.) megszerveztük a kéthetes gerinces õslény-
tani ásatást a Bakonyban, az iharkúti bauxitbányák területén.
Az ásatások során a korábbi feltárásokat folytatandó, a külfej-
tés déli oldalában dolgoztunk, és egy kb. 100 m2-es területet
tártunk fel. A munkálatokban 20 fõ vett részt (kutatók és
egyetemi hallgatók egyaránt).

Az ásatás megfelelõ feltételeinek biztosításában idén is
nagy szerepe volt a MAL Zrt. Bauxitbányászat Divíziónak és
a Geovolán Zrt.-nek, melyek a földmunka elvégzésével lehe-
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tõvé tették, hogy könnyedén hozzáférjünk a feltárandó terü-
lethez. A Pápai Önkormányzat és a Pápai Tûzoltóság révén
pedig meg tudtuk oldani az iszapoló hely vízellátását.

A idei, nyári ásatások révén átvizsgált több tonnányi,
csonttartalmú kõzetbõl több száz csonttöredék, fog és ritkáb-
ban kiváló megtartású csontlelet került elõ. A legérdekesebb
leletek közé tartozik egy részleges krokodilkoponya, mely a
háromféle krokodil közül nem a már elhíresült kistermetû,
speciális fogakkal rendelkezõ, növényevõ krokodiltól szárma-
zik, hanem feltehetõen a mai Alligatoroidea-félék rokonságá-
ba tartozik. Rábukkantunk továbbá újabb madárleletekre,
melyek a mai Magyarország területérõl ismert legidõsebb ma-

dármaradványok, de újabb leletekkel sikerült gazdagítani a tö-
rékeny csontozatú, repülõ hüllõ, a Bakonydraco leletanyagát
is. Az idei leletek preparálása nem régen kezdõdött meg, és
több hónapot veszmajd igénybe.A kipreparált leletek feltehe-
tõen újabb és újabb információkkal fogják gazdagítani errõl a
85 millió évvel ezelõtt létezett világról kialakított képünket, és
remélhetõleg további adatokkal fognak szolgálni az egykori,
õsállatföldrajzi viszonyokra vonatkozóan.

A kutatást támogatták: The Jurassic Foundation, a
Hantken Miksa Alapítvány, a Magyar Természettudományi
Múzeum.

Dr. Õsi Attila

A XLVI. Bányamérõ továbbképzõ és tapasztalatcsere

Az OMBKE Bányamérõ Szakcsoportja 2007. május 23-
25-én tartotta meg a XLVI. Bányamérõ továbbképzõ és ta-
pasztalatcsere rendezvényét, Gyulán. A társszervezõ a Teszt
Kft. volt. A rendezvényen való részvételt a Magyar Mérnöki
Kamara a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti tovább-
képzés szabadon választható részének teljesítéséhez 3 kredit-
pont értékkel veszi figyelembe.

Május 23-án, szerdán a vendégek fogadása a Park Hotel-
ben volt, melynek teraszán közös vacsorával zártuk a napot.

Május 24-én, csütörtökön a Bányászhimnusz hangjai után
kezdõdött a konferencia szakmai programja. Amegjelenteket
dr. Barátosi Kálmán, a Bányamérõ Szakcsoport elnöke
köszöntötte, és megnyitotta a rendezvényt. Meghirdette a
�Legjobb elõadás� címért folyó versenyt. Dr. Miklós Pál, a
Teszt Kft. ügyvezetõ igazgatója, mint házigazda köszöntötte a
résztvevõket, elmondta azt is, hogy a szervezés során többen
kérdezték, hogy van-e még magyar bányászat egyáltalán. A
kérdezõknek elmagyarázta, hogymajdnemminden alapanyag
a bányászatból származik.

Elsõként Mészáros László mûszaki igazgató tartott elõa-
dást �A Gyulai Várfürdõ története és legújabb kori fejleszté-
sei� címmel. Ismertette a fürdõ történetét a 72 fokos gyógyvíz
megtalálásától (1958) kezdve, az 1959-ben történt megnyitá-
son, az 1999-ben készített stratégiai terven és a 2002-ben a
Széchenyi tervben kapott támogatáson keresztül napjainkig.
Ezután dr. Miklós Pál ügyvezetõ tartott ismertetõt a Teszt Kft.-
rõl. Építõmérnöki, közgazdasági és jogi diplomájával a TSZ
építõipari részleg vezetõje volt, mikor egy bányatechnikus ke-
rült a keze alá, és ezzel elindult a bányászat felé. A 80-as évek-
ben alapította a kft.-t bányászati tervezésre és építõipari kivi-
telezésre. Lassan fejlõdtek, lett geológusuk, környezetvédelmi
szakemberük, bányászati szaktervezõjük. Feladat-orientált
csapatot hozott össze, ma már van saját bányájuk is.

A szakmai elõadások sorát �Kockázat és bányamérés�*
címmel tartott elõadásával dr. Füst Antal okl. bányamérnök, az
MTA doktora, c. egyetemi tanár nyitotta meg, majd dr. Havasi
István tszv. egyetemi docens folytatta �AHasznosi Völgyzáró-
gát magassági értelmû mozgásvizsgálata�* címû elõadásával,
melynek társszerzõje a Geofor Föld- és Bányamérési Kft. fõ-
mérnöke,Csörgits Péter volt. �Az intelligens pontobjektumok-
ra épülõ Elrendezés Szerkesztõ Rendszer�* c. elõadás követ-
kezett, melyet Bálint Béla, az Olajterv Zrt. Telepítési Szakág
vezetõ tervezõje tartott.

A plenáris ülésen dr. Barátosi Kálmán számolt be az elõzõ
konferencia óta történt eseményekrõl. Ismertette a Szakcso-

port rendszeres üléseit, kiemelve a IX. Bányamérõ Fórumot;
beszélt aNemzetközi Bányamérõ Szövetség (ISM) eseménye-
irõl; a KOMPASZ ismételt kiadásáról. Javasolta, hogy ez év-
ben a tiszteletbeli hites bányamérõ címet Pikli Károlynak ado-
mányozzák, és hogy este köszöntsék a nyugdíjba vonuló
Tóthné M. Zsuzsát és Szily Zsoltot.

Ebéd után dr. Havassy Péter igazgató �AGyulai Vár törté-
nete és a Vármúzeum bemutatása� címû elõadását hallgat-
hatták meg a résztvevõk.

Ezután a mûszerkiállítók következtek:
A TOPCON GPS mûszerekrõl Bartha Csaba tartott is-

mertetõt, megemlítve a GLONAS, a GALILEO és az
EGNOS mûhold rendszereket is.

A Geotrade Kft. képviselõje, Stenzel Sándor a TRIMBLE
S6 és VX mérõállomást mutatta be. A Sokkia Kft. vezetõje,
Varga Zoltán az SRX, GSR2700 és SXGNSS mûszerekrõl be-
szélt.

�Geodéziai mérések az egyenlítõnél�* címmel Somlyai
Mihály ügyvezetõ (Földméter Kft.) tartott elõadást és élmény-
beszámolót, majdOrmándy Szilárd (TesztKft.) kambodzsai él-
ménybeszámolója következett. Simon Gyula �Szénhidrogén
szállítóvezetékek létesítésének szakmai feladatai� címû elõa-
dása zárta a napot.

A baráti vacsora és a Szakestély igen kellemes emléket ha-
gyott mindenkiben. Ekkor került sor a tiszteletbeli hites bá-
nyamérõ cím és az obsitlevelek adományozására.

Május 25-én, pénteken dr. Szabó György ügyvezetõ és
Horváth Anita geológus (TXMKft.) �A szaturált mélymeden-
ce-gázok bányászata� címû elõadása hangzott el, amit sok
kérdés követett. Utána �Bányamérés �Mine surveying�* cím-
mel dr. Barátosi Kálmán tartott elõadást. Hozzászólásában
Pataki László, a MOL Nyrt. Bányamérés és Birtokjog vezetõ-
je a bányamérés széles feladatkörérõl beszélt.

A zárszóban dr. Barátosi Kálmán röviden összefoglalta a
konferencia eseményeit. Kihirdette, hogy a �Legjobb elõ-
adás� címet Simon Gyula nyerte el. Meghívta a jelenlévõket a
2008-ban rendezendõ, a XLVII. Bányamérõ továbbképzõ és
tapasztalatcsere rendezvényre, mely május vége, június eleje
tájékán Esztergomban lesz, az Eurokt-Akadémián, a Szakcso-
port és a Magyar Bányamérõ Alapítvány rendezésében.

Az idejében beküldött (*-gal jelölt) elõadások a konferen-
cia kiadványában szerepelnek. Amûszerkiállítás a rendezvény
ideje alatt folyamatosan megtekinthetõ volt.

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a Teszt Kft. ragyogó
szervezõ munkájáért!

Dr. Barátosi Kálmán

Egyesületi ügyek
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Mély megdöbbenéssel, megrendülten fogadtuk a nagyon szomorú hírt, hogy egykori évfolyamtársunk,Majtényi
Tibor okl. bányamérnök és okl. számítógép programozó 2007. június 5-én itthagyott bennünket.

1931. május 13-án született munkáscsaládmásodik gyermekeként Érpatak község-
ben. Hatan voltak testvérek. Elemi iskoláit szülõhelyén és Horgonyon végezte nehéz
anyagi körülmények között.

A II. világháború tanulmányait kissé szétzilálta. Tanult a Debreceni Református
Fõgimnáziumban, Nyíregyházán a Kossuth Gimnáziumban és végül Kisvárdán érett-
ségizett. 1952 õszén egy sikeres egyetemi felvételi vizsgával érkezett közénk aMiskolci
Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karára.

Az egyetem elsõ két évét Miskolcon, a harmad-, negyed- és ötödévet pedig Sop-
ronban végezte.

Az 1956-os forradalom eseményei ötödévben Sopronban érték. Ekkor több diák-
társával együtt nyugatra távozott. Angliába került, ahol a Sheffield-i egyetemen foly-
tatta tanulmányait. Az akkori olajválság miatt tanulmányi ösztöndíját megvonták, és
végül a hazatelepülés mellett döntött.

Diplomáját 1963-ban szerezte meg a Miskolci Egyetemen. Szakmai munkáját a
Budapesti Bányagépgyárban, majd a Bányászati Tervezõ Intézetben kezdte el. Ezután a kutató intézet ércelõkészí-
tési osztályára került, ahol tudományos munkatársként dolgozott.

Itt született meg egyik szabadalma, amelyért 1982-ben �Kiváló Feltaláló� arany fokozatú kitüntetésben részesí-
tették. E szabadalom 20 évet élt meg, melyért ez idõ alatt szabadalmi díjat kapott.

Amikor hazánkat is elérte a világ energiagazdálkodásának szerkezeti átalakítása, neki is többször kellett állást
változtatni. Dolgozott az Út- és Vasútépítõ Vállalatnál, mint önálló mérnök, újra a Bányagépgyártó Vállalatnál gép-
kísérleti csoportvezetõként, az Alumíniumipari Tervezõ Intézetnél, mint létesítményi koordinátor, valamint a
KAEV-TEK-nél bel- és külkereskedelmi vonalon fõelõadóként.

Jól beszélt angolul és tudott oroszul is. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület különféle ren-
dezvényeken tolmácsként igen sokszor foglalkoztatta.

Mi évfolyamtársak sokat köszönhetünk neki, mivel odaadással vett részt az évfolyamunk közös életét bemutató
�A mi öt+50 évünk� c. elbeszélõ jellegû könyvünk szerkesztésében, írásában és a lektori munkák elvégzésében.

2007. június 21-én búcsúztunk tõle a budapesti római katolikus Magyar Szentek templomának urnatemetõjé-
ben.

A hamvak beszentelése után Horváth Károly okl. bányamérnök évfolyamtársa idézte fel az elhunyt életútjának
fõbb állomásait, szakmai, emberi értékeit. Egyben elbúcsúzott tõle az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület budapesti szervezete nevében is, melynek haláláig a tagja volt.

Utolsó Jó szerencsét!
Horváth Károly

Majtényi Tibor
(1931�2007)

Majtényi Tibor

Gyászjelentés

Dr. Pátkai László orvos 55 éves korában, 2007. június 18-án, Pécsett elhunyt.

Szemmelveisz Alajos okl. bányamérnök 76 éves korában, 2007. július 16-án, Sopronban elhunyt.

Sonkoly István okl. bányamérnök 78 éves korában, 2007. augusztus 17-én, Budapesten elhunyt.

Ing. Marian Lichner, Selmecbánya volt polgármestere, az OMBKE tiszteleti tagja 57 éves korában, 2007. szeptem-
ber 9-én elhunyt.

Dr. Bodnár Pál jogász életének 86-ik évében, 2007. szeptember 18-án, Miskolcon elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)
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Polyakovszky András bányamérnök 2007. június 6-án Edelényben elhunyt. Sajókazán temették el, ahol barátai,
volt munkatársai és tisztelõi körében Lukács Andrásméltatta életútját, tevékenységét.

1934. szeptember 7-én született Sajókazán. Szülei egyszerû emberek voltak, édes-
apja cipészmester, édesanyja kazai bányász lánya. Általános iskoláit szülõfalujában
kezdte, a világháború azonban beleszólt a család életébe. Édesapja 1944 szeptembe-
rében a nagyvárad-tordai harcokban hõsi halált halt, így testvérével árván maradtak.
Miskolcon folytatta az általános iskolai tanulmányait, majd itt végezte el a gimnáziu-
mot is. A szorgalmas, tehetséges fiatalembert az akarat és a tisztesség minden nehéz-
ségen átsegítette.

1954 õszétõl a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karának
hallgatója volt, majd 1959-ben Sopronban bányamérnöki diplomát szerzett. Elsõ
munkahelye a Sajóvölgyi Bányaüzem, ahol korábban a nyári szünetekben föld alatti
munkásként dolgozott. Felkészültségét, szakértelmét hamar elismerték, egy év múlva
üzemmérnök, majd az üzem biztonsági mérnöke lett. 1963. július 1-jétõl az Edelényi
Bányaüzem II. aknájának fõmérnöke, ahol komoly munkával, eredményes felelõs ve-
zetõi tevékenységgel írta be nevét az üzem történetébe. 1980-tól az üzemi összevoná-

sok után aMákvölgyi Bányaüzem fejlesztési fõmérnöke lett.
Igazi közösségi ember volt, akit a bányászati munka minden részlete érdekelt. Újítások sora fûzõdik a nevéhez,

és részt vett több szakmai és társadalmi szervezet munkájában is. Fegyelmezett, idõt és fáradságot nem kímélõ te-
vékenységét kitüntetések sorával ismerték el.

1989. szeptember 7-én 35 év eredményes munka után a nyugdíjas évek következtek. A sok munka, a nehéz föld
alatti viszonyok aláásták egészségét, szíve már 27 évvel ezelõtt jelezte, hogy nincs minden rendben. Utolsó éveiben
ismét a szívproblémák jelentkeztek. Több mûtéttel próbált a tudomány segíteni, de a remélt felépülés már nem kö-
vetkezett be.

2007. június 6-án délután 1 órakor Polyakovszky András vállára tette a bányászfokost, kezébe vette a mécsest és
elindult a távoli tárnák mélyébe. A leszálláshoz nem kellett társ, sem kísérõ, ennél a �siktánál� már nem volt felol-
vasás.

Elment egy ember, aki Hemingway szavaival búcsúzott: �Nem szívesen távozom a világból... de remélem, nem
dolgavégezetlen megyek. Megtettem mindent, ami erõmbõl tellett.�

Bandi! Emléked megõrizzük, nyugodj békében. Utolsó Jó szerencsét!
Lóránt Miklós

Polyakovszky András
(1934�2007)

Polyakovszky András

Feldbauer Károly bányamérõ technikus szíve 2007. augusztus 31-én este amiskolci Semmelweis Kórházbanmeg-
szûnt dobogni.

1946-ban, mikor munkába állt, még nem államosították, csak �állami kezelésbe
vették� a Borsodi Szénbányák Rt. sajószentpéteri bányaüzemét. Középiskolai � négy
polgári � végzettséggel rövidebb fizikai beosztást követõen írnok, majd bérelszámoló
csoportvezetõ lett az 1948-ban létrehozott állami szénbányászat sajószentpéteri szék-
helyû területi központjában. Az 1951. évi I. Bányásznapra irányításával dolgozták fel a
Kondói Bányaüzem több mint 1200 dolgozójának a hûségpénz kifizetéséhez szüksé-
ges adatait. Ez akkor a sok magánbányánál korábban eltöltött munkaidõ értékelését,
a katonai szolgálat és hadifogság idejének bonyolult nyomozásnak is beillõ felderítését
kívánta meg. Pontos munkája és szerénysége miatt mindenki szerette.

Közben az NB II-ben � késõbb az NB I/B-ben is � bajnokságot nyert sajószentpé-
teri labdarúgó csapatnak is egyik meghatározó játékosa volt: a �beton-bekk�, ahogyan
a sajószentpéteri mérkõzéseket a rádióban sokszor közvetítõ fiatal Szepesi György ne-
vezte. A futballisták akkor még valóban �amatõrök� voltak: a sportolók munkaidõ
kedvezményét csak késõbb vezették be.

Feldbauer Károly
(1928�2007)

Feldbauer Károly
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Ez a �betonszilárdság� és pontosság jellemezte a munkáját is; ezért rövidesen bér- és munkaügyi elõadó lett �
elõször kisebb területen, majd a Borsodi Szénbányászati Tröszt megalakulásakor a tröszt központjában, Miskolcon.
Munkamellett tanulva elvégezte a bányaipari technikumot, késõbb 1978-ban �már közel ötvenéves korában � felsõ
fokú munkaügyi képesítést szerzett. Idõközben feladatai növekedtek: 1962-tõl folyamatosan épültek a munkásfür-
dõk, bevezették a munkaruha-járandóságot, a 164 községbõl bejáró dolgozók munkás-szállítását. Megszervezték a
�megyei bányász munkaképesség-csökkenést elbíráló bizottságot�, amelynek vállalati képviselõje lett.

1988-ban, 42 évi bányászati szolgálat után az � akkor még majdnem 25 ezer dolgozót foglalkoztató � �kiemelt
állami vállalat�, a Borsodi Szénbányák munkaügyi (ma azt mondanánk: �humánpolitikai�) csoportjának vezetõje-
ként vonult nyugdíjba. 42 évig szolgálta nemcsak a borsodi szénbányászatot, de annak ez idõ alatt munkát vállalt
minden dolgozóját is. Munkáját vállalati kitüntetések sorozatán túl miniszteri Kiváló Munkáért kitüntetéssel, a Bá-
nyászati Szolgálati Érdeméremmind a négy fokozatával is elismerték.

Az OMBKE Borsodi Csoport nyugdíjas baráti társasága aktív tagja, összejöveteleinek elõkészítõ munkása volt
mindaddig, amíg látása erõsen meg nem romlott; de még ilyen állapotban is részt vett az utazással nem járó össze-
jöveteleken, hogy régi barátaival, bányásztársaival együtt lehessen.

Temetése 2007. szeptember 5-én a sajószentpéteri temetõben volt. Ravatalánál volt tagtársai álltak díszõrséget,
a bányász-zenekar búcsúztatta. A borsodi szénbányászok, a barátok és azOMBKEnevében dr. Szalai Lászlómond-
ta el az utolsó Jó szerencsét!

SzL

Frei József okl. bányagépészmérnök 1939. április 23-án született Gannán, az általános és a középiskoláit Ajkán
végezte és 1957-ben érettségizett jelesen. Tanulmányait Miskolcon, a Nehézipari Mûszaki Egyetemen folytatta, és

ott is védte meg bányagépész diplomáját 1962-ben.
Az egyetem után az elsõ (és az utolsó)munkahelye a Közép-dunántúli Szénbányá-

szati Tröszt (Veszprém) Dudari Bányaüzemnél volt, ahol elõször mint beosztott mér-
nök dolgozott. Bõségesen akadt tennivalója, mert akkor volt az ún. Dudari Nagy Víz-
betörés, amely a bánya kétharmadát öntötte el. Rövidesen a gépüzem vezetõje lett,
majd kinevezték a bányaüzem gépészeti vezetõjévé. Nagyon sokat dolgozott, és végte-
lenül lelkiismeretes, becsületes és tisztességes mérnök volt. Az egyik kiváló tulajdon-
sága volt, hogymég több évtizedes gyakorlat után sem döntött sohase rutinból, a meg-
szerzett tapasztalatok alapján. Nem volt rest, mindig vette a fáradságot és alaposmun-
kával kidolgozott minden kényes kérdést. Ezért a közvetlen kollégáitól meg is kapta
azt a becenevet, hogy �Frei Tanár Úr�. Ez a név nagyon ráillett és tökéletesen találó
volt. Állandóan továbbképezte magát, és 1968-ban Miskolcon, a Nehézipari Mûszaki
Egyetemen bánya-villamossági szakmérnöki oklevelet szerzett.

Dudarról 1986-ban bekerült Veszprémbe, a Szénbánya Vállalat központjába aMû-
szaki Fejlesztési Fõosztályra, és ott szerteágazó mûszaki feladatokkal foglalkozott � többek között ellátta a vállalati
sugárvédelmi felelõsi teendõket is.

Amikor a vállalat felszámolása elkezdõdött, 1991-ben visszament Dudarra, ahogy õ mondta a �gyökereihez�, és
onnan is ment nyugdíjba 1993-ban. Elismert szaktudása miatt nyugdíjas éveiben is számtalanszor kérték fel szakér-
tõi munkák elvégzésére, amelyeket a megbízói legnagyobb elismerésére teljesített.

Életét családja � felesége, három gyermeke, négy unokája � tette teljessé, amit 68 éves korában gyógyíthatatlan
betegsége tört meg.

Zircen, 2007. október 4-én vettek Tõle búcsút és kisérték utolsó útjára a családtagok, a volt dudari és veszpré-
mi munkatársai, akik a bányászhimnusz mellett kívántak utolsó Jó szerencsét a szeretett Frei Tanár Úrnak.

Bogdán Kálmán

Frei József
(1939�2007)

Frei József
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Mély megrendüléssel értesültünk a hírrõl, hogy barátunk, kollégánk, munkatársunk, Klimó György okleveles
bányamûvelõ mérnök, nyugdíjas üzemigazgató 70 éves korában váratlanul elhunyt.

Klimó György Békéscsabán született 1937-ben. Alap- és középiskolái elvégzése
után a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karára nyert felvételt.
Diplomáját 1960-ban, bányamûvelõ szakon szerezte.

Pályakezdõként a Közép-dunántúli Szénbányászati Tröszt Pusztavámi Szénbányájá-
hoz került. A bányászati szakma gyakorlását üzemmérnökként kezdte, majd az évek
elõrehaladtával bányamester, fõbányamester, üzemi fõmérnök-helyettes, fõmérnök,
bányaüzem-vezetõ, majd üzemigazgató lett. Hivatását majdnem három évtizedig gya-
korolta: szakértelemmel, bányász tartással, becsülettel. 1989. december 1-jétõl volt
nyugdíjas.

Kiváló mûvelõje volt szakmájának, amit különbözõ kitüntetések igazolnak: Kiváló
Bányász, Kiváló Feltaláló, a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz és ezüst fokozatát és
nem utolsósorban aMunka Érdemrend bronz fokozatát is kiérdemelte.

Az OMBKE-nek 1957. január 1-jétõl volt tagja, hûsége elismeréseként idén kapta
meg a Sóltz Vilmos-emlékérmet.

Családja: felesége, leányai, veje és unokái mellett munkatársai, kollégái, barátai, ismerõsei 2007. július 20-án kí-
sérték hamvait utolsó útjára és búcsúztak Tõle a pusztavámi temetõben. Bányásztársai nevében volt évfolyamtársa
és munkatársa, Vörös Géza bányamérnök, nyugdíjas üzemvezetõ mondott búcsúztatót, és mindnyájunk nevében
utolsó Jó szerencsét! A Bányászhimnusz eléneklésével köszöntünk el Tõle.

Magdics Mátyás

Klimó György
(1937�2007)

Klimó György

2007. augusztus 19-én, Tapolcán váratlanul elhunyt Rózsa Kálmán volt repülõ fõhadnagy, okl. közgazdász.
Rózsa Kálmán 1930. július 1-jén született Veszprémben. Tanulmányait Budapesten végezte, az I. István Gimná-

ziumban érettségizett, majd nyomdász-litográfus szakmát tanult. Sorkatonai szolgála-
ta alatt jelentkezett a szolnoki Repülõtiszti Fõiskolára, ahol fõhadnagyként végzett.

A székesfehérvári hadosztály tapolcai ezredéhez került. Az ezredet 1956-banmeg-
szüntették, õt visszahívták Szolnokra. Ott alakította meg társaival az I. Szabad Repü-
lõk Ezredét. A forradalom bukása után hadbírósági eljárással leszerelték. Feleségével
és lányával visszajöttek Tapolcára, ahol a Városi Tanács kereskedelmi osztályán lett el-
lenõr. Munka mellett elvégezte a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetemet (1968).

1965-ben az akkor jelentõs fejlõdésnek indulóBakonyi Bauxitbánya Vállalatnál he-
lyezkedett el. Dolgozott a könyvelésen, a terv- és statisztikai osztályon, volt titkárság-
vezetõ, 1981-tõl az Általános Igazgatási és Szociálpolitikai Osztályon töltött be osz-
tályvezetõ helyettesi munkakört. 1990. július 1-jével ment nyugdíjba.

Szerény, kedves, segítõkész személyisége miatt munkatársai szeretetét, megbecsü-
lését élvezte. 1980-ban megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozatát,

1982-ben Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesült.
Az OMBKE Tapolcai Csoportjának 1972-tõl volt tagja, a rendezvények rendszeres látogatója még nyugdíjasko-

rában is.
Rózsa Kálmán hamvait 2007. augusztus 31-én helyezték örök nyugalomra felesége mellé, a tapolcai régi teme-

tõben. A csendes, bensõséges szertartáson a családmellett sok régi barát, volt munkatársak, a Bakonyi Bauxitbánya
és az egyesület képviselõi is részt vettek.

PT

Rózsa Kálmán
(1930�2007)

Rózsa Kálmán
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Takács József okl. bányamérnök hosszú betegség után, 2007. május 21-én, Tatabányán � szülõvárosában � elhunyt.
1938. december 31-én született bányászcsalád elsõ gyermekeként. Általános és középiskolai tanulmányait Tata-

bányán végezte. A Péch Antal Bányaipari Technikum befejeztével még az évben fel-
vételt nyert a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karára, ahol
1963-ban szerzett diplomát.

ATatabányai SzénbányákVIII-as aknáján beosztott mérnökként kezdte megmun-
káját. Az itt, valamint a XI-es aknaüzemben töltött évek után a befejezésre váró XIV-
es akna aknafõmérnöke lett. Itteni kollégáival írt �A fejtésmódok fejlõdése Tatabá-
nyán� c. tanulmányukért a BKL Bányászat 1982. évi nívódíját nyerték el. Üzemi mun-
kássága után a Tatabányai Szénbányák Termelési Osztályának vezetését látta el. 1996-
ban, többszöri mûtét után betegségi nyugdíjba vonult.

Többször kapott Kiváló Dolgozó és Kiváló Újító kitüntetéseket. Az OMBKE-nek
1962-tõl volt tagja, a Sóltz Vilmos-emlékérem birtokosa.

Takács József barátunk minden vezetõ beosztásban demokratikus módon dolgo-
zott, munkatársai véleményét messzemenõen figyelembe véve. Ezáltal az általa irányí-
tott szervezetekben a feladatokmegoldásához egységes és elõrevivõ hozzáállást ért el.

Szakmai munkáján túl szerteágazó kulturális érdeklõdése is volt, nemcsak szerette a zenét, hanem énekelt és hang-
szeren is játszott.

2007. május 21-e volt az �utolsó földi mûszakja�. Temetésén családja, rokonai, barátai mellett pályatársai, kollé-
gái mondtak búcsúzóul utolsó Jó szerencsét!

Bencze Károly

Takács József
(1938�2007)

Takács József

K Ö Z L E M É N Y

A személyi jövedelemadó 2006-ban felajánlott 1%-ának felhasználásáról

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

4 206 415 Ft,
azaz négymillió-kettõszázhatezer-négyszáztizenöt forintnak

a felhasználásáról, melyrõl Egyesületünk tagjai és támogatói 2006. évben a 2005. évi személyi jövedelem-
adójukból az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület � mint közhasznú egyesület � javára ren-
delkeztek.

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

az egyesületi szaklapok kiadásához 1.984.503 Ft
hagyományápolásra, a bányászok és kohászok szakmai megbecsülésére 1.269.693 Ft
fiatalok támogatására 753.209 Ft
kegyeleti költségekre 199.010 Ft

Egyesületünk minden tagja és választott tisztségviselõje nevében megköszönve ezt a jelentõs támogatást
kérem, hogy a jövõben is támogassák 115 éves egyesületünk célkitûzéseit.

Budapest, 2007. szeptember 18.
Jó szerencsét!

Dr. Tolnay Lajos elnök
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�Imhol a föld alá megyünk�

(Tizenkilenc bányamérnök életének és pályájának története)

Váratlanul munkahelyi címemre egy feladó nélküli cso-
mag érkezett, legnagyobb csodálkozásomra egy nagyon szép
kiállítású könyvet kaptam, amit 2007-ben Miskolcon adtak ki
�Imhol a föld alá megyünk� (Tizenkilenc bányamérnök életé-
nek és pályájának története) címen.

Sokáig gondolkoztam azon, hogy ki és miért küldte meg
ezt a könyvet. Az elsõ kérdésre a mai napig nem tudtam vá-
laszt kapni, a második kérdésre azt a választ fogalmaztam
meg, hogy a lapokban több könyvismertetõm jelent meg, és
talán errõl is írok egy recenziót.

A könyvet elolvasva � nem tudtam letenni � úgy gondol-
tam, hogy ez egy olyan könyv, ami nemcsak szeretett szak-
mánkat mutatja be, hanem rendkívül érdekes korrajz, szo-
ciográfia, sokszor szívszorítóanmegható történetek gyûjtemé-
nye egy olyan szûk társadalmi csoportról, akik átélték a rend-
szerváltást, és akik alól életük delén kiszervezték hivatásuk
gyakorlásának a terepét, a bányászatot.

A 19, 1962-ben beiratkozott és 1967-ben, 1968-ban, 1969-
ben és 1971-ben végzett bányamérnök 2006 novemberében
tartott tanköri találkozón határozta el, hogy karácsonyra min-
denki egy rövid anyagot készít, de csak kevesen teljesítették
vállalásukat. Egy újabb felkérést kaptakmostmár 27-en azzal,
hogymindenki írjameg tetszõleges terjedelemben élete törté-
netét, és a beérkezett írásokat könyv alakban megjelentetik.

19 bányamûvelõ mérnök (Ács István, dr. Bohus Géza,
Bolyky Zoltán, Farkas Sándor, Guth Ferenc, Kiss Gábor, Koltai
Árpád, dr. Magyar György, Oplaznik Miklós, Papp Márton,
Pogány Géza, Siket Vilmos, Sóvágó Gyula, Stoll Lóránt, Stuber
György, Sylvester Gábor, Szécsy István 16, Tóh Ferenc 11,
Visnyovszki László 17 oldalon írta meg kendõzetlenül magán-
és szakmai élete történetét gyökerek (gyermekkor, középis-
koláskor), egyetemi évek, pályafutás-szakma, magánélet �
többé-kevésbé megvalósult � bontás szerint. Sajnos a terjede-
lem nagyon változó (3-46 oldal).

A könyv belsõ borítóin a 19 bányamérnök fényképe szere-
pel, és külön öröm, hogy azok nem ifjúkori képek, hanem
2007-ben készültek, bizonyítva, hogy gazdáik 60 éven felül is
nemcsak szellemileg frissek.

Minden név után szerepel az �alias� név és mindenki sza-
badon választott egy mottót. Én Bolyky Zoltánét emelném ki,
aki Madách Imre alábbi szövegét választotta:

�Az élet remény, küzdelem és bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás,
Keresni örökké a szépet,
S meg nem találni, ez az élet�
Nagyon érdekes és a ma számára is nagyon hasznos és

megszívlelendõ sorokat olvashatunk arról a 12 vállalatról �
melyekmamár a társasági címlistában nemolvashatók �, ahol
a �19-ek� pályájukat megkezdték. A könyv elolvasását nem-
csak minden aktív és nyugdíjas bányamérnöknek, hanem
szakmán kívülállóknak is ajánlom, hiszen számtalan olyan tör-
ténet is olvasható, melyrõl eddig még a szûkebb szakmai köz-
vélemény sem értesült, és az eddig ismert történések is más
megvilágítást kapnak.

A könyv kiadásához külön támogatást adott (készült a
miskolci Német Nyomdában) Csiky Emil, Pogány Géza és
Szécsy István.

A recenzens írója azt azonban sajnálja, hogy a könyv ke-
reskedelmi forgalomba nem került, és azt, hogy a kötési mun-
ka nem bírta ki a háromszori átolvasást, újraköttetve azonban

egyike könyvtáram féltett darabjainak. Remélem, hogy min-
denki talál olyan kollégát, akitõl egy példányt elolvasásra köl-
csön tud kapni, és hogy a kiadó könyvtárak részére is küldött
� ha nem mást, akkor köteles � példányokat.

Dr. Horn János
Megjegyzés: A könyvrõl fényképpel illusztrált ismertetõt közölt a
Népszabadság 2007. augusztus 9-ei száma is �Ökörfej és a töb-
biek a föld alól� címmel. � Szerkesztõség

Pernyét fújnak a szelek

Végre! Nem csak médiasztárok sokszor szirupos és bot-
rányt is kavaró könyve jelenik meg, hanem ez év augusztusá-
ban �magánkiadásban �megjelent Szûcs István okl. geológus-
mérnök gyönyörû kiállítású, igen magas színvonalú nyomda-
technikával (Gárván Média Kft.) készült 346 oldalas könyve
�Pernyét fújnak a szelek� címen.

Nagy élvezettel olvastam a könyvet, hiszen az egyetemen
öt évig együtt éltünk, majd azt követõen is sok szakmai és
egyéb rendezvényen, évfolyamtalálkozókon rengeteget beszél-
gettünk, de a könyvet elolvasva egy új Szûcs Pista élete bon-
takozott ki, aki nemcsak tanult szakmájában, hanem az iro-
dalomban és a mûvészetben is kiemelt tudással rendelkezik.

Már a cím és amottó is megragadott, mely utóbbi számta-
lan életrajzírónak is ajánlható: �Nem szeretek egy születõmû-
rõl beszélni. Hiszen folyton változik. Aki regényt ír, olyan vi-
lágba lép, amelyrõl nem tudja, végül mi lesz. Hogy önéletraj-
zi-e? Az ember igyekszik leírni a lehetõ legpontosabban egy
régmúlt eseményt. És amikor végez, kiderül, hogy egész más-
hogy írta le, mint ahogyan történt, mégis így, ebben a formá-
ban igaz� (Kertész Imre, 2007. május 7., Népszava interjú).

A könyvet ha röviden kellene jellemeznem, akkor: szak-
mai felelõsségérzet és intellektuális tisztesség jellemzi minden
betûjét. Megismerjük Szûcs Istvánt, mint geológust (Béta és
Zobák akna 1957-1975) és mint a Carbon Könnyûipari Válla-
lat vezérigazgatóját (1975-1994). Megismerjük 18 év bánya-
geológusi munkáját és azt, hogy milyen kimagasló eredmé-
nyeket ért el a Carbon vállalat (ahol döntõen bányászfelesé-
gek dolgoztak). A könyv hitelességét az abban megtalálható
számtalan korabeli írás támasztja alá.

Mit értek intellektuális tisztesség alatt? Például: A Du-
nántúli Naplóból: �Szûcs István, a Carbon Könnyûipari Válla-
lat vezérigazgatója e hónapban lemondott a tanács vb és ta-
nácstagi tisztségérõl, valamint a Népfront elnökségi tagságá-
ról�. Kiemelés a riportból a teljesség igénye nélkül: �...Ezt a
városi hatalmat jelenleg nem szolgálhatom�Sok poszton sok
embernek kellene váltania egymást, hogy a város valóban
együtt legyen, úgy emberileg, mint politikailag és gazdasági-
lag.� �Fiatal vezetést, de mindenképpen kreatívabbat�. Vagy:
az 1985. évi országgyûlési képviselõjelölt választás komlói igaz
története (igazolása: a Verseny és vállalkozás 1988. évi 2.
szám, Ferling József: Választások vagy amit akartok � Szén-
tiszta igazság, 1992).

A könyv számtalan érdekes történést mutat be (a Göncz
Árpád vezette delegációval Portugáliában tett útról, a spanyol
királyi fogadásról, a hollandiai tárgyalásairól stb.), hiszen a
Carbon több mint 20 nyugati országgal állt megbízható üzleti
kapcsolatban.

Megtudhatjuk, hogy Szûcs István irodalmi érdeklõdése
kora ifjúságára datálódik, ugyanis nagybátyja � aki a Nemzeti
Parasztpárt kunmadarasi vezére volt � lakásán számos író,
költõ (Illyés Gyula, Veres Péter, Darvas József) megfordult és
hallotta � bár akkor még (13 évesen) nem nagyon értette �

Könyvismertetés
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gondolatgazdag töprengéseiket. Késõbb, mint vállalati vezér-
igazgató számtalan írót, színészt hívott meg (Benjámin László,
Baranyi Ferenc, Bodrogi Gyula, Csurka István,MoldovaGyörgy,
Váci Mihály, Berkesi András, Major Tamás, Törõcsik Mari) � a
kiemelések önkényesek a közel 50 névbõl.

A könyv nemcsak a (volt?) komlói bányászoknak és kom-
lói lakosoknak ajánlható, hanem mindenkinek, aki valós ké-
pet szeretne kapni a múlt század második felének, végének
valós történéseirõl.

Sajnos a könyv magánkiadásként jelent meg, így kereske-
delmi forgalomba nem került, de könyvtárakban bizonyára
hozzáférhetõ.

Dr. Horn János

Új könyv a mangánércrõl

2007. augusztus 30-án Az úrkúti mangánérc-bányászat
modernkori történetének 90. éve alkalomából jelentette meg
a Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft. dr. Szabó Zoltán: A
bakonyi mangánércek bányászata címû monográfiáját.

A szerzõ, aki 1963-tól kezdve teljes szakmai pályáját a
mangánérc-bányászatban töltötte, a korábbi történeti össze-
foglalások kritikai feldolgozását és öt év kitartó kutató- és fel-
dolgozómunka új eredményeit ötvözte könyvében. A tekinté-
lyes megjelenésû (majdnem 700 oldalas), igényes kivitelû kö-
tet a 2000-ben megjelent, hasonló terjedelmû Polgári M. �
Szabó Z. � Szederkényi T.: Mangánércek Magyarországon címû,
tudományos eredményeket összefoglaló munka folytatása-
ként készült. Míg az utóbbi kifejezetten szakembereknek szó-
ló, speciális alapismereteket igénylõ szakkönyv, addig Szabó
Zoltán új könyve olvasmányos, közérthetõ, de mégis tudomá-
nyos alaposságú munka.

A mangán szerepe az emberi kultúrákban címû bevezetõ
rész az emberiség kultúrtörténetét �mangános szemmel� te-
kinti át, a humán mûveltségû olvasó érdeklõdését is felcsigáz-
za. A könyv döntõ terjedelme pedig a két bakonyi elõfordulás,
az úrkúti és eplényi bányák történetét dolgozza fel, a földtani
alapoktól kezdvemindmûszaki, mind gazdasági, mind szociá-
lis szempontból, kiemelten kezelve a klasszikus bányászati,
bányagazdasági elvekhez képest fennálló sajátosságokat.
Szintén fontos részeket alkot a profilbõvítésre tett kísérletek
(kovaliszt, mészkõ, Mn-iszap) tanulságos története, valamint
a különbözõ korok társadalmi elvárásainak való megfelelés
(gépesítés, munkavédelem, környezetvédelem) fejlõdéstörté-
nete. Az eplényi bánya története 1975-ben lezárult, az úrkúti
történetet a könyv 2001-ig mutatja be, hiszen a bányászat je-
lenleg is folytatódik, s az ezredforduló kínálta a lehetõséget a
határ megvonására.

A szöveget számos, a szerzõ által szerkesztett térkép, föld-
tani szelvény, magyarázó rajz, valamint rengeteg eddig publi-
kálatlan fotó színesíti, nem is beszélve a rendszeresen felbuk-
kanó �apróbetûs részrõl�, amelyben a szerzõ alapfogalmakat
tisztáz, helyi sajátosságokat magyaráz, vagy éppen a tárgyhoz
kapcsolódó személyes, de mégis objektív élményeit ecseteli.
Valamennyi, számszerûsíthetõ termelési tényezõ és egyéb, lé-
nyeges paraméter pedáns táblázatokba foglalva tanulmányoz-
ható. A függelékben érdekes kortörténeti adalékokhoz jutunk
az elsõ úrkúti bányavállalkozó Zichy-családról, a szocialista
kor társadalmi szokásairól, s mindezt az elmúlt 90 év vezetõi-
nek arcképcsarnoka egészíti ki.

Úgy vélem, a magyar bányászat története iránt érdeklõ-
dõk, az azt kutatók egy halhatatlan forrásmunkához jutottak
a szerzõ és a Mangán Kft. jóvoltából.

Vigh Tamás

Személyi hírek

Tájékoztató

A Magyar Köztársaság Elnöke dr. Vígh Gyula okl.
bányagépész mérnök tagtársunkat, a Nyugdíjasok Bu-
dapesti Szövetsége tanácsadóját több mint egy évtize-
des társadalmi munkában a nyugdíjasok érdekmegjele-
nítése és érdekvédelme terén végzett eredményes ku-
tató, elemzõ és érdekvédelmi munkája elismeréseként
2007. augusztus 20-i állami ünnepünk alkalmával aMa-
gyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével tüntette ki.

A kitüntetést 2007. 08. 15-én a szociális és munka-
ügyi miniszter, dr. Lamperth Mónika adta át.

Szeretettel és tisztelettel gratulálunkVíghGyula tag-
társunknak kitüntetéséhez, és kívánunk további sike-
reket, jó egészséget,

Jó szerencsét!
Szerkesztõség

Méltányossági nyugdíjemelés

AMTESZ szociális bizottsága az idõs mûszaki értelmisé-
giek szociális helyzetével kapcsolatban az alábbi tartalmú le-
véllel kereste meg egyesületünket:

A bizottság tevékenységi körébe tartozik az alacsony
nyugdíjjal rendelkezõMTESZ egyesületi tagok és hozzátarto-
zóik, a MTESZ ma már nyugdíjas volt dolgozói, valamint a
MTESZ aranyokleveles mérnökök köre tagjainak méltányos-
sági nyugdíjemelési, valamint egyszeri segély iránti kérelmei-
nek ügyintézése, a benyújtott kérelmek véleményezése és elõ-
terjesztése a Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság által folyamato-
san rendelkezésünkre bocsátott szempontok alapján. Nagyon
részletes tájékoztató található a Nyugdíjasok Lapja 2007. évi
3. szám 2. oldalán.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük a kérelmekhez
szükséges adatlapokat azzal, hogy igény esetén az érintettek
azt kitöltve � és tartalmas indokolással � továbbítás céljából
hozzánk eljuttatni szíveskedjenek. (Améltányossági nyugdíje-
melési kérelemnél 54.260 Ft/hó a nyugdíj összeghatára. Se-
gélykérelemnél nincs összeghatár, viszont nagyon körültekin-
tõen kell indokolni � magas gyógyszerköltség indokként nem
elegendõ.)

Bõvebb felvilágosításért Rajnainé Gazda Györgyihez, a
MTESZ központi titkárság fõmunkatársához (telefon: 474-
7995, e-mail: gyorgyi@mtesz.hu) szíveskedjenek fordulni.

Szerkesztõség
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A múzeum alapítása

A múzeum elsõ volt a hazai mûszaki muzeológia
azon intézményei közül, melyek a 4/1954. évi törvény-
erejû rendeletnek köszönhetik �létüket�. Annak a ren-
deletnek, mely a magyar történelem mûszaki és techni-
kai emlékeinek, ér-
tékeinek védelmé-
ben született, s
melynek kidolgozá-
sában múlhatatlan
érdemei voltak a
Központi Bányásza-
ti Múzeum alapító
igazgatójának, a
magyar bányászati
tudományok egyik
kiemelkedõ alakjá-
nak, Faller Jenõnek,
aki a bányászat
mindennapi gya-
korlatából az egye-
temre kerülve él-
harcosa lett a hazai
mûszaki muzeoló-
gia megindításának,
az ipari mûemlékek védelmezésének. Számos fórumon
fejtette ki errõl véleményét: elsõnek a Bányászati
Lapok1 1952. januári számában hívta fel a figyelmét az
olvasóknak a bányászat-történeti kutatómunka szerinte
elhanyagolt állapotára. Ebben a cikkben az elvégzendõ
feladatok között elsõként említette az országos
bányászati múzeum felállításának a szükségességét. Az
ágazati miniszter nevében levelet fogalmazott az ipari
létesítmények vezetõinek, melyben a fellelhetõ mûszaki
vonatkozású mûemlékek, berendezések, gépek, szer-
számok, tervek, metszetek, leírások számbavételét és
összegyûjtését javasolta.

Az elmélet gyakorlattá 1954-tõl vált. A Magyar Tu-
dományos Akadémia Mûszaki-tudománytörténeti Bi-
zottságának tagjaként Faller Jenõ elõkészítõje és egyik
kidolgozója lett a 4/1954. évi törvényerejû rendeletnek,
amelyben a mûemlékvédelemrõl szóló, 13/1949. számú,
törvényerejû rendelet hatályát terjesztették ki a mûsza-
ki kultúra épített emlékeire, tárgyaira. A bányászati mú-
zeum ügyében a következõ lépést az MTA Bányászati
Fõbizottsága tette azzal, hogy egy 1955. június 21-én ho-
zott határozatával jóváhagyta a bányászati múzeum

megalapítását, egyben kijelölte a szükséges munkák el-
végzésre azt négytagú intézõbizottságot,2 melynek a
gondolatot sugalló és megfogalmazó Faller Jenõ is ter-
mészetesen tagja lett. A Fõbizottság javaslata szerint a
múzeum fenntartására a szakminisztériumnak kell az
anyagi alapot biztosítani, mely múzeumot egy országos

politechnikai múze-
um felállítása után
is ésszerû fenntarta-
ni.3Amúzeum épü-
letét a város biztosí-
totta a Templom ut-
ca 2. szám alatti Es-
terházy palota áten-
gedésével, melyben
1945 után elõbb
kórház, majd inter-
nátus mûködött.

Amúzeumanya-
gának gyûjtését Fal-
ler Jenõ irányította.
A múzeum gyûj-
teményének meg-
alapozásban jelen-
tõs hányadot tett ki
a Bányamérnöki Kar

muzeális értékû tárgyainak összegyûjtése, az egyetemi
fejlõdéstörténeti gyûjtemény beolvasztása.

A kor kiemelt figyelmet élvezõ iparágának múzeu-
mát fényes külsõségek között nyitotta meg Czottner
Sándor miniszter. Õ is, csakúgy mint valamennyi fel-
szólaló a tudományt, a technikai fejlõdést ünnepelte be-
szédében � természetesen az 1957-es esztendõben el-
várt és kiszabott keretek között. Az ünnepség azonban
a sok politikai szónoklat ellenére kedves emlékemaradt
mindenkinek, aki részt vehetett rajta. Jó néhány akkori
egyetemista emlékszik vissza meleg szívvel arra, mikor
történelmi bányászöltözékbe öltözve díszõrséget állva
várták az illusztris vendégeket. Fontos beszédet mon-
dott a megnyitón az alapítónk is: a szokásos és kötelezõ
köszönetek tolmácsolása után beszédében kijelölte a
múzeum jövõbeli útját is.

Sajnálatosan hamar, 1966-ban bekövetkezett halálá-
ig az általa megszabott úton haladt a múzeum. Sziszte-
matikusan gyûjtött, s épített szakmai kapcsolatokat. A
Központi Bányászati Múzeum törzsanyagának jelentõs,
legértékesebb része az õ igazgatása alatt került múzeu-
munkhoz.

50 éve nyílt meg a Központi Bányászati Múzeum

1957. október 13-án délben, korabeli bányászatunk jeles személyiségeinek jelenlétében, megnyílt Sopronban a
magyar bányászat országos gyûjtõkörû szakmúzeuma: a Központi Bányászati Múzeum.

1 Megnyílt a Központi Bányászati Múzeum. Bányászati Lapok 1957/12. 635-639.
2 A bizottság tagjai voltak: Szilágyi István, a Mûvelõdésügyi Minisztérium Mûszaki Emlékeket gyûjtõ 4 csoportjának vezetõje, Alliquander
Ödön, Péczely Antal és természetesen Faller Jenõ. Bányászati Lapok, 1957/12. 638.p.

3 Javaslat a Központi Bányászati Múzeum létesítésére. KBM. dokumentumtár. 13/ 1957.

A Központi Bányászati Múzeum épülete
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Az 50 éves múzeum szervezete és mûködése

Múzeumunk kiállításainak területe, gyûjteményé-
nek nagysága ma, 2007-ben sokszorosa annak, amit ala-
pítóink 1957-benmegnyitottak. A változások némelyike
stratégiai döntés, más kényszerek szülötte.

Az alapítást követõ években nem sok jel mutatott
arra, hogy amúzeummûködésében alapvetõ változások
következhetnek be. Faller igazgató úr halála után elõbb
Vendel Miklós akadémikus, majd Gyulay Zoltán egyete-
mi tanár, illetve Molnár László bányamérnök irányítot-
ták az intézményt. Az 1970-es évek második felében a
múzeum épületét a magyar bányászat támogatásával
példamutató módon felújították, ma is egyike a belvá-
ros legszebb épületeinek.

Az elmúlt évek legnagyobb változását a kényszer
hozta múzeumunk életében. 1990-re fenntartó nélkül
maradt a múzeum, a megmentésére akkor létrehozott
alapítvány az, amely a mai napig is jogi kereteket bizto-
sít mûködésünknek. A Központi Bányászati Múzeum
Alapítvány kiemelten közhasznú besorolású, kuratóriu-
mának jelenleg dr. Kovács Ferenc akadémikus a vezetõ-
je, míg a Felügyelõ Bizottságát Németh György bánya-
mérnök vezeti.

A Központi Bányászati Múzeum az elmúlt évtized-
ben számos díjat nyert a 2000-ben PHARE támogatás-
sal megrendezett kiállításával. Ma egy korszerû, látoga-
tóbarát kiállítás várja a látogatókat.4

Az elmúlt években jelentõsen megnõtt a múzeum:
fenntartó nélkül maradt bányászati kiállítások, gyûjte-
mények, múzeumok kerültek a Központi Bányászati
Múzeum szervezeti keretébe. A gánti Bauxitbányászati
Kiállítás, az oroszlányi és a mecseki Bányászati Mú-
zeum beolvadásával létrejött hazánk egyik legnagyobb
technikatörténeti gyûjteménye és kiállítása. Ma a leltár-
könyveinkben több mint 10 000 egyedileg leltározott
tárgy található, melyek között éppúgy található aknato-
rony, mint középkori munkaeszköz, hatalmas fejtõgép
és türelempalack. Az intézmény összesen 6 kiállítást

mûködtet, ezeken 4473 tárgy látható, 3360 m2 beltéri,
1730 m2 földalatti és 18 890 m2 szabadtéri kiállításon. A
kiállításokat évente 70-80 ezer látogató keresi fel. Ha-
sonlóan a soproni állandó kiállításhoz, a filiákban is je-
lentõs fejlesztések szolgálják a magyar bányászati mu-
zeológia ügyét.

Az elmúlt években újra rendeztük a gánti Bauxitbá-
nyászati Kiállítást, az Oroszlányi Bányászati Múzeum-
hoz új részeket csatoltunk, aMecseki Bányászati Múze-
um megmaradt történeti anyagából új kiállítást nyitot-
tunk, a pécsi Földalatti Bányászati Múzeum rekonst-
rukciója pedig jelenleg folyik. Vannak terveink, melyek
közül a két legjelentõsebb az oroszlányi múzeumnak a
teljes és újszerû átépítése, illetve a pécsi kiállításokXXI.
századi szintû felújítása. Az elsorolt munkákat pályáza-
tokon nyert támogatásokkal, illetve a múzeum munká-
ját támogató adományok segítségével tudtukmegvalósí-
tani.

Múzeumunk munkáját alapvetõen az Oktatási és
Kulturális Minisztérium és a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal támogatása teszi lehetõvé, ám nem
tudnánk megfelelõ szakmai munkát végezni a további
támogatók és támogatások nélkül.

Az 50. évforduló eseményei

A jubileumi évet kiállításokkal és egy reprezentatív
kiadvány megjelentetésével ünnepeljük. �50 év 50
tárgy� címmel két, tartalmilag egymástól eltérõ kiállítást
mutatunk be a látogatóinknak.

Amagyar köz- és magángyûjtemények legszebb, bá-
nyászati tematikájú tárgyait láthatják a Sopronba láto-
gatók 2007. szeptember 13-tól 2008. január 8-ig az ünnepi
kiállításunkon. Ezen a kiemelkedõ jelentõségû tárgya-
kat felvonultató tárlaton olyan rendkívüli értékeket mu-
tatunk be, mint a Magyar Nemzeti Múzeumban õrzött,
16. századból származó �Schinzeug�, a bányavidékek
egyházainak gyönyörû ötvöstárgyai, Csontváry híres
táblaképe, az 1902-ben készült �Selmecbánya látképe�,
különleges türelemüvegek és bányahegyek.

4 A kiállítás teljes feliratozása négy nyelven: a magyar mellett németül, angolul és szlovákul olvasható. A kiállítás megtekintéséhez a látogatók
�e-guide�-ot vehetnek igénybe. Ez az elektronikus vezetõ a látogató ritmusához igazodva ismerteti a kiállítás anyagát.

Szabados Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elnöke a múzeumalapító Faller Jenõ szobra elõtt

köszönti a megnyitó résztvevõit

Asztaldísz, ún. bányahegy, Úrvölgy
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Hazai hírek

A múzeum saját anyagának legszebb darabjaiból is
összeállítottunk egy, az elõbbivel azonos címû kiállítást:
ezt Pécsett 2007 szeptemberébenmutattuk be, 2007 de-
cemberében pedig Miskolcon, a Hermann Ottó Múze-
umban lesz látható.

A kiállítások anyagát közös katalógusban jelentet-
tük meg.

A kiállítások megrendezését, a kiadvány megrende-
zését aNemzeti Kulturális Alap, a SystemConsulting Zrt.,

a Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt., a MAL Magyar
Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zrt. a MECSEK-
ÖKO Környezetvédelmi Zrt., a Pannon Hõerõmû Zrt.
támogatása tette lehetõvé. Köszönjük!

Tisztelt Olvasóink! Ünnepeljenek velünk ebben a
számunkra oly jeles évben azzal, hogy megtekintik kiál-
lításainkat!

Várjuk Önöket!
Bircher Erzsébet múzeumigazgató

Részlet a pécsi kiállításról Bezerédy Gyula: Bányászat, kisplasztika 1883 (Pécs)

�A CO2 ÉRTÉKE� konferencia

Igen nagy szakmai érdeklõdés mellett, 2007. szeptember
5-én került sor az Art-Hotelben az Energy E-PR Kft. szervezé-
sében a címben szerepelõ konferenciára, melyen aKörnyezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Corvi-
nus Egyetem, a brüsszeli Fortis Carbon Banking, valamint az
MVM Zrt. részérõl hangzottak el elõadások.

A konferenciának nem az volt a célja, hogy az NKT-2 ha-
zai cégek között történõ kiosztási számai kerüljenek bemuta-
tásra, hanem annak támogatása, hogy a piaci szereplõk a nem-
zetközi kibocsátás-kereskedelemben sikeresen vegyenek
részt. Az elõadásokból megtudtuk, hogy jövõre kormányren-
delet lép hatályba a nemzeti vagyonnak � ez speciális kincstári
vagyon � minõsülõ kiotói többlet-kibocsátási egység hasznosí-
tásáról, amit a Magyar Állam nevében a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter más országoknak vagy ilyen egységekkel való
kereskedésre felhatalmazott jogi személyeknek értékesíthet.
A törvényi kötelezettség már jelenleg is arra vonatkozik, hogy
a megtakarításból befolyó bevétel csak klímavédelmi beruhá-
zásokra fordítható. A KvVM tervezete szerint a támogatandó
területek többek között a következõk lennének: üvegházhatá-

sú gázkibocsátás csökkentést eredményezõ, az épületek ener-
getikai hatékonyságát növelõ beruházások, megújuló energia
felhasználás ösztönzése, közlekedési eredetû kibocsátások
csökkentése és erdõtelepítés (e sorok írója ennek kapcsán fel-
vetette, hogy e programban a tiszta szén technológia témáját
is fel kellene venni, de sajnos a válasz egyértelmûen nem volt,
ugyanis a fosszilis energia támogatására nincs lehetõség.)

A nemzetközi kibocsátás kereskedelemre jellemzõ, hogy a
felek (országok és cégek) kétoldalú tárgyalásokat folytatnak,
ezért nagyon nehéz információt szerezni a kibocsátási egysé-
gek árfolyamára vonatkozóan.

Fentieken kívül szó volt még a kibocsátás EU-s kereske-
delmi rendszerrõl is.

Magyarország 2006 decemberében 1.197millió, 2007már-
ciusában 1.175millió egységet adott el aukción, amik 10millió
euró bevételt jelentettek (négy ország: Dánia, Írország, Litvá-
nia és hazánk tartott aukciót ).

A kérdések és hozzászólások lényege az volt, hogy többen
szükségesnek tartanák a szabályozási rendszer kiterjesztését
legalább 10-15 évre már a következõ ciklusban.

Dr. Horn János
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Újabb bányaszerencsétlenség Kínában

28 bányász meghalt, kettõ eltûnt az észak-kínai Senhszi
(Shaanxi) tartomány Puteng nevû szénbányájában 2007. má-
jus 5-én bekövetkezett sújtólégrobbanásban, jelentette az Új
KínaHírügynökség. Adetonáció idején 125 bányász dolgozott
a mélyben, 95-öt sikerült élve kimenteni.

Amunkavédelmi hatóságok közlése szerint korábban arra
utasították a létesítmény vezetõit, hogy függesszék fel a kiter-
melést, de pénteken engedély nélkül mégis megkezdték a bá-
nyászatot. A szerencsétlenség miatt vizsgálat indult, a rendõr-
ség õrizetbe vette a bánya tulajdonosát és több vezetõjét.

Tavaly 4746-an haltakmeg robbanás, vízbetörés ésmás ba-
lesetek következtében a kínai bányákban.
MTI � www.index.hu

PT

Kanadai bányászati különlegesség

Kanadának három gyémántbányája van a távoli észak-
nyugati és a Nunavut területen. Ezen bányaüzemek kiszolgá-
lása � a személyzet, az élelmiszerek, az egészségügyi dolgok, a
könnyebb áruk odaszállítása, valamint a termelvény elszállítá-
sa � különleges megoldást követel, mert az év felében -30°-40
°C-os hideg uralkodik. Mindhárom bányaüzemnek van repü-
lõtere, de ezek a nehéz terheket szállító repülõk fogadására �
mint pl. az orosz Antonov óriásgép � az évnek csak 2 hónap-
jában alkalmasak.

Így marad a közúti szállítás. Az utak a Tibbit Lake-tõl in-
dulnak, és 80%-ban a tó befagyott jegén vezetnek. A távolság
sem kicsi; a Jericho bányához 600 km, a Lupin bányához 568
km, míg az Ekati bányához 405 km. A jég vastagságát az 50-60
tonnás gépjármûvek miatt állandóan mérik, és a jég felületét
szükség esetén javítják. A balesetek elkerülése miatt nagyon
szigorúan ellenõrzik a gépkocsik sebességét. A gépkocsiveze-
tõk részére a 170 és a 350 km-nél kötelezõ pihenõhelyet építet-
tek ki. Ezek a pihenõ-házak minden kényelemmel és bizton-
sági berendezéssel el vannak látva (pl. argongázzal töltött 3
rétegû ablaküvegek). Az utak biztonságához tartozik a téli vi-
harok miatt az éjjel-nappal mûködõmeteorológiai szolgálat is.
Mining Magazine � 2007. március

Bogdán Kálmán

Az üzleti világ hírei a bányászatban.

A kanadai Belvedere Resources (Vancouver) cég megvet-
te a finn Hitura nikkelbányát a teljes személyzettel és a bánya
vagyonával. A bánya nikkelércvagyona a 0,61%-os ércbõl 0,9,
a 0,71%-os nikkeltartalmúból pedig 1,7 millió tonna.

A Finn Nickel vállalat tulajdonában vannak a Finnország
déli részén lévõ nikkel-, réz- és kobaltbányák.

A Lundin Mining vállalat ez évtõl 5 bányaüzemmel ren-
delkezik:
� Portugáliában a Neves � Corvo cink és réz bányaüzemmel,
melynekmegkutatott vagyona többmint 4millió tonna cink-
érc és 2 millió tonna rézérc.

� Az Aljustrel bányaüzemmel, melynek cinkérc vagyona 23,6
millió tonna.

� Svédországban a Zinkgruvan és a Storliden bányaüzemek-
kel, melyek 1,3 millió tonna igen magas cink fémtartalmú
érccel rendelkeznek.

� Írországban a Galmoy bányaüzemmel.

� Oroszországban 49%-os tulajdonjogot szerzett az Ozernoe
cink bányaüzemben, mely jelenleg a világon a legnagyobb
cinkércvagyonnal rendelkezik.

� A Kazakh Gold Group vállalat megvette az Egyesült Király-
ságban bejegyzett Oxus Gold vállalattól a Kirgizisztánban
Talas városnál levõ Jerooy aranybányát. Tárgyalásokat foly-
tat a vállalat a törökországi Marakand Minerals vállalat
megvételére is.

Engineering and Mining Journal 2007. április
Bogdán Kálmán

Kína vékonytelepi széngyalut vásárol a német DBT cégtõl

A kínai Tiefa Szénbányászati Csoport a negyedik teljesen
automatizált vékonytelepi széngyalu berendezést vette meg
pajzsbiztosítással együtt a német DBT cégtõl (Lünen). (2001
óta immár a kilencediket.) A berendezés alkalmas 800 mm-es
telepvastagság lefejtésére. A fronthomlok hossza 240 m, en-
nek felel meg a láncos vonszoló és a pajzsbiztosítás is (PMC-
R típus, ami a DBT legújabb terméke).

A Tiefa. Csoport terve szerint, mivel a vékony telepekben
ez a leggazdaságosabb és a legbiztonságosabb jövesztési mód,
ezért az összes ilyen fejtéseikben ezt a megoldást fogják alkal-
mazni.
Mining Magazine 2007. március

Bogdán Kálmán

A szénbányászat fejlesztése Mongóliában

MongóliábanazAimag tartománybanUlánbátortól kb. 500
km-re délre fekszik aBaruunNaran szénmezõ, amely többmint
20 széntelepbõl áll. A szén minõsége változó, mert a kokszol-
ható széntõl az energetikai szénig minden megtalálható.

Erre a hatalmas szénmezõre készített tervet a San Francis-
co- (USA) QGX Ltd, amely szerint a szenet a nagyobb nyere-
ség érdekében 4 termékre dolgozzák fel: metanolra, DME-re
(dimetil éterre), olefinra és ún. Fischer-Tropsch folyadékra
(azaz benzinre és dízel olajra). A körülmények miatt a
General Electric saját energiaellátó rendszert (erõmûvet) épít
ki.

Tervük 1,78Mt/év metanol elõállítása, amelyhez 3,3Mt/év
szén és 1,3 Mt/év víz szükséges. Ezzel Ázsiában a legnagyobb
ilyen � szénbõl metanol � üzem építése valósul meg, melyet 30
éves élettartamra terveznek, és ehhez 203 Mt szénkészletet
biztosítanak.

A mongol kormány 2006. októberben adta ki az építési
engedélyt.
Engineering and Mining Journal 2007. március

Bogdán Kálmán

Hatalmas rézérc telepet tárnak fel Mongóliában

A Góbi sivatag déli részén, Ulánbátortól 550 km-re és
a mongol-kínai határtól 80 km-re északra tárták fel a geoló-
gusok (a dél-afrikai Hugo Dummet vezetésével) a világ talán
eddigi legnagyobb réz- és aranyérc telepét, melynek neveOyu
Tolgoi. A telepet egyenrangúnak tartják a két nagy � Grasberg
és Escondida � bánya ércvagyonával.

Az ércet részben külfejtéssel, részben mélymûveléses
technológiával fogják kitermelni. A mélymûvelésre 5 db füg-
gõleges aknát mélyít a kanadai Redpath cég. Az ún. Hugo I.
(1350 m) akna ez évben kész lesz, míg a 10 m átmérõjû Hugo

Külföldi hírek
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II. (1750m) aknát 2008 elején adják át. A többiek üzembe he-
lyezése ezek után következik.

A 35 évre tervezett termelés átlaga 1 Mrd font/év (450
kt/év) réz és 330000 uncia (mintegy 10 t) arany/év. Az aknák
és az ércelõkészítõ mûvek beruházási költsége 2,4Mrd dollár.

A munkaerõt a Redpath cég Mongóliából, Oroszország-
ból ésKínából biztosítja. Az acélszerkezetek � aknatorony, ak-
naszállítógép-ház, elõkészítõ mûvek � gyártását a szállítási tá-
volságok miatt Kínában rendelték meg. Az építés során több-
ször komoly gondot jelentettek a sivatagi körülmények, a nagy
téli/nyári hõmérséklet-különbségek, a homokviharok 200
km/h szélsebességgel.

A kanadai cég büszke arra, hogy volt bátorságuk elvállal-
ni egy ilyen óriási beruházást távol mindentõl (út, vasút, vil-
lamos hálózat stb.), amit még ráadásul nemzetközi szakem-
bergárdával kell megvalósítaniuk.
Engineering and Mining Journal 2007. február

Bogdán Kálmán

Új DBT (német) gyártmányú jövesztõgépek

A Bauma Kiállításon � München 2007. április 23-29. �
mutatta be a német DBT cég a legújabb két jövesztõgépét: az
új Reisshaken gyalut és az új maróhengert.

Az új Riesshaken gyalu a hozzátartozó láncos vonszoló
teknõvel és a speciálisan igen vékony telepre tervezett pajzs-
biztosítással együtt alkalmas a 60 cm-es telepek lefejtésére.

Különleges az omlásoldalon vezetett gyalu vonóláncának
(42 x 137 mm, 2370 kN) kialakítása is. A pajzsbiztosítás
0,56-0,65 m-es tartományban tud dolgozni, teherbírása
2 x 1400 kN, az egységek szélessége pedig 1,5 m, mûködtetése
teljesen automatizált elektro-hidraulikus (PMC-R) vezérlés.

Módosítottak az EL 2000 típusú maróhengeren is. Az új
az EL 2000 1,4-3,5m-es telepvastagságban tud dolgozni, ama-
róhenger hidraulikus karjait egy-egy 750 kW teljesítményû
motor hajtja meg, a méretek csökkentésére új bolygómûves
hajtómûvet alkalmaznak. A vontató vitla teljesítményét 125
kW-ra emelték meg.
Mining Magazine 2007. március

Bogdán Kálmán

Az ALCOA (Kanada) nemzetközi tudományos
tevékenysége

Az alumíniumipar multinacionális vállalata, a kanadai
ALCOAOroszország három egyetemén �Moszkva, Szentpé-
tervár, Jekatyerinburg � tudományos központot hozott létre,
amelynek feladata az új bányászati, ércelõkészítési és a kohó-
sítási technológiák korszerûsítése.

A továbbképzéseket pedig egy alapítvány keretén belül
valósítja meg Oroszország három fontos régiójában � Moszk-
vában, Szamarában és Rosztovban. Ehhez hasonló alapítvá-
nyokat mûködtet Kínában és Indiában is.

Indiában együttmûködési megállapodást kötött az Indiai
Tudományos és Ipari Kutató Intézettel az energiák gazdasá-
gos felhasználására, az alternatív és amegújuló energiák kuta-
tására valamint a környezetvédelemre.

Kínában két egyetemen dolgozik az ALCOA alapítványa:
északkeleten Shenyang-ban és délen a Changsha-ban, melyek
feladatai a legújabb technológiai eljárások, a gazdaságos ener-
giák és a nanotechnológia bevezetése.
Engineering and Mining Journal 2007. május

Bogdán Kálmán

Ígéretes nikkelvagyon Finnországban

A Talvivaara kutatás keretén belül fedezték fel a geológu-
sok Finnország középsõ részén Sotcamo mellett Európa je-
lenleg ismert legnagyobb nikkelérc vagyonát (1Mt nikkel, 470
kt réz, 80 kt kobalt és 1,9 Mt cink fém). A bányászatra a ter-
vek már el is készültek, mely szerint a külszíni bánya éves ter-
melése 35000 t nikkel lesz. (Ez a világ éves nikkeltermelésé-
nek a 2,3%-a.) A bányát minimum 25 éves élettartamra terve-
zik.

A bányavállalat a külszíni fejtés megkezdéséhez az enge-
délyeket 2007. márciusban megkapta, és várhatóan az elsõ
tonna fém eladása 2009 elsõ negyedévében meg fog történni.
Mining Magazine 2007. június

Bogdán Kálmán

Szénüzemi erõmûvek felújítása

Közép-Európa legnagyobb áramszolgáltatója, a csehCEZ
AS a következõ hat évben 4,9 milliárd dollár beruházás-soro-
zat keretében felújítja a szénüzemû erõmûveit. A terv tíz mû-
ködõ egység felújítása mellett három új építésére is kiterjed.
Bloomberg

Dr. Horn János

Eladó szerb rézbánya

Augusztus végén a szerb kormány új pályázatot hirdet
meg az RTB Bor rézbánya értékesítésére. Belgrád legalább
340 millió eurós vételárat és 180millió eurós befektetési köte-
lezettséget kíván megszabni. Az elõzõ privatizációs kísérlet
azért fulladt kudarcba áprilisban, mert a román Cupron nem
tudta idõben biztosítani a pénzügyi garanciákat.
Reuters

Dr. Horn János

Létrejöhet az új alumínium óriás

Hamarosan megalakulhat a világ legnagyobb alumínium-
ipari csoportja, miután az amerikai versenyhatóság után az
Európai Bizottság is jóváhagyta, hogy a Rio Tinto ausztrál bá-
nyaipari óriásvállalat megvásárolja az Alcan kanadai alumíni-
umipari céget. Brüsszel indoklása szerint az egybeolvadás
nem akadályozza a versenyt az európai piacon.

A Rio Tinto � a világ harmadik legnagyobb bányavállala-
ta � idén július közepén tett 39 milliárd dolláros vételi ajánla-
tot az Alcanra. Az egyesített bauxit-kitermelõ és alumínium-
gyártó csoport, amelynek központja Montreal lesz, Rio Tinto
Alcan néven mûködik majd. A fúzió a Rio Tintonak lehetõsé-
get ad a diverzifikációra, arra, hogy a vas- és acéliparon túl
megerõsítse vezetõ szerepét az alumíniumüzletágban. Fõ ver-
senytársa az amerikai Alcoa és az orosz Rusal lesz.
MTI, Index eco 2007. 10. 03.

PT

A Rio Tinto angol-ausztrál kettõs bejegyzésû csoport fõ
termékei: alumínium, réz, gyémánt, energetikai alapanyagok,
arany, ipari ásványok és vasérc. Tevékenysége az egész világra
kiterjed, legjelentõsebb Ausztráliában és Észak-Amerikában,
de számottevõ Dél-Amerikában, Ázsiában, Dél-Afrikában és
Európában is. A 2007. I. félévi nettó eredménye 5,6 Mrd dol-
lár volt.
www.riotinto.com

PT
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Termékeink:
� Feszítõperemes fém és mûanyag rosták

� Mûanyag rosta/rendszerek
(CLIP�TEC, UNIPLANK, UNISTEP

Vibro�Elastic, Síkrosta)
� Hárfa rosták, préshegesztett rosták, perforált lemezek
� Ipari drótszövet (vibrátor fonatok) osztályozó gépekhez,

magaskopás- és rezgésálló rugóacélból, rozsdamentes kivitelben is
� Allgaier szitabetétek javítása, felújítása

� Hullámrácsok tetszõleges rácsosztással, jól hegeszthetõ
anyagból, rozsdamentes kivitelben is

� Mûszaki szövetek, szitaszövetek 0,04 mm-tõl rozsdamentes,
rugóacél, horganyzott és szénacél anyagokból

� Szúnyoghálók szélein szegett, szõtt kivitelben (barna, fehér,
szürke, zöld színekben; 1,0; 1,2; 1,5 m széles tekercsekben)

� Vadhálók tûzi horganyzott kivitelben
� Kerítéselemek, kerítésmezõk

Hétmillió éves erdõ Bükkábrányban

Egyedülálló leletegyüttest találtak június végén aMát-
rai Erõmû Zrt. bükkábrányi külfejtéses lignitbányájában.
Felsõ miocén korú, mintegy 7,2-7,4 millió éves mocsárcip-
rus erdõmaradványaira bukkantak a bányamûvelés során.
A 15 darabból álló lelet nem csak azért különleges, mert
a fák az eredeti helyükön, álló helyzetben maradtak meg,
kb. 3-5 méter magasságig, 1,5-3,5 méteres átmérõvel, ha-
nem azért is, mivel az eredeti, fás anyaguk maradt fenn.
Az ilyen típusú megtartás világviszonylatban is ritka, a
maradványok általában megkövesedett állapotban kerül-
nek elõ.

A mocsárciprus erdõ az egykori Pannon tenger pere-
mén, szubtrópusi éghajlaton élt. A maradványok vélhetõ-
en nem kizárólag csak mocsárciprus (taxodium sp.) egye-
dek, hanemmás fákmaradványai is vannak közötte. A fák
életkora 4-500 év lehet. Egy kb. 80 cm átmérõjû törzs-da-
rabon mintegy 400 évgyûrût számoltak meg. A megmara-
dás módjának körülményeit és a leletegyüttest a BAZ
Megyei Herman Ottó Múzeum koordinálása mellett a
Magyar Természettudományi Múzeum és az ELTE kuta-
tói vizsgálják.

A leletek napvilágra kerülésük
után rendkívül gyors pusztulásnak
indultak, így a még jobb állapotban
lévõket kiemelték, és négyet a mis-
kolci Herman Ottó Múzeumba
szállítottak, ahol cukoroldatos kon-
zerválással próbálják meg a késõb-
bi múzeumi látogatók számára tar-
tósítani. Hat egyed a Bükki Nem-
zeti Park ipolytarnóci kiállítóhe-
lyén lesz megtekinthetõ október
közepétõl.

Szomor László
(A fotókat Pánczél János /ME Zrt./ készítette.)




