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2010. szeptember 10-én, pénteken reggel a hagyo-
mányos Szalamander ünnepségre készülõ Selmecbánya
lakói borús, esõs reggelre ébredtek. Kora délelõtt egy
kis idõre a szemerkélõ esõ is elállt, mikor a hajdani Aka-
démia kertjében gyülekeztek a bányász, kohász egyen-
ruhában érkezõ OMBKE-tagok, hogy 110 év elteltével
ismét itt tartsák meg a Selmecbányán alapított Egyesü-
let küldöttgyûlését. Az Akadémia kertkapuján belépve,
most is áhítattal csodálhattuk meg a szakmáink törté-
nelmi gyökereit idézõ épületeket és azokat az égbe ma-
gasló mamutfenyõket, melyek az OMBKE megalapítá-
sának is tanúi voltak. Az Akadémia Kémia-épülete (ma
a Mikovinyi Sámuel Szakközépiskola épülete) elõtti
lépcsõnél az OMBKE emblémája és a résztvevõket kö-
szöntõ felirat jelezte a Küldöttgyûlés helyszínét. A re-
gisztráció során a résztvevõk az Akadémiát ábrázoló
emlékérmet és kitûzõt kaptak. (Az érmetGyulavári Pál
tervezte és a Caster Bronz Kft. öntötte), majd az Aka-
démia megalapításának emlékére állított márványtábla
elé vonultak, hogy azt megkoszorúzzák.

Koszorúzás

A �Gaudeamus igitur�� eléneklése után a
márványtáblánál koszorút helyezett el:
Dr. Latorcai János, a Magyar Országgyûlés alelnöke,
Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora és
Dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnöke.

Selmecbánya és a szlovák bányászati egyesületek
nevében: Pavol Balzvanka, Selmecbánya polgármestere
ésWerner Norbert bányamérnök.

Az OMBKE tagok nevében azok, akiknek felmenõi
a Selmecbányai Akadémián tanultak, így: Csaszlava
Jenõ, dr. Korompay Péter, dr. Esztó Péter, dr. Gagyi Pálffy
András és Clement Lajos.

A Nemzetközi Olajmérnök Egyesület (Society of
Petroleum Engineers) nevében Kõrösi Tamás.

A koszorúzás a �Tisztelet a bányász szaknak�� kez-
detû énekkel fejezõdött be, majd az esemény megörö-
kítésére a jelenlévõkrõl a Kémia-épület elõtti lépcsõn
csoportkép készült.

Miután � nagy örömünkre, több évtized után � meg-
kezdték az Erdészeti épület felújítását, a beállványozott
épület falán lévõ, az OMBKE megalakulásának emlé-
kére állított magyar, szlovák, német nyelvû emléktáblák
tervezett megkoszorúzására nem kerülhetett sor.

A Küldöttgyûlés

Az ünnepélyes küldöttgyûlés felemelõ hangulatát
átérezve a résztvevõk meghatódottan foglalták el a haj-
dani Alma Mater ódon hangulatot árasztó kémiaterem
amfiteátrumának padsorait. A 175 résztvevõ zsúfolásig
megtöltötte a 135 ülõhellyel rendelkezõ termet.

A katedrán foglalt helyet az elnökség: dr. Latorcai
János, aMagyar Országgyûlés alelnöke, dr. Patkó Gyula,
aMiskolci egyetem rektora, Pavol Balzvanka, Selmecbá-
nya polgármestere, Holoda Attila, a Magyar Bányászati
Szövetség elnöke, Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke,
Werner Norbert, a szlovák bányászati és hagyományõrzõ
egyesületek képviselõje, dr. Tolnay Lajos, az OMBKE
elnöke, Kovacsics Árpád, az OMBKE fõtitkára,
dr. Lengyel Károly, az OMBKE fõtitkárhelyettese és
dr. Gagyi Pálffy András, az OMBKE ügyvezetõ igazgatója.

A Küldöttgyûlés megnyitásakor elénekelt Nemzeti
Himnuszunk a Magyarország határain kívül rekedt õsi
Alma Mater falai között különös átérzéssel zengett.

Dr. Tolnay Lajosmegnyitójában köszöntötte a 100. �
egyben tisztújító � küldöttgyûlés résztvevõit, az egyesü-
let tagságának küldötteit, ezen belül tiszteleti tagjainkat
és az egyetemi hallgatókat, a hatóságok képviselõit, az
egyetemi karok képviselõit, a meghívott vendégeket.
Külön is köszöntötte az elnökségben helyet foglaló ven-
dégeket, továbbá dr. Tihanyi Lászlót, a Mûszaki Földtu-
dományi Kar és dr. Gácsi Zoltánt, a Mûszaki Anyagtu-
dományi Kar dékánját, dr. Zoltay Ákost, a Bányászati
Szövetség fõtitkárát, dr. Sohajda Józsefet, a Magyar Ön-
tészeti Szövetség elnökét, dr. Hatala Pált, a Magyar Ön-
tészeti Szövetség fõtitkárát, valamint a Küldöttgyûlés-
nek helyet adó Mikoviny Sámuel Gimnázium igazgató-
ját, Ján Totkovicsot.

Minden köszöntött személy nevének elhangzását
hangos Vivat! fogadta.

A regisztráció alapján dr. Tolnay Lajosmegállapítot-
ta a Küldöttgyûlés határozatképességét. A küldöttek
közel 90%-os részvétele jelezte, hogy a tagságmilyen je-
lentõséget tulajdonított a Küldöttgyûlés selmecbányai
megszervezésének.

A Választmány határozata alapján dr. Tolnay Lajos
javaslatot tett a Küldöttgyûlés tisztségviselõire:

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
100. Küldöttgyûlése

(Selmecbánya, 2010. szeptember 10.)

A Küldöttgyûlés elnöksége
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Szavazatszámláló Bizottság vezetõje: Huszár László
okl. bányamérnök, tagjai: Boross Péter okl. kohómér-
nök, Csurgó Lajos okl. kohómérnök.

A tisztújítás levezetõ elnöke: dr. Gagyi Pálffy András
okl. bányamérnök, tiszteleti tag.

Jegyzõkönyvvezetõ:Gombár Jánosné szervezõtitkár,
hitelesítõk: dr. Fegyverneki György okl. kohómérnök és
dr. Márkus Róbert okl. kohómérnök.

A javasolt neveket a küldöttek Vivat!-tal fogadták,
majd nyílt szavazással egyhangúlag megválasztották a
tisztségviselõket.

A napirendet dr. Tolnay Lajos elnök a következõ sza-
vakkal terjesztette elõ:

�Tisztelt Küldöttgyûlés!
A küldöttgyûlés meghirdetett napirendjét a meghívó

tartalmazza. Mint azt a Választmány döntése alapján el-
határoztuk és a május végén Pécsett megtartott 99. Kül-
döttgyûlésen is bejelentettük, ez évben két Küldöttgyûlést
tartunk az általában szokásos napirendek megosztásával.
A pécsi Küldöttgyûlés adott helyt az egyesület munkájának
megvitatására, a közhasznúsági jelentés megtárgyalására,
a hozzászólások és indítványok megtárgyalására. Jelen
centenáriumi küldöttgyûlésünk napirendje a közös ünnep-
lés a kitüntetések átadásával, emlékezés a selmecbányai is-
kola rendszerû felsõfokú oktatás megkezdésének 275 éves
évfordulójára, és végül a tisztújítás. Ezért az elnökség il-
lusztris tagjainak köszöntõ szavain túlmenõen további kö-
szöntõk, hozzászólások, indítványok � a Küldöttgyûlés ter-
vezett idõütemezését is tekintetbe véve � nem szerepelnek a
napirendben.�

Aküldöttgyûlés az írásban kiküldött napirendet egy-
hangúlag elfogadta.
Napirend:
Megnyitó, köszöntések
Az OMBKE elmúlt tíz éves tevékenysége
Kitüntetések átadása
Tisztújítás
Megemlékezés a felsõfokú oktatás 275 évérõl
Zárszó

Dr. Tolnay Lajos az elnöki megnyitójában a követke-
zõket mondta:

�Tisztelt Küldöttgyûlés!
Századik sorszámozott küldöttközgyûlésünket itt

Selmecbányán az Egyesület alapításának helyszínén, a
hajdani Alma Mater õsi épületében tartjuk. Ez alkalom-
mal megemlékezünk arról is, hogy 1735-ben, 275 évvel ez-
elõtt alapították Selmecbányán a Berg Scolát, vagyis ekkor
kezdõdött az elsõ iskola rendszerû felsõfokú oktatás,
amelynek folytatásaként alakult meg 1762-ben a Selmec-
bányai Akadémia. Az az Akadémia, mely 130 év múlva,
1892. június 7-én az erdészeti pavilonban helyet adott az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ala-
kuló közgyûlésének.

A mai napig az OMBKE öt közgyûlést tartott Selmec-
bányán, az utolsót 1900. július elsején. Amai ünnepi alka-
lommal 110 év után visszatértünk szakmai gyökereink és
az alapítás helyszínére, hogy tisztelegjünk azon város elõtt,
mely meghatározója a tagságunkat összekovácsoló hagyo-
mánykörünknek. A mai nap is lerójuk kegyeletünket a

neves alapító selmeci személyiségek, mint Péch Antal,
Kerpely Antal és Farbaky István elõtt, akik egyúttal a ma-
gyar parlament tagjai is voltak. A negyedik alapító, Sóltz
Vilmos síremléke elõtt a Budapesti Emlékkertben róttuk le
kegyeletünket.

Mint minden évben a Szalamander ünnepség napján �
így ma is � a tagjaink által felajánlott adományokból fel-
újított Honvéd-szobor koszorúzásával emlékezünk azokra
a selmecbányai akadémistákra is, akik a szabadságért ál-
dozták életüket.

A 100. Küldöttgyûlésünk alkalmával meg kell említe-
nünk az egyesület megalakulását követõen tartott elsõ sor-
számozott közgyûlést is, amelyet az elsõ OMBKE-elnök,
gróf Teleky Géza pénzügyminiszter tiszteletére Nagybányán
tartottak 1894-ben, ahol megjelent és beszédet mondott
egyesületünk tagja, Wekerle Sándor miniszterelnök is.
Errõl az eseményrõl a 115. éves évforduló kapcsán a múlt
évben emlékeztünk meg a nagybányai Teleky-házban.

A mai ünnepélyes alkalomra a pártoló kohász cégek
meglepetésként az Akadémia épületét ábrázoló emlékér-
met készíttettek a Küldöttgyûlés hivatalos résztvevõi szá-
mára, melyet a regisztráción át is vehettek. Ezúton köszö-
nöm meg mindnyájunk nevében a BA.Co. Bt., a Csepel
Metall Vasöntöde Kft., a Fémalk Zrt., a K+K-Vas Kft.,
a MAL Zrt., a Metalex 2001 Kft. és a TP Technoplus
Kft. vezetõinek ezt a szép gesztust.

Szeretném köszönetemet kifejezni a Mikoviny Sámuel
Középiskola igazgatójának, Ján Totkovics mérnök úrnak
is, hogy ünnepi küldöttgyûlésünknek a hajdani Akadémia
falai között helyet biztosított.

Bár 110 éve nem volt itt Selmecbányán küldött-, ill.
közgyûlésünk, tagságunk rendszeresen elzarándokol a
hajdani Akadémia által fémjelzett, gyönyörû és régi fényét
visszanyerõ, szépülõ történelmi városba, és a Szalaman-
der ünnepségen való részvételt minden évben kiemelt ren-
dezvényünknek tekintjük. Ezen a helyen kívánok köszö-
netet mondani Selmecbánya város vezetõinek, kiemelten
Pavol Balzvanka polgármester úrnak azért a kiváló együtt-
mûködésért, mellyel közös hagyományaink ápolására
alapozva kívánunk példát mutatni arra is, hogy a civil
életben milyen egymást megértõ baráti együttmûködés
mentén lehet a szlovák-magyar kapcsolatokat fenntartani
közös értékeink megbecsülése és jövõbeli közös boldogu-
lásunk érdekében.

Aki egyszer ráérez ennek a városnak a felemelõ hangu-
latára, évrõl évre visszatérõ résztvevõje lesz a Szalamander-
nek, az biztos lehet abban, hogy a selmeci hagyományokat
megismerõ egyetemistáink, fõiskolásaink, fiatal szakembe-
reink tovább fogják ápolni Selmecbánya örökségét, kerül-
jenek bárhová is az életben. Mert amint énekeljük: ��Ha
Selmec hív, mi ott leszünk!�

Az elnöki bevezetõt követõen a küldöttek a hagyo-
mányokhoz híven felállva, a Bányászhimusz harangjáté-
kát hallgatva emlékeztek azokra a tagtársakra, akik már
nem lehetnek közöttünk.

A köszöntõk sorát dr. Latorcai János, okl. gépész-
mérnök, a Magyar Országgyûlés elnöke, a Miskolci
Egyetem öregdiákja kezdte:

�Elnök Urak! Mélyen Tisztelt Magas Praesidium!



Tisztelt Polgármester Úr! Vazseni Pan Primator! Kedves
Vendégek! Míli Hostyityelija!

Ünnepi lélekkel, hálatelt szívvel jöttem ide az õsi Aka-
démia falai közé, hogy fejet hajtva emlékezzek a múltra,
elõdeink tetteire, és ifjúi hévvel tegyek hitet a minket, bá-
nyászokat, kohászokat, miskolci gépészeket máig össze-
tartó iskola, a valamikori Bergschule mellett. Hisz magam
is egy vagyok abból a nemzedékbõl, akiket az utódin-
tézmény, az évszázados hagyományokat ápoló és folytató
iskola, a Nehézipari Mûszaki Egyetem képzett. Egy a
tanítványok, az öregdiákok közül, aki most e felemelõ
jubileumi pillanatban szeretné néhány gondolatát köszön-
tõként elmondani. Egy jubileummindig ünnep, különösen
az ma, amikor az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület 100. közgyûlését tartjuk a szívünkben
és lelkünkben ma is elevenen élõ Õsi Alma Mater falai
között. A hely, ahol állunk, a magyar történelem, és bátran
mondhatjuk, a közép-európai kultúrtörténet egyik kiemelt
jelentõségû nevezetessége.

Sajnos ma már csak kevesen tudják, de történelmi
tény, hogy hazánkban a bányászat és a kohászat a nemzet-
gazdaság egyik legjelentõsebb ágazata volt. A Kárpát-me-
dence évszázadokon keresztül az európai nemesfém-ter-
melés élvonalába tartozott. A 13. században a kontinensen
termelt arany öthatodát, az ezüst egynegyedét a mi orszá-
gunk adta. Az 1770-es években az állami bevétel 30%-a a
felvidéki és az erdélyi bányászatból és a kohászatból szár-
mazott. A 18. századra a hazai bányászat és kohászat köz-
pontja már Selmecbánya térsége volt. Európa-szerte elis-
merték a technológiai színvonalat, a vezetési módszereket
és az ide koncentrálódott szaktudást. Ez az elismerés töb-
bek között annak volt köszönhetõ, hogy 1735-ben létrejött
a Bergschule, a késõbbi Bányászati és Erdészeti Akadé-
mia, amely a kor színvonalának megfelelõ, nívós képzést
biztosított.

A hazai bányászélet szempontjából kiemelkedõ fontos-
ságú az 1892-ben itt, Selmecbányánmegalapított Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, amely a bányá-
szat és a kohászat érdekében számos szakmai javaslattal
kereste az egymást követõ kormányokat, ráirányítva figyel-
müket a szakmai fejlesztési kihívásokra és a bányász élet
nehézségeire.

Sajnálatos módon a nyersanyagkészlet apadása és a

világgazdasági folyamatok miatt a bányászat, különösen a
szén- és bauxitbányászat sokat vesztett jelentõségébõl. Így
voltunk ezzel mi is, már a nyolcvanas évek végén is. Keres-
tük a kiutat, a továbbélés lehetõségét. Megtiszteltetés volt
számomra, hogy e munkában magam is részt vehettem, s
olyan óriási szakmai egyéniségekkel dolgozhattam, mint
Zambó János, Pethõ Szilveszter és Kovács Ferenc pro-
fesszor urak. Nem volt könnyû ez az idõszak, az akkori fel-
tételekkel. A szénbányászat továbbélését az 5-10 évre terve-
zett bánya-erõmû integráció biztosította, de a bányászati
kutatások új feltételeinek kialakítása, a termálprogramok
beindítása szintén ezt a célt szolgálta. De ezt a célt szolgál-
ta a Szent Borbála-érem kitüntetés megalapítása és a
társadalommal való elfogadtatása is. Hittük és vallottuk,
hogy bányászatra majd az új tulajdoni, technikai-tech-
nológiai feltételek között is szükség lesz. Ma örömmel
nyugtázom, hogy ez az erõfeszítés nem volt sikertelen.

Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy közel 20
év eltelte után, a trendeket figyelembe véve, pozitív változás
nemigen várható. A múlt héten Magyarország volt a �Fel-
törekvõ országok elsõ világfórumának� díszvendége, ahol
az Országgyûlést én képviselhettem. A fórum témája az él-
hetõ világ megteremtése, az ezt szolgáló új eljárások, új
technológiák megtalálása volt. Minden felszólaló hitet tett
környezetünk megvédése mellett, s a jövõ útját valameny-
nyien új alapanyagok, új energiahordozók, új növénykul-
túrák, új élelmiszerek megtalálásában vélte felfedezni.

A szorosan vett szakmák fejlõdésérõl viszonylag kevés
szó esett, kivéve a bányászatot. A felszólalók közül a jövõ
útját többen a nehezen kibányászható szénvagyon elgázo-
sításában, az arra közvetlenül rátelepülõ erõmûvekben lát-
ják. Voltak, akik a nagy mélységû föld alatti rétegekben
diszpergált földgázvagyon kitermelésének új technológiáit
ítélték reményteljesnek,míg sokan úgy látják, hogy az utób-
bi 100 év felhalmozott föld alatti szeméthegyeinek bányá-
szati-energetikai feldolgozása lehet a jövõ egyik új útja. Bá-
nyászatra, kohászatra tehát az elkövetkezõ évtizedekben is
szükség lesz!

Szükség lesz, de azt is látnunk kell, hogy e szakma, ez a
hivatás áldozatvállalással jár. Hiába alkalmazzák a leg-
modernebb technika vívmányait, a tárnákban az új körül-
mények között is emberek dolgoznak, akik egészségüket,
nem egyszer az életüket is kockáztatják. Elég, ha csak a kö-
zelmúlt tragikus eseményére, az augusztus 5-én Chilében,
a bányában rekedt és máig a föld fogságában szinte élve el-
temetve szenvedõ bányászokra gondolunk. Errõl soha
nem szabad elfeledkeznie egyetlen társadalomnak, egyet-
len politikusnak sem. Az itt jelenlevõk és a mindenkori po-
litikai vezetés feladata, hogy a meglévõ munkahelyeket, a
bányászok nyugdíj- és egyéb kedvezményeit megõrizzük.
Mint korábbi, az ágazatért felelõs miniszter különösen szí-
vemen viselem a bányászat és a kohászat sorsát. Ezért is
kívánom, hogy a mai 100. közgyûlés ne csak az évforduló
és a múlt, hanem a jövõ szempontjából is meghatározó
mérföldkõ legyen.

Köszönöm a megtisztelõ figyelmüket! Jó szerencsét!�
AKüldöttgyûlés hatalmas tapssal fogadta az elhang-

zottakat, majd dr. Tolnay Lajos Szent Borbála-szobrot
adott át dr. Latorcai Jánosnak.
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Ezt követõen a küldöttgyûlésnek helyt adó város
polgármestere, Pavol Balzvanka köszöntötte a jelen-
lévõket:

�Elnök Úr! Kedves Barátaim!� � kezdte nagy tetszés-
nyilvánítás mellett magyarul a polgármester, majd
WernerNorbert tolmácsolásamellett szlovákul folytatta.

�Selmecbánya város nevében szeretettel köszöntöm
Önöket, akik a 100. Közgyûlésüket tarják itt Selmecbá-
nyán. Selmecbánya nagy gondot fordít az UNESCO által
is védetté nyilvánított város szépítésére, megóvására, a bá-
nyász hagyományok ápolására. Büszkék vagyunk arra,
hogy 275 évvel ezelõtt Selmecbányán kezdõdött meg elõ-
ször a mûszaki felsõfokú oktatás. Itt is megköszönöm Ján
Totkovics igazgató úrnak, hogy ennek az ünnepségnek itt
az Akadémia épületében helyt adott. Tudtommal ebben a
teremben még soha ennyien nem voltak.

A város Önkormányzatának beszámolhattam arról,
hogy Önök hogyan ápolják a bányász-kohász hagyomá-
nyokat és milyen õszinte törekevésük az, hogy a kapcsola-
tokat ápolják Selmecbányával. Beszámoltam arról, hogy
milyen ünnepélyes fogadtatásban volt részem Székesfehér-
váron és legutóbb Pécsett a Knappentagon. Az OMBKE
képviselõi is mindig szívesen látott vendégek Selmecbá-
nyán. Évrõl évre szívesen látjukÖnöket a Szalamander fel-
vonuláson, melynek színvonalát a magyar delegáció állan-
dó részvételével emeli.

Legutóbb Egerben tárgyaltunk az OMBKE és Selmec-
bánya további együttmûködési lehetõségeirõl, és fõleg
arról, hogy a mi együttmûködésünkkel példát mutatva
hogyan lehetne javítani a szlovák-magyar kapcsolatokat.
A �két Lajossal� kialakult baráti kapcsolat is jó alap arra,
hogy tovább erõsítsük, fejlesszük az OMBKE és Selmecbá-
nya hagyományokra épülõ együttmûködését.

Jó szerencsét!�
A selmecbányai polgármester köszöntõjét freneti-

kus tapssal fogadták a jelenlévõk.
Dr. Tolnay Lajos megköszönte Pavol Balzvanka kö-

szöntõ szavait, és a pécsi Knappentagról készült DVD
átadása után dr. Patkó Gyulának, a Miskolci Egyetem
rektorának adta meg a szót.

Dr. Patkó Gyula az alkalom megtisztelése jeléül bá-
nyász egyenruhában köszöntötte az OMBKE Küldött-

gyûlés résztvevõit, az országgyûlés alelnökét és Selmec-
bánya polgármesterét. Hangsúlyozta, hogy a Miskolci
Egyetem gyökerei Selmecbányán vannak, ahol 275 év-
vel ezelõtt megalakult az elsõ felsõfokú oktatási intéz-
mény. A középkorban a világ nemesfémtermelésének
közel felét a Habsburg Birodalom adta. Az udvar bevé-
telének 80%-a arany- és ezüstkivitelbõl származott.
Ezért a Birodalom alapvetõ érdeke volt a bányászat és
kohászat vezetõ szakembereinek képzése. Rektor Úr
részletesen ismertette, hogy 1735. június 22-én kelt az a
leirat, melyben a bécsi udvari kamara szabályozta a Sel-
mecbányán felállítandó �Berg Schola� (bányászati-ko-
hászati iskola) létesítését és mûködését. Selmecbánya
akkor az ország harmadik legnagyobb városa volt 38
ezer lakossal. Az iskola célja: a mûszaki-igazgatási és jo-
gi vezetõ szakemberek képzése a kincstári bányászati-
kohászati szervezet számára. (A 275 éves évfordulóról a
BKL 2010/4. számban és a jelenlegi számában dr. Kovács
Ferenc professzor írásában is megemlékeztünk, megemlé-
kezünk. � Szerk.)Abban az idõben a �bányászat� magá-
ban foglalta a kutatás, a kitermelés, a feldolgozás, a
kémlészet és a pénzverés mûveleteit is, tehát a Berg
Schola több mai tudományág felsõfokú oktatásának
volt bölcsõje.Dr. PatkóGyulaméltatta a nemzetközi hír-
névre is szert tevõ selmecbányai professzorok munkás-
ságát:Mikoviny Sámuel, Born Ignácz, Christian Heuppel,
Nikolaus Josef Jacquin, Giovanni Antonioni Scopoli,
Ruprecht Antal, Nikolaus Poda, Christofer Traugott
Delius, Cristian Doppler, Kerpely Antal, Faller Gusztáv és
Károly, Farbaky István, Schóltz Vilmos oktatói munkás-
sága fémjelzi a selmeci oktatást. Selmecbánya az ipar és
a tudomány számos kiemelkedõ szakemberének volt
Alma Matere: itt tanultak Péch Antal, Zsigmondy
Vilmos és Szabó József akadémikusok is.

1919-ben az intézmény Sopronba települt át, majd
1949-ben létrehozták Miskolcon a Nehézipari Mûszaki
Egyetemet. A Miskolci Egyetem oktatói és hallgatói
õrzik és ápolják a selmeci hagyományokat. Ezen hagyo-
mányokat egyre inkább magukévá teszik a Gépészmér-
nöki és a többi kar hallgatói is.

�A 100. Küldöttgyûlését tartó OMBKE, melynek meg-
alapításában 1892-ben a selmecbányai professzorok és

Selmecbánya polgármesterének üdvözlõ szavai,
jobbról Werner Norbert

Dr. Patkó Gyula rektor köszönti a Közgyûlést



hallgatók döntõ szerepet vállaltak, ma is szorosan kötõdik
a hagyományokat ápoló szellemi jogutód Miskolci Egye-
temhez, és az egyre bõvülõ Egyetem is szívén viseli az Egye-
sülettel való együttmûködést a szakmai kapcsolatok és a
hagyományõrzés területén. Kívánom, hogy a személyes kö-
tõdésekre is alapozva a jövõben is ápoljuk ezt a kapcsola-
tot szakmáink fejlõdése és a nemzet érdekében.

Jó szerencsét!�
EzutánHoloda Attila aMagyar Bányászati Szövetség

nevében köszöntötte a Küldöttgyûlés résztvevõit. Meg-
köszönte az OMBKE és az MBSZ eddigi együttmû-
ködését, melyre továbbra is szükség van. Közös feladat
a közvélemény és a politikusok felvilágosítása a szak-
máink valóságos értékérõl és szerepérõl. Az együttmû-
ködés elismeréseképpen a pécsi 99. Küldöttgyûlésen a
Szövetség dr. Tolnay Lajos és Kovacsics Árpád részére
adott át �Magyar Bányászatért� szakmai érdemérmet.
Holoda Attila bejelentette, hogy az Elnökség úgy dön-
tött, hogy az OMBKE 100. Küldöttgyûlésén az operatív
munkát végzõket részesíti elismerésben: dr. Gagyi Pálffy
András ügyvezetõ igazgató, az MBSZ elnöksége koráb-
bi tagja részére a bányászati szervezetek együttmûködé-
se érdekében kifejtett kiemelkedõ szakmai munkájának
elismeréseként a �Magyar Bányászatért� szakmai ér-
demérmet adományozza,Gombár Jánosné szervezõ tit-
kár részére �Oklevelet� adományoz, mellyel a Magyar
Bányászati Szövetség elismerését és köszönetét fejezi ki
a bányászati szervezetek együttmûködése érdekében
folytatott kiemelkedõ szervezõ-segítõ munkájáért. A ki-
tüntetéseket Holoda Attila adta át.

Ezt követõen a szlovákiai bányász-kohász egyesüle-
tek és hagyományõrzõ szervezetek nevében Werner
Norbert bányamérnök kapott szót:

�Tisztelt Közgyûlés, Hölgyeim és Uraim!
Nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy meghívást kap-

tam az Önök közgyûlésére. Engedjék meg, hogy a Szlová-
kiai Bányász Hagyományõrzõ Egyesületek Szövetsége, va-
lamint a magam nevében üdvözöljem az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület 100-ik, tisztújító közgyû-
lését. Büszkék lehetünk arra, amit e két szakma a múltban
elért. Nekünk, bányászoknak és kohászoknak itt, a Kárpát-
medencében egy a múltunk, jelenünk, s jövõnk. Erre és az
OMBKE további munkájára kérem a Jóisten áldását!

Jó szerencsét!�
A köszöntõ beszédek sorát Rabi Ferenc, a BDSZ el-

nöke zárta. Beszédében megköszönte az OMBKE és a
BDSZ közötti hagyományosan jó együttmûködést, és
felhívta a figyelmet a szakma elõtt álló érdekvédelmi
feladatok fontosságára, a bányász szakma megbecsülé-
sére.

Beszédének végén Rabi Ferenc bejelentette, hogy a
BDSZ Országos Tanácsa a szakszervezeti tagság, vala-
mint a munkavállalók és nyugdíjasok érdekében végzett
kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül BDSZ emlékér-
met adományozott az OMBKE vezetõinek. Dr. Gagyi
Pálffy András ügyvezetõ igazgató az emlékérmet a
BDSZ kongresszusán vette át, dr. Tolnay Lajos elnöknek
és Kovacsics Árpád fõtitkárnak Rabi Ferenc itt, az
OMBKE 100. Küldöttgyûlésén adta át.

A köszöntõ beszédek elhangzása után dr. Tolnay
Lajos elnök a leköszönõ vezetõség által az elmúlt tíz év
alatt koordinált egyesületi tevékenység fontosabb
mozzanatait vetített képes elõadásban elevenítette fel.
A 120 képet bemutató elõadás a tíz év mintegy ezeröt-
száz rendezvényének legemlékezetesebb eseményeit, a
szakmai megjelenéseket és az egyensúlyban tartott gaz-
dálkodást mutatta be. Az elõadás igazolta az Egyesület
tevékenységét meghatározó hármas jelszó érvényesülé-
sét: �Szakmaszeretet, Barátság, Hazaszeretet!�

A nagy tetszéssel fogadott elõadást követõen egye-
sületi kitüntetések átadására került sor.

Komjáthy István, az Érembizottság elnöke ismertette
az OMBKE választmányának javaslatát, hogy a Kül-
döttgyûlés dr. Tardy Pál okl. kohómérnököt és Varga
Mihály okl. bányamérnököt, akik az egyesületi munka
keretében az egyesületért, az egyesület céljainak meg-
valósulásáért, a szakmáink fejlesztéséért és hagyomá-
nyaink ápolásáért több évtizedes munkájukkal sokat fá-
radoztak, s ezzel a tagság többsége elõtt elismerést és
nagyrabecsülést szereztek, az egyesület tiszteleti tagjává
válassza. Miután a Küldöttgyûlés egyhangú szavazással,
ellenszavazat nélkül megválasztotta az új tiszteleti tago-
kat, dr. Tolnay Lajos átadta a tiszteleti tagsággal járó
gyûrût és oklevelet dr. Tardy Pál részére. (Varga Mihály a
Küldöttgyûlésen nem tudott megjelenni, ezért a választ-
mányi ülésen veszi át a kitüntetést.)

Hagyomány, hogy a Küldöttgyûléseinken egyesületi
kitüntetéssel ismerjük el néhány olyan együttmûködõ
szervezet egyesületünket támogató munkáját, akik fo-
lyamatosan és kiemelkedõen segítik céljaink megvaló-
sulását, s akik ezáltal tagságunk nagyrabecsülését vívták
ki. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület kiemelkedõ támogatásáért 2010-ben a következõ
intézményeket, illetve cégeket és vezetõit részesítette
egyesületi emlékplakett kitüntetésben:

Egyesületi Nagyplakett kitüntetésben részesült a:
Magyar Bányászati Szövetség, a kitüntetést átvette

Holoda Attila elnök és dr. Zoltay Ákos fõtitkár,
Magyar Öntészeti Szövetség, a kitüntetést átvette:

dr. Sohajda József elnök és dr. Hatala Pál fõtitkár,
ISD Power Kft., a kitüntetést átvette dr. Sándor Péter

ügyvezetõ igazgató.
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Egyesületi Plakett kitüntetésben részesült: dr. Valaska
József elnök, dr. Hatala Pál fõtitkár, dr. Sándor Péter
ügyvezetõ igazgató.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület választmányának döntése alapján kiemelkedõ
egyesületi munkáért a 100. Küldöttgyûlésen több tag-
társunk részesült egyesületi elismerésben. A kitüntetet-
tek neveit Komjáthy István olvasta fel, és a kitüntetése-
ket dr. Tolnay Lajos elnök adta át. (A kitüntetetteket a je-
len lapszámunk 11�16. oldalain köszöntjük. � Szerk.)

A kitüntetések átadása után dr. Tolnay Lajos elnök
a leköszönõ egyesületi vezetõk nevében a következõket
mondta:

�Tisztelt Küldöttgyûlés! A jelenlegi egyesületi vezetõk
mandátuma lejárt. Köszönöm egyesületünk tagságának,
vezetõinek és az ügyvezetésnek az eredményes együttmûkö-
dést.

Külön is megköszönöm a 100. Küldöttgyûlés szervezõ-
inek, az OMBKEmunkatársainak és a segítõ fiatal tagtár-
saknak a munkáját, hogy ezt a selmecbányai rendezvényt
méltó keretek között, színvonalasan rendezték meg.

A pécsi küldöttgyûlésen megszavazott tiszteleti elnöki
cím arra kötelez, hogy lehetõségeim szerint továbbra is se-
gítsem egyesületünk szakmai és hagyományõrzõ munká-
ját, illetve a most megválasztandó vezetõket.�

Ezen köszönõ szavak után átadta a Küldöttgyûlés
levezetésének tisztét dr. Gagyi Pálffy András okl. bánya-
mérnöknek, egyesületünk tiszteleti tagjának.

Dr. Gagyi Pálffy András levezetõ elnök ismertette,
hogy az egyesület ügyrendje értelmében a választmány
a szakosztályok javaslatai alapján Jelölõ Bizottságot bí-
zott meg. A választmány a 2010. március 1-jei ülésén a
Jelölõ Bizottság elnökéül Törõ György okl. bányamér-
nököt kérte fel. A Jelölõ Bizottság tagjai: dr. Esztó Péter
okl. olajmérnök, Müllek János okl. olajmérnök, Józsa
Norbert okl. kohómérnök, Molnár István okl. kohómér-
nök, Pordán Zsigmond okl. kohómérnök, dr. Bõhm
József okl. bányamérnök, tiszteleti tag, Vajda István ve-
gyésztechnikus

Dr. Gagyi Pálffy András bejelentette, hogy a szakosz-
tályi küldöttgyûléseken megválasztott szakosztályelnö-
köket az OMBKE alapszabálya 17. § (1) pontja szerint
a küldöttgyûlés hivatott egyesületi alelnöki tisztségük-
ben is megerõsíteni nyílt szavazással. A szakosztályok
elnökei:
Erõs György, Bányászati Szakosztály
Holoda Attila, Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály
Hajnal Attila, Vaskohászati Szakosztály
Dr. Petrusz Béla, Fémkohászati Szakosztály
Katkó Károly,Öntészeti Szakosztály
Dr. Havasi István, Egyetemi Osztály

Miután a küldötteknek a felsorolt személyeket il-
letõen ellenészrevétele nem volt, a Küldöttgyûlés egy-
hangú nyílt szavazással megerõsítette tisztségükben a szak-
osztályok által választott egyesületi alelnököket. A leveze-
tõ elnök gratulált a megválasztott alelnököknek, és fel-
kérte õket, hogy a küldöttgyûlés további menetében vi-
seljék az õket illetõ vállszalagot.

Ezután Gagyi Pálffy András felkérte Törõ Györgyöt,
hogy ismertesse a Jelölõ Bizottság javaslatát.

Törõ György ismertette, hogy a Jelölõ Bizottság a
szakosztályokkal való egyeztetés alapján a következõ
személyeket javasolja megválasztani:
elnöknek: Dr. Nagy Lajos okl. bányamérnök,
fõtitkárnak: Dr. Lengyel Károly okl. kohómérnök,
fõtitkárhelyettesnek: Kõrösi Tamás okl. olajmérnök,
az Ellenõrzõ Bizottság elnökének: Szombatfalvy Rudolf

okl. kohómérnök,
az EB tagjainak: Götz Tibor okl. olajmérnök, Hajnácky

Tamás okl. bányamérnök, Marczis Gáborné dr. okl.
kohómérnök,Molnár István okl. kohómérnök,

az EB póttagjainak:Dallos Ferencné okl. gépészmérnök,
Gergelyné Bobák Sarolta okl. kohómérnök.
A levezetõ elnök megköszönte a Jelölõ Bizottság

munkáját, és miután a javasolt személyekkel kapcsolat-
ban nem merült fel ellenészrevétel és további szemé-
lyekre sem hangzott el javaslat, megszavaztatta a java-
solt személyek szavazólapra való felkerülését. A Kül-
döttgyûlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül megsza-
vazta, hogy a javasolt személyek mindegyike felkerüljön
a szavazólapra.

A titkos szavazás lebonyolítására elrendelt szünet
elõtt Huszár László okl. bányamérnök, a Szavazatszám-
láló Bizottság elnöke ismertette a szavazás menetét.

A szünet után prof. dr. Kovács Ferenc akadémikus,
egyesületünk tiszteleti tagja tartott elõadást arra az al-
kalomra emlékezve, hogy 275 évvel ezelõtt kezdõdött
Selmecbányán az iskola rendszerû mûszaki felsõfokú
oktatás.

�Megrendülten állok itt az Akadémia ódon falai kö-
zött, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Alma
Mater alapításának 275. évfordulójára emlékezhetek.
A Gaudeamus igitur kezdetû, Selmecbányáról származó
diáknóta záró sorai azt mondják: Vivat, crescat, floreat
Academia! (Éljen, növekedjék, virágozzék az Akadémia!)
Él, növekszik és virágzik, hiszen a Selmecrõl származó
karok tisztelik, ápolják, fejlesztik hagyományainkat, bár-
melyik országba sodorta õket a történelem vihara.
Zólyom, Kassa, Leoben, Sopron, Miskolc, Dunaújváros
és a többi városok diáksága is ápolja a selmeci diákhagyo-
mányokat. Oktatási struktúrájuk folyamatosan bõvül, de
az újonnan indított szakok is átveszik a hagyományokat,
saját színfoltjaikkal kiegészítve, gazdagítva azokat. Új ele-
mek jelennek meg, mint például a miskolci gépészek által
alapított valéta-gyûrû, amelyet a világon bárhol látva az
együvé tartozást jelképezi. Ma már viseli ezt a gyûrût a
mélyben rekedt bányász, a föld felszínén a tûzzel és a fé-
mekkel viaskodó kohász, vagy a 11 ezer méter magasan re-
pülõ polgári járat miskolci gépészgyûrûs kapitánya, aki
büszke arra, hogy mûszaki személyzetének minden tagja
ilyen gyûrût hord az ujján,mert tudja, hogy Selmec óta egy-
másra vagyunk utalva. Tudja, hogy ez a gyûrû a tudást, a
hagyománytiszteletet és a tenniakarást sugározza, így vise-
lõjében vakon megbízhat. Ezt jelenti nekünk Selmec. Így
él, gyarapodik és virágzik ma is az akadémia. Vivat,
crescat, floreat Academia!�

Az egykori bencés diák bibliai idézetekkel zárta

Bányászati és Kohászati Lapok � 143. évfolyam, 6. szám 7



köszöntõjét, felkérve embertársait, hogy szeressék és
tiszteljék egymást. Dr. Kovács Ferenc személyesmegha-
tódottságtól sem mentes elõadását a jelenlévõk hatal-
mas Vivat!-tal és vastapssal köszönték meg.

Az elõadás után Huszár László, a Szavazatszámláló
Bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét: a
szavazás eredményes volt, a leadott érvényes szavazatok
száma 118, a szavazólapon lévõ tisztségviselõk mindegyike
118 igen szavazatot kapott.

Dr. Gagyi Pálffy András levezetõ elnök gratulált a
megválasztott tisztségviselõknek, és felkérte õket, hogy
foglalják el helyüket az elnökségi asztalnál, majd fel-
kérte dr. Nagy Lajost, az OMBKE új elnökét a zárszó
megtartására.

Dr. Nagy Lajos:
�Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Barátaim!
Igazán felemelõ, magasztos érzés itt állni az õsi Alma

Mater falai között, és kicsit elszorul a torkom, amikor a
számomra nagyon fontos események után szólásra emel-
kedem.Nagyon sokfajta érzés kavarog bennem; büszkeség,
öröm, meghatódottság, kétely, alázat� Igen, büszkeség,
büszke vagyok arra, hogy ennek a nagymúltú Egyesületnek
�melyet elõdeink 1892. június 27-én, az Akadémia új épü-
letének átadásakor, az Irodalompártoló Egylet közgyûlésén
közfelkiáltással hoztak létre � 1972 óta tagja vagyok. Büsz-
ke vagyok arra is, hogy egyesületünk mûködése során, úgy
a bányász, mint a kohász szakmában, számtalan világvi-
szonylatban is figyelemre méltó eredményt értek el volt tag-
társaink, amelyek túlmutattak a szakmán, és a tudomány
és technika fejlõdésének meghatározó mérföldkövei vol-
tak. Méltán világhíresek az anyagtudományokkal, földtu-
dományokkal foglalkozó korábbi és jelenlegi tagtársaink,
akik ezeket az eredményeket elérték, és személyes sikerüket
megosztották az Egyesülettel.

És természetesen öröm tölt el. Öröm, hogy ennek a
nagy hagyományokkal rendelkezõ Egyesületnek a mai,
100. Közgyûlésén a jelenlévõ Küldöttek, és talán nem túl-
zás ha azt mondom, hogy a tagság nagyobb részének a bi-
zalmából, ma megválasztottatok az Egyesület elnökének.

Meghatódottan és tele kételyekkel állok itt, hisz olyan
elõdök nyomdokaiba lépek, akiknek a nevét mindig áhí-
tattal és végtelen nagy tisztelettel ejtettem ki. S ez tölt el kéte-
lyekkel is. Képes leszek-e az Egyesületet, az Egyesület mun-
káját a mai, gyorsan változó világunkban sikeressé tenni.
Meg tud-e az Egyesület az új és sokszor embertelen kihívá-
soknak felelni? Elég csak közvetlen elõdömre vetni pillan-
tásom. Olyan 10 év után vagyunk, amely mindenképpen
sikeres fejezete az egyesület életének. S ezt a sikeres munkát
kell folytatnunk, és amegváltozott világ kihívásai közepette
lehetõségeinkhez képest átalakítani, javítani. A feladat
nem kevés, de úgy érzem, az a szeretet, amelyet az elmúlt
években kaptam Tõletek, az a bizalom, amely a választá-
son teljesült ki, a közvetlen Elõdök változatlan tenniakará-
sa, segítése, elégséges lehet ahhoz, hogy ha kellõ alázattal és
tenniakarással kezdem, kezdjük munkánkat, továbbra is
sikeres lehet Egyesületünk.

Egyesületünk mindig alapfeladataként kezelte a selme-
ci hagyományok ápolását, õrzését. Kivételesek ezek a ha-
gyományok. Nem elsõsorban a dologi, tárgyi emlékekre
gondolok, hanem a szellemiségére. Aki egyszer ráérzett, mi-
lyen felemelõ érzés a selmeci hagyományokmenténmûkö-
dõ, azt követõ közösséghez, barátokhoz tartozni, a hagyo-
mányok tiszteletével élni, az soha nem tud ezektõl elsza-
kadni, másképp cselekedni. Szakmáinkra az elmúlt évtize-
dek, évszázadok során sokszor nehéz idõszakok jöttek, de
talán pontosan ez, a gyökerek mélysége, a hagyományok,
az egymás és szakmáink iránti tisztelet volt, amely mindig
átsegített bennünket a nehézségeken.

S engedjétek meg, hogy néhány gondolatot elmondjak,
szabadon idézzek Dánfy László kedves kollégánk és bará-
tunk a neten hozzám írt levelébõl. Levelében áttekintést ad
az Akadémia 1919-es átköltözésétõl napjainkig a ma már
évente megrendezésre kerülõ Szalamander ünnepségbe
való magyar bekapcsolódásról. Felidézi a kezdeteket, ami-
kor néhány lelkes tagtársunk évrõl-évre rendbe hozta a ne-
ves Selmeci professzorok sírjait és figyelemmel kísérte a vá-
rosban kialakuló hagyományteremtés lépéseit, és kiemeli,
és én is hadd tegyem meg Várhelyi Rezsõ, Török Frigyes,
Mizerák László, Mayer János és Szalai Jenõ nevét, akik a
kezdetekben önzetlenül mindent megtettek, hogy mára
már önálló magyar blokkban képviselhessük Egyesületün-
ket. Több száz egyenruhában felvonuló bányász, kohász és
egyetemista, fõiskolás teszi még szebbé a Szalamander
ünnepet.

S a hagyományõrzésen túl nagyon fontosnak tartom
szakmaiságunk megtartását, tovább erõsítését. Különösen
fontos ez ma, amikor a világ erkölcsi, gazdasági és pénz-
ügyi válságban van, és ez a válság elérte szakmáinkat is.
Hittel vallom, hogy ma a válságban lévõ globalizált világ-
ban szakmáink és egyesületünk jövõjét elsõsorban a gaz-
dasági, politikai környezet fogja meghatározni. Egyesüle-
tünk mindig mentes volt a politikától, és én sem akarok
politikával átszõtt Egyesületet, de ma, amikor hazánkban
az ország gazdasági irányvonalában komoly változások
történnek, sok múlik saját magunkon, hogy hogyan és ho-
vá tudjuk elhelyezni szakmáinkat, Egyesületünket ebben
az új irányvonalban. Tisztességes, szakmai elveken nyugvó
érveléssel, vitával újra lehetõségünk lehet tovább növelni
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Egyesületünk súlyát, szerepét, de ezt könnyen el is véthet-
jük, ha eltévelygünk a szakmai úttól.

Meggyõzõdésem, hogy a bányász és kohász szakmák
továbbra is nélkülözhetetlenek a társadalom számára, és
szakmáink, ill. szakmáink termékeinek nélkülözhetetlen-
sége lehet az egyesületi munka továbbélésének, fejlõdésé-
nek az alapja. Szakmaiságunk, szakmai értékeink ma sem
kérdõjelezhetõk meg. Azok a szakmák, amelyek a közel-
múltban is olyan eredményeket tudtak, tudnak felmutatni,
mint pl. az ûrkemence megvalósítása, a nanotechnológia,
a megújuló energiaforrások, geotermikus energia, korszerû
szénhidrogén-kutatás és lehetne tovább sorolni, és akkor
még nem beszéltem a hagyományos szakmai folytonosság-
ról. Ilyen eredmények ellenére sem ülhetünk azonban ba-
bérjainkon, tovább kell erõsíteni Egyesületünkön belül is a
szakmai vonalat.

Tudomásul kell vennünk, hogy a mai világban sokszor
nem az érték számít, amit képviselünk, nem a szakmai
eredményeink, sikereink a fontosak, hanem hogy hogyan
tudjuk mindezt kommunikálni, mi jut el ezekbõl a társa-
dalomhoz, az egyénhez. Én úgy gondolom, ez lesz az elkö-
vetkezõ idõszak igazi kihívása. Közérthetõen és minél na-
gyobb teret kihasítva a médiából, elmondani az emberek-
nek, hogy szakmáink a gazdasági élet fontos, meghatározó
részei. Eredményeink, költségvetési befizetéseink jelen-
tõsek, és bármennyire is furcsa, szakmáink mûvelõi értik,
érzik és felelõsséggel dolgoznak a környezetünkért, az
élhetõ környezet megtartásáért, továbbadásáért, és mindezt
úgy, hogy a változó környezetünkhöz igazodva alakítjuk,
korszerûsítjük technológiáinkat.

Ebben a sokszor nehéz küzdelemben Egyesületünknek
támaszkodni kell minden olyan, a bányászatért és kohá-
szatért elkötelezett szervezetre, amelyek hozzánk hasonló
következetességgel akarják szakmáink társadalmi, gazda-
sági elfogadottságát, súlyát az azt megilletõ szintre emelni.
Túl kell lépnünk amindennapos, sokszor kicsinyes, méltat-
lan és a részletekrõl szóló vitákon és súrlódásokon, és szak-
máink egyetemes értékeinek és érdemeinek érvényesítése
érdekében, kompromisszumokat is megengedve, együtt kell
céljaink eléréséért dolgozni. Ne az legyen a vezérelv, hogy én
értem el, én csináltam meg, hanem hogy közösen
ezt is megtettük és eredményt értünk el.

Én szeretnék ebben a szellemben együttmûköd-
ni az MBFH-val, a MBSZ-szel, BDSZ-szel és a
BOE-vel. A magam részérõl fontosnak tartom a
Bányásztelepülések Országos Szövetségével való
teljes körû együttmûködést, mert a települések
önkormányzatai nagyon sok segítséget tudnak
adni azoknak a helyi szervezeteknek, csoportok-
nak, ahol a támogató vállalatokmegszûntek, és így
anyagi támasz, helyiség nélkül maradtak.

Külön kiemelem az Egyetemmel meglévõ
kapcsolat fontosságát, a folytonosság szüksé-
gességét. Az Egyetem szakmáink legerõsebb tudo-
mányos mûhelye, és ezen túlmenõen az oktatás,
a hagyományõrzés, a jövõ nemzedékének nevelése
mind-mind olyan feladata, amely szorosan
kötõdik Egyesületünk tevékenységéhez is. S hála
Istennek, Egyetemünkön ma is számos olyan

oktató, professzor tevékenykedik, akikre az ifjúság és
a szakma is odafigyel, s meghatározó szerepet töltenek
be szakmáink elõrehaladásában, az egyesület mun-
kájában.

S talán az egyetemi oktatásban bekövetkezett változá-
sok, új szakirányok megjelenése a jó példa, hogy Egyesüle-
tünknek is nyitottnak kell lenni az új területek iránt. Tudo-
másul kell vennünk, hogy a gazdasági szerkezet átalakulá-
sa következtében megváltoztak szakmánkon belül is az
arányok, amelyekre szembetûnõ példa, hogy a mélymûve-
lésû szénbányászat visszafejlesztésével, számuk drasztikus
csökkenésével szemben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a
külszíni szénbányák és a vegyes ásványbányák, de egyre
fontosabb szerepet tölt be a hulladékgazdálkodás, a meg-
újuló energiák, köztük a geotermia is. Fontos feladata az
Egyesületnek, hogy ezen ágazatok képviselõit is Egyesüle-
tünk soraiban tudjuk, és magukénak érezzék Õk is a
selmeci hagyományokat, a selmeci szellemiséget.

Nagyon sok a feladatunk, és innen is ígérem, s talán az
újonnan megválasztott választmány nevében is mondha-
tom, hogy mindent megteszünk, hogy sikerüljön feladata-
inkat teljesíteni, az Egyesület évszázados, sikeres mûködé-
sét folytatni, és én ehhez kérem a most leköszönõ Választ-
mány valamennyi tagjának, az Elnök Úrnak, Fõtitkár Úr-
nak, Tiszteleti Tagoknak és valamennyi egyesületi tagnak a
támogatását, segítségét, hogy sikeresek legyünk és céljain-
kat megvalósíthassuk. Vivat, crescat, floreat Selmecbánya,
Vivat, crescat, floreat OMBKE! Jó szerencsét!�

Dr. Nagy Lajos zárószavait követõen dr. Pataki Attila
cantus praeses intonálása mellett a Bányász-, az
Erdész- és a Kohászhimnuszok eléneklésével zárult a
100. Küldöttgyûlés. �De mielõtt még elmegyünk�� fel-
hangzott a �Ballag már a vén diák�� és az ódon tan-
terem meredek padsoraiban hullámzottak az egymás
vállát átölelõ bányászok, kohászok �szent fogadalmat�
éneklõ sorai.

A Küldöttgyûlés után a résztvevõk a Grand Matej
szálló éttermében jó hangulatú közös ebéden vettek
részt.

gpa
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Tisztelt Küldöttgyûlés! Magas Praesidium! Tisztelt
Vendégeink! Kedves Tagtársaink! Kedves selmeci
hagyományápoló Barátaim!

Most, amikor talán férfiakhoz méltatlan módon,
könnyezõ szemekkel veszünk részt Egyesületünk 100.
Közgyûlésén, illetve Küldöttgyûlésén, Selmecbányán,
az egykori AlmaMater falai között, vessünk számot az-
zal is, hogy 1919 januárjától, az Akadémia evakuálásá-
tól milyen úton ésmely lépésekkel sikerült amai ünnepi
alkalomhoz eljutni.

Voltak itt szép napok, amikor 1964-ben az utolsó-
ként itt végzettek kart karba öltve részt vehettek a
Szalamander ünnepség díszmenetében, tisztelegve az
Akadémia alapításának 200. évfordulója elõtt. Fel-
emelõ érzés volt 1992-ben, az OMBKE megalaku-
lásának 100. évfordulóján ugyanebben a teremben
emlékezni a kapcsolódó Emlékülésen, Konferencián és
a napot lezáró Szakestélyen, valamint részt venni a
Belházy palotában adott polgármesteri fogadáson.

De 1992 elõtt is történtek jelentõs lépések, melynek
szervezõi és résztvevõi sajnos már nincsenek teljes lét-
számban közöttünk. Nem árt, ha � a teljesség igénye
nélkül � felidézünk néhánymozzanatot amai ünnepi al-
kalomhoz is elvezetõ, sokszor nem is göröngymentes út
egyengetésérõl, és megemlítünk néhány nevet az egyen-
getõk közül.

Az 1970-es évek második felében kialakult egy sze-
mélygépkocsis túra, melynek résztvevõi � a helyi Bá-
nyászünnephez is igazodóan � évrõl évre rendbe hozták
a neves selmeci professzorok sírjait és figyelemmel kí-
sérték a városban kialakuló hagyományteremtés lépé-
seit.Várhelyi Rezsõ, Török Frigyes, Mizerák László, Mayer
János és Szalai Jenõ nevét feltétlen ki kell emelni ebbõl
a sorból, mert a Magyar Alumíniumipari Tröszt és a
Metalloglóbusz szponzorációjával és garamszentke-
reszti kapcsolataival jól sáfárkodva végezték el ezt az út-
törõ tevékenységet az OMBKE Fémkohászati Szakosz-
tályának keretei között.

Eljött az 1975-ös év, amikor ugyancsak a Fémkohá-
szati Szakosztály keretei között megalakult a Készáru-
gyártási Szakcsoport, melybõl a kecskeméti helyi szer-
vezet név alatt levált, lelkes és akkor igencsak fiatal
szakembergárda átvette a stafétabotot. Ez akárhogyan
is vesszük, 35 évvel ezelõtt történt. A véletlen is hozzá-
járult a kapcsolat elmélyüléséhez. A város ugyanis csak
idõnként, különbözõ alkalmakhoz kapcsolódóan szer-
vezte meg a Szalamander ünnepséget, ezért a határon
túl kevesen tudhatták elõre, hogy ez mely évben, évek-
ben fog bekövetkezni. � Ma már a néhai polgármester,
Marian Lichner úr által összeállított kiadványból tudjuk,

hogy 1935-ben, 1949-ben, 1951-ben, 1961-ben, 1964-
ben, 1972-ben, 1978-ban 1988-ban, 1992-ben, majd ezt
követõen évente voltak Szalamander ünnepségek a
városban. � Az alumínium útját követõ szakmai tanul-
mányutak sorába a MAT határon túli kapcsolatkörét is
bekapcsolta a kecskeméti helyi szervezet. Így 1978-ban
a Garamszentkereszten (Ziar nad Hronom) lévõ,
Szlovák Nemzeti Felkelés (SNP) névre keresztelt nagy-
üzemet is felkerestük Frantisek Stulák igazgató úr hoz-
zájárulásával, melyet Moravitz Péter barátunk, ma már
tiszteleti tagunk, a cég nemzetközi kapcsolatait gondo-
zó osztályvezetõje készített elõ. A gyárlátogatás után a
második napon Selmecbányára utaztunk, és leparkol-
tunk a Szentháromság téren. Ez a nap pénteki nap volt,
de erre mi nem figyeltünk. A városnézés és az akadé-
miai épületek külsõ megtekintése után akartuk a
busszal elhagyni a várost, de szerencsére nem sikerült.
A városközpontot idõközben lezárták. Se ki, se be! Az
okot hamar megtudtuk: kezdõdik a Szalamander
ünnepség. Így kényszerûen, de sörrel bõségesen vigasz-
talódva maradtunk.

Ez volt az a kezdet, amitõl már tudatos információ-
szerzéssel, az aktuális évben felkészülve szerveztük a lá-
togatást, mint az ünnepséget feltétlen látni akarók.
Átvettük a professzorsírok gondozását és megtartottuk
az elsõ megemlékezéseket is, valamint koszorúkat he-
lyeztünk el a sírokon. Elõször nézõként követtük szem-
mel az eseményeket, késõbb engedélyt kaptunk a sel-
mec- és hodrusbányai bányászok menetéhez történõ
csatlakozásra. Majd eljött az idõ, amikor immáron
egyenruhában és az akkori egyesületi zászló alatt, az ál-
talunk hozott magyar nyelvû névtáblával jelzetten, önál-
lóan vettünk részt a menetben, mint az OMBKE tagjai.
Ekkormár a közöttünk lévõ fehérvári Cantusok vezény-
letével selmeci diákdalokkal vonultunk fel, már akkor is
sikert aratva a helyi polgárok körében. Ekkor került sor
elõször a magyar küldöttség önálló meghívására a pol-
gármesteri fogadásra. Az üdvözlõ bevezetõ beszédek
elhangzása után Clement Lajos barátunk selmeci csalá-
di kötõdésérõl tájékoztatta a polgármester urat. Felha-
talmazásunkkal élve kinyilvánítottuk Egyesületünk
szándékát a kapcsolat elmélyítésére és a rendszeres
találkozók megtartására. Ekkor 1988-at írtunk, majd
1991-et.

Ma, 2010. szeptember 10-én a kezdetekrõl sem
feledkezhetünk el!

Az OMBKE tagsága részére érdeklõdésre számot tart-
ható tartalma okán közöljük a fenti felszólalást, melyet a
Küldöttgyûlés résztvevõi közvetlenül is megkaptak. �
Szerkesztõség

A visszatérés kezdeti lépései
Dánfy Lászlónak, az OMBKE Fémkohászati Szakosztály Kecskeméti Helyi Szervezet elnökének

az OMBKE Selmecbányán tartott 100. Küldöttgyûlésére készített felszólalása
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Dr. Tardy Pál
okl. kohómérnök

1940-ben Budapesten szüle-
tett. 1964-benMiskolcon szerezte
meg vas- és fémkohómérnöki ok-
levelét. Ezt követõen közel 30
éven keresztül a Vasipari Kutató
Intézetben dolgozott. Kutatómun-
kája során elsõsorban a diósgyõri
és a dunaújvárosi acélipari nagy-

vállalatokkal alakított ki szoros együttmûködést. Intéze-
ti pályafutását tudományos igazgatóként fejezte be,
1993-ban.

Tevékenységének eredményeit közel 200 közle-
ményben, elõadásban tette közzé; jelentõs részük kül-
földön jelent meg, ill. hangzott el. 1958-ban egyetemi
doktori, 1975-ben kandidátusi, 1992-ben akadémiai
doktori címet szerzett. 2000-ben a Miskolci Egyetemen
habilitált, majd egyetemi magántanári címet szerzett.

1994 és 2008 között a Magyar Vas- és Acélipar Egye-
sülés (MVAE) mûszaki igazgatója volt, azóta � nyugdí-
jasként � a szervezet szaktanácsadója. Hozzá tartozik a
hazai acélipari vállalatok energetikájának, környezetvé-
delmének, mûszaki fejlesztéseinek áttekintése és érté-
kelése. AzMVAEnemzetközi kapcsolatainak alakításá-
ban igen jelentõs szerepe volt.

Az OMBKE Vaskohászati Szakosztályának munká-
jába 1964-ben kapcsolódott be. 1970-1982 között több
ciklusban a Szakosztály titkára volt. 1990-97 között két
ciklusban az egyesület fõtitkára, 1997-2000 között elnöke
volt, azóta exelnöke. Kapcsolatait kihasználva számos
nemzetközi acélipari nagyrendezvényt hozott Magyar-
országra és irányította szervezésüket. Az 1972-ben álta-
la megindított Clean Steel konferenciasorozat az
OMBKE egyik fõ nemzetközi rendezvénye, egyesüle-
tünk hírnevének biztosítója. Tardy Pál jelenleg dolgozik
a 2012-ben esedékes, immár nyolcadik konferencia
szervezésén. AzOMBKE több szakbizottságának is volt
tagja, ill. vezetõje, a BKL Kohászat szerkesztõbizottsá-
gának tagja.

Közéleti tevékenysége során 1998-2006 között két
ciklusban a MTESZ alelnöke, 2003-2006 között a felsõ-
oktatási Magyar Akkreditációs Bizottság alelnöke volt;
megalakulása óta tagja a Gazdasági és Szociális Tanács-
nak. 2006 óta azMTAMetallurgiai Bizottságának elnöke.

Egyesületi munkájáért a Kerpely Antal-emlékérem
egyesületi és a Szent Borbála-emlékérem miniszteri ki-
tüntetésekben részesült.

Varga Mihály
okl. bányamérnök

1946-ban született Pusztako-
vácsin. 1963-ban a Péch Antal
ipari tanuló intézetben vájár,
1967-ben a Cséti Ottó Bányaipari
Technikumban bányatechnikusi
képesítést szerzett. 1973-ban sze-
rezte meg bányamérnöki okleve-
lét a Nehézipari Mûszaki Egyete-

men, majd 1998-ban a Miskolci Egyetem Gazdaságtu-
dományi Karán terület- és településfejlesztési szakme-
nedzseri oklevelet szerzett.

Munkássága Pécshez, a magyarországi urániparhoz
kötõdik. A Mecseki Ércbányászati Vállalatnál és jog-
utódjainál dolgozott felelõs beosztásokban. 1973-tól
Kõvágószõlõsõn technológus, 1974-tõl körletvezetõ,
1978-tól biztonságimérnök, 1981-tõl biztonságtechnikai
osztályvezetõ, 1984-tõl mûszaki fõosztályvezetõ, 1988-
tól a vállalat vezérigazgatója, majd a Mecsekurán Kft.
ügyvezetõ igazgatója volt 1992-ig.

Jelenleg mint nyugdíjas, a Mecsekérc Zrt.-nél biz-
tonsági fõmérnök. Széleskörû szakmai munkája során
különösen a bányászati biztonságtechnika területén
végzett tevékenysége emelhetõ ki. Több mûszaki fej-
lesztési és biztonságtechnikai tanulmány szerzõje, szak-
mai cikkei jelentek meg a BKL Bányászatban. A Ma-
gyar Mérnöki Kamara bejegyzett szakértõje.

1972-tõl OMBKE-tag. 1978-tól a Mecsekaljai
Csoport ifjúsági összekötõje, 1984-tõl a helyi csoport tit-
kára, több évig a mecseki helyi szervezet elnökhelyettese,
1997-2000-ig elnöke volt. 2004-2007 között az OMBKE
Bányászati Szakosztályának elnökhelyetteseként végzett
egyesületi munkát.

A bányász hagyományok és emlékek megõrzéséért,
valamint az OMBKE támogatásáért, a helyi és országos
rendezvények szervezéséért egész pályája során sokat
tett. Nagy szerepe volt a Bányász-Kohász-Erdész Talál-
kozók sikeres megszervezésében.

Jelenleg is kuratóriumi tagja a Központi Bányászati
Múzeum Alapítványnak és a Pécsi Bányásztörténeti
Alapítványnak.

Az Egyesület érdekében kifejtett tevékenységét a
Mikoviny Sámuel-emlékérem (1996) és a Szent Borbála-
emlékérem (1997) kitüntetésekkel ismerték el.

A 100. Küldöttgyûlés kitüntetettjei
A Küldöttgyûlés a Választmány javaslatára � az egyesületi munka keretében az egyesület céljaiért, hagyományainak

ápolásáért, a bányászat és kohászat, valamint a bányászati és kohászati tudományok fejlesztéséért végzett munkájuk elis-
meréseként, mellyel kivívták a tagság megbecsülését � a következõ tagtársakat az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület

TISZTELETI TAGJAIVÁ megválasztotta:
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Az Egyesület tartós anyagi és erkölcsi támogatásának
elismeréseképpen

OMBKE NAGYPLAKETT kitüntetésben részesült:

Magyar Bányászati Szövetség, átvette Holoda Attila
elnök és dr. Zoltay Ákos fõtitkár
Magyar Öntészeti Szövetség, átvette dr. Sohajda József
elnök és dr. Hatala Pál fõtitkár
ISDPowerKft., átvettedr. Sándor Péterügyvezetõ igazgató

A fenti szervezetek vezetõi

OMBKE PLAKETT kitüntetésben részesültek:

Dr. Valaska József, a Magyar Bányászati Szövetség
korábbi elnöke
Dr. Hatala Pál ügyvezetõ fõtitkár, Magyar Öntészeti
Szövetség
Dr. Sándor Péter ügyvezetõ igazgató, ISD Power Kft.

Dr. Zoltay ÁkosHoloda Attila Dr. Sohajda József

Dr. Hatala PálDr. Valaska József Dr. Sándor Péter

KERPELY ANTAL-EMLÉKÉREM kitüntetésben
részesült:

Lontai Attila okl. kohómérnök, jogi szakokleveles
mérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök az elmúlt
ciklusban aktív tevékenységet fejtett ki a Vaskohászati
Szakosztály elnökeként, ill. a Választmány tagjaként.
Az OMBKE-nek 1990-tõl tagja.

Dr. Solt László okl. kohómérnök 1964-tõl tagja az
egyesületnek, a Vaskohászati Szakosztályban számos
funkciót töltött be. 1985-tõl az Energetikai Szakcsoport
elnöke, egy cikluson keresztül a szakosztály alelnöke, az
elmúlt három ciklusban a Választmány tagja volt.

MIKOVINY SÁMUEL-EMLÉKÉREM kitüntetésben
részesült:

Sallay Árpád okl. bányamérnök 1963 óta tagja az
egyesület Bányászati Szakosztályának, a mecseki cso-
portban több funkciót töltött be. A Pécsi Bányászattör-
téneti Alapítvány elnöke. 2010-ben a 13. Európai Bá-

nyász-Kohász Találkozóra felelõs kiadóként megszer-
vezte az igen színvonalas és igényes többnyelvû �Pécs és
környéke bányász útikalauz� c. kiadványt, melyet a ta-
lálkozó résztvevõi kézhez is kaptak.

PÉCH ANTAL-EMLÉKÉREM kitüntetésben
részesült:

Dr. Csiszár István okl. közgazda, okl. szervezési és
vezetési szakközgazdász, a Bányászati Szakosztály Tata-
bányai Helyi Szervezet aktív tagja évtizedek óta. 1993-
ban kezdeményezésével alapították meg a Tatabányai
Bányász Hagyományokért Alapítványt. Mint annak ve-
zetõje számos kiadványt jelentetett meg � köztük a tata-
bányai bányászat 100 éves monográfiáját �, továbbá
több helyi emlékmû létesítésének volt aktív részese
(Szt. Borbála-szobor, Bányász Kegyeleti Emlékmû, a
helyi bányászat kiemelkedõ személyiségeit megörökítõ
utcanévtáblák stb.). Több ipari emlékmegõrzését, hely-
reállítását segítette elõ, sokat tett a tatabányai bányász
hagyományok ápolásáért, támogatásáért.
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Lontai Attila Sallay ÁrpádDr. Solt László Dr. Csiszár István Pusztafalvi János

SZENTKIRÁLYI ZSIGMOND-EMLÉKÉREM
kitüntetésben részesült:

Pusztafalvi János okl. bányamérnök 1974-tõl tagja
az egyesületnek (Bányászati Szakosztály). A mecseki
szénbányászatban (Komlón) dolgozott termelésirá-
nyítói, biztonságtechnikai, szellõztetési területeken.
2001-tõl nyugdíjas. Mind az aktív éveiben, mind jelen-
leg tevékenyen vesz részt az egyesületi és a hagyomány-
ápolási munkában. A mecseki szervezet vezetõségi tag-
ja, a komlóiak összefogója.

WAHLNER ALADÁR-EMLÉKÉREM
kitüntetésben részesült:

Erõs György okl. bányamérnök, közmûépítõ szak-
mérnök, okleveles szakközgazda 1971-tõl tagja az
OMBKE-nek, az elõzõ ciklusban a Bányászati Szakosz-
tály elnökhelyettese volt, 2010-ben a Szakosztály elnö-
kévé választották. A 13. Európai Bányász-Kohász Talál-
kozó szervezõbizottságának társelnökeként jelentõs és
eredményes munkát végzett a találkozó sikere ér-
dekében.

Üveges János okl. bányagépészmérnök, bányaipari
gazdasági mérnök, a Borsodi Szénbányák ny. gazdasági
igazgatója 1958-tól tagja az egyesületnek. A borsodi
helyi szervezet mellett mûködõ Nyugdíjas Baráti Társa-
ság titkára, majd elnökeként segíti az aktív egyesületi
munkát. A hagyományok ápolója, a BKL rendszeres
hírszerzõje.

z. ZORKÓCZY SAMU-EMLÉKÉREM
kitüntetésben részesült:

Csaszlava Jenõ okl. bányamérnök 1971 óta tagja az
egyesületnek, a Bányászati Szakosztály Tatabányai
Helyi Szervezetének 10 éven át volt titkáraként és a Vá-
lasztmány négy cikluson át volt tagjaként sokat tett a
helyi és az országos egyesületi élet gazdagításáért.

Pivarcsi László okl. kohómérnök az egyesületnek
(Öntészeti Szakosztály) 1983-tól tagja. A kupi vasöntö-
dében kezdte szakmai munkáját, 1991-tõl saját vasöntö-
dét mûködtet Enesén. 2007-tõl a mosonmagyaróvári
helyi szervezet elnökeként aktív egyesületi életet biztosít.

Dr. Valló Ferenc okl. vegyészmérnök az ajkai tim-
földgyárban dolgozott kutatási fejlesztési területeken.
1966 óta egyesületi tag a Fémkohászati Szakosztályban.
Az ajkai helyi szervezet titkára, majd elnöke volt közel
20 éven át 2006-ig. Elnöksége alatt vált hagyománnyá
Ajkán a szakmai napok, szakestélyek rendezése. Rend-
szeressé tette az OMBKE társosztályaival való közös
rendezvényeket, találkozókat.

ZSIGMONDY VILMOS-EMLÉKÉREM
kitüntetésben részesült:

Dallos Ferencné okl. gépészmérnök, környezetvé-
delmi mérnök, 41 éve egyesületi tag a Kõolaj-, Földgáz-
és Vízbányászati SzakosztályDunántúli Helyi Szerveze-
tében 3 ciklusban volt titkár. A helyi szervezet
delegáltjaként a Zala Megyei MTESZ vezetõségben
(társelnök) és a Magyar Tudományos Akadémia
Kõolaj- és Földgázipari Munkabizottságában (tag és
titkár) tevékenykedett. 1998-tól a budapesti helyi
szervezet vezetõségének tagja. 1999-tõl a BKL Kõolaj
és Földgáz szaklap felelõs szerkesztõje. Az Egyesület
Ellenõrzõ Bizottságának több cikluson át tagja.
Szakmai kiadványok, monográfiák összeállításával
segíti a Magyar Olajipari Múzeum gyûjteményanyagá-
nak feldolgozását. Számos szakosztályi gondozású kiad-
vány szerkesztõje, szerzõje.

CHRISTOPH TRAUGOTT DELIUS-EMLÉKÉREM
kitüntetésben részesült:

Dr. Havasi István okl. bányamérnök, egyetemi do-
cens munkásságával jelentõs szakmai elismerést vívott
ki mind itthon, mind külföldön. Nagyszámú szakmai
szervezet tagja, némelyiknek vezetõje. 1986-ban került
a Miskolci Egyetem Bányaméréstani Tanszékére, ahol
2000-tõl látja el a tanszékvezetõi feladatokat. A
Mikovinyi Sámuel Doktori Iskola alapító tagja. Oktatá-
si munkájával kivívta a hallgatók elismerését, gyakran
vesz részt hallgatói programokban, a hallgatókkal való
kapcsolata mintaszerû. Az OMBKE Egyetemi Osztály
vezetõségének tagja, 2010-ben az Osztály elnökévé vá-
lasztották. 1997 óta tagja az OMBKEBányamérõ Szak-
csoport Intézõ Bizottságának.
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Csermák Hugó Erõs AndrásIfj. Csurgó Lajos Hideg József Jankovics Bálint

Erõs György Csaszlava JenõÜveges János Pivarcsi László Dr. Valló Ferenc

Dallos Ferencné Dr. Havasi István

EGYESÜLETI PLAKETT kitüntetésben részesült:

Csermák Hugó okl. gépészmérnök, okl. bányamérnök
Bányászati Szakosztály

Ifj. Csurgó Lajos fõiskolai hallgató Fémkohászati
Szakosztály

Erõs András okl. kohómérnök Fémkohászati
Szakosztály

Hideg József okl. bányamérnök Bányászati Szakosztály
Jankovics Bálint okl. geológusmérnök Bányászati

Szakosztály
Dr. Márkus Róbert okl. kohómérnök Egyetemi Osztály

Müllek János okl. olajmérnök Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály

Pallag János metallurgus üzemmérnök, közgazdasági
szakmérnök Vaskohászati Szakosztály

Sasvári Géza bányatechnikus Bányászati Szakosztály
Sándor Balázs okl. gépész gyártástechnológus üzem-

mérnök Öntészeti Szakosztály
Szombatfalvy Anna okl. kohómérnök, okl. közgazdász,

PhD hallgató Öntészeti Szakosztály
Dr. Tóth Levente okl. kohómérnök Egyetemi Osztály

Dr. Márkus Róbert Pallag JánosMüllek János Sasvári Géza Sándor Balázs
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Bán Attila Gyõri RichárdBán Judit Halász Péter Harcsik Béla

Kabai Tamás Kulcsár ViktorKéri Zoltán Kundakker Tamás Sarkadi Zoltán

Tokár Monika Török RóbertTóth Judit Vass László

Szombatfalvy Anna Dr. Tóth Levente

Kiemelkedõ egyesületi munkáért OKLEVÉL kitüntetésben részesült:

Bán Attila okl. kohómérnök Öntészeti Szakosztály
Bán Judit kohómérnök Fémkohászati Szakosztály
Gyõri Richárd fõiskolai hallgató Vaskohászati

Szakosztály
Halász Péter fõiskolai hallgató Vaskohászati

Szakosztály
Harcsik Béla okl. kohómérnök, PhD hallgató Egyetemi

Osztály
Kabai Tamás fõiskolai hallgató Vaskohászati

Szakosztály
Kéri Zoltán anyagmérnök hallgató Egyetemi Osztály

Kulcsár Viktor kohómérnök hallgató Egyetemi Osztály
Kundakker Tamás kohómérnök Fémkohászati

Szakosztály
Sarkadi Zoltán olaj- és gázmérnök hallgató Egyetemi

Osztály
Tokár Monika anyagmérnök, MSc kohómérnök hall-

gató Öntészeti Szakosztály
Tóth Judit anyagmérnök, MSc kohómérnök hallgató

Öntészeti Szakosztály
Török Róbert okl. kohómérnök Öntészeti Szakosztály
Vass László bányamérnök hallgató Egyetemi Osztály
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A szakszervezeti tagság, valamint a munkavállalók és nyugdíjasok érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége
elismeréséül a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Országos Tanácsa

BDSZ-emlékérmét kapta:

Dr. Tolnay Lajos, az OMBKE leköszönõ elnöke
Kovacsics Árpád, az OMBKE leköszönõ fõtitkára

A bányászati szervezetek együttmûködése érdekében kifejtett kiemelkedõ szakmai és
szervezési munkájuk elismeréseként aMagyar Bányászati Szövetség

Dr. Gagyi Pálffy András, az OMBKE ügyvezetõ igazgatója részére �Magyar Bányászatért� szakmai érdemérmet,
Gombár Jánosné, az OMBKE szervezõ titkára részére elismerõ �Oklevelet� adományozott.

Valamennyi kitüntetettnek ezúton is gratulálunk, jó egészséget és további sikereket kívánunk!
Szerkesztõség

Dr. Tolnay Lajos Kovacsics Árpád

Dr. Gagyi Pálffy András Gombár Jánosné

Gázipari Díjak átadása a Miskolci Egyetemen

A Magyar Gázipari Egyesülésnek és a Miskolci Egyetem
Mûszaki Földtudományi Karának megállapodása alapján a
Kar Kõolaj és Földgáz Intézetében gázipari témakörben elké-
szült, kiemelkedõ színvonalú diplomamunkák és szakdolgoza-
tok minden évben jutalmazásra kerülnek. A 2009/2010. aka-
démiai évben a két végzõsmûszaki földtudományi alapszakos,
olaj- és gázmérnök szakirányos hallgató nyerte el a Gázipari
Díjat és a vele járó pénzjutalmat.

1. Kis László: �Gázelosztó rendszerek kapacitásvizsgálata�
címû dolgozatáért. Konzulensei: dr. Csete Jenõ tanszékveze-
tõ, egyetemi docens és Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd
(ME Kõolaj és Földgáz Intézet), Berkes Gábor osztályvezetõ
(Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.)

2. Dudás Gábor Miklós: �A földgázár alakulásának vizsgá-
lata a liberalizált földgázpiacon� címû dolgozatáért. Konzulen-
sei: dr. Csete Jenõ tanszékvezetõ, egyetemi docens és
Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd (ME Gázmérnöki In-

tézeti Tanszék), dr. Szilágyi Zsombor, iparági kapcsolatok di-
vízió igazgató (EMFESZ Kft.)

A Gázipari Díjakat a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtu-
dományi Kar 2010. szeptember 4-én rendezett ünnepélyes
tanévnyitó kari tanácsülésén aMagyarGázipari Egyesülés ne-
vében Molnár Gábor igazgató adta át a kitüntetett ifjú mér-
nököknek. (dé)

A szénhidrogén-bányászat kérdései az MTA BTB ülésén

Szakmánkat érintõ témákról szóló elõadások hangzottak
el az MTA Bányászati Tudományos Bizottságának 2010. má-
jus 7-ei ülésén.

Elõadást tartott: Prof. Dr. h.c. Dr. Heinemann Zoltán kan-
didátus (Heinemann Oil Ltd.) �Szénhidrogén telepek auto-
matikus múlt-illesztése� és Holoda Attila eurázsiai kutatás-
termelési igazgató (MOL Nyrt.) �A MOL kutatás-termelési
stratégiája� címmel. (dé)

Hazai hírek



Bányászati és Kohászati Lapok � 143. évfolyam, 6. szám 17

Az acél az ipari értékalkotó láncban

Az acél az iparilag elõállított beruházási és fogyasz-
tási cikkek alapvetõ anyaga egy sokoldalú értékalkotási
láncolatban. Jó példa erre a nagy igénybevételnek kitett
szélkerék (1. ábra). Nyilvánvaló, hogy milyen gazdasági
jelentõsége van a nagyolvasztóra vagy az ívfényes ke-
mencére alapozott acélgyártásnak és feldolgozásnak. A
gyártási technológiák, eljárások sorát � pl. hõkezelés,
forgácsoló és forgácsmentesmegmunkálás, illesztés, be-
vonatolás � alkalmazzák az alkatrészek legyártása so-
rán, amelyek végül a szélerõmûvek alapzatának, tornyá-
nak és fejének (gondola), vagyis egy teljes szélenergia
létesítménynek az elkészítéséhez vezetnek.

Európában az acélipar biztosítja az építõipar, a jár-
mû- és gépgyártás, a fémtermékek, a háztartási gépgyár-
tás és a csõgyártás anyagbázisát (1. táblázat).

Teljes forgalom (2007): 187 Mrd EUR
Foglalkoztatottak száma (2007): 422086 fõ

2008-ban a világon 1326 Mt nyersacélt gyártottak,
2009-ben 1223Mt-t, mivel több éven át tartó növekedés
után a gazdasági válság miatt 8%-os visszaesés
következett be (2. ábra). A legnagyobb acéltermelõ
ország, Kína viszont majdnem 14%-os emelkedést
könyvelhetett el 2008 és 2009 között. Kínát az acél-
gyártás 2009-es rangsorában közvetlenül az Európai
Unió 27 tagországának együttese (EU27) követi, Japán,
Oroszország és az USA elõtt. Ebben a ranglistában az
EU egyes tagállamainak másodlagos szerepe van, a 27
állam együtt alkot jelentõs gazdasági régiót.

Az EU27 területén majdnem 500 millió lakos él. Az
egy fõre esõ nyersacél-felhasználás, mint egy ország
fontos gazdasági jellemzõje, 2009-ben 283 kg, az ezt
megelõzõ évben 360 és 430 kg között volt (2. táblázat).
A globális verseny, más régiók növekvõ acélfel-
használása és a meglévõ feldolgozóipar igényei komoly
feladatok elé állítják Európát.

forrás: lakosság: Szövetségi Statisztikai Hivatal,
termelés: Wordsteel Crude Steel Prod. Outlook

Az acélipar feladatai az Európai Unió tagállamaiban
PROF. DR. CARL-DIETER WUPPERMANN mérnök, közgazdász, Stahlinstitut VDEH, Düsseldorf

1. ábra: Az értékalkotási lánc egy szélerõmû esetében

2. ábra: A világ nyersacéltermelése 2008-ban és 2009-ben

Az acélipar Európában a II. világháború óta � a struktúra- és piacváltozások ellenére � az acélnak, mint alapvetõ anyagnak
a megbízható elõállítója és szállítója. Az acélipar a beszállítókkal, az acélfelhasználókkal és a kutatóintézetekkel együtt hajtó-
motorja volt mind az acélfeldolgozás új és gazdaságos eljárásainak, mind számos új termék kifejlesztésének és felhasználásának.
Az acélipar jelenleg és a jövõben is nagy feladatok elõtt áll Európában, a termelés mennyiségének, a termelõüzemek helyének, a
termelési folyamatok innovációjának, fenntarthatóságának és hatékonyságának, továbbá a tartós termékek fejlesztésének verse-
nyében.

1. táblázat: Az acél részesedése az európai
iparban 2008-ban

Felhasználási terület Késztermék (Mt)
Acélszerkezetes építés 67,2
Jármûipar 28,3
Gépgyártás 24,8
Fémtermékek 21,2
Háztartási cikkek 7,1
Acélcsövek 21,2

2. táblázat: Az Európai Unió acélipari adatai
(2009)

Lakosság Nyersacél-Nyersacél-
Országok termelés termelés

(millió fõ) (Mt) (kg/fõ)
EU15 országok 387 117,5 304
2004-ben csatlakozó
10 ország 75 18,0 240

2007-ben csatlakozó
2 ország 29 3,4 117

EU27 összesen 491 138,9 283



Az EU27 azon kohászati centrumai közül,
ahol a nyersacélgyártó-kapacitás nagyobb,
mint 3 Mt/év, a tetemes nyersanyag- és kész-
termék-szállítási igény miatt a legfontosabbak
a folyók mellé és a tengerpartra települtek;
úgymint Duisburg, Taranto, Ijmuiden és Dun-
kerque. Ezeket követik az egykori nyersanyag-
lelõhelyek környékére települt kohó- és acél-
mûvek (3. ábra). A közel 20 Mt/év nyersacél-
gyártó kapacitással évek óta elsõ helyen álló
Duisburgnak át kellett adnia vezetõ helyét
Sanghajnak.

Európa, az acélgyártás és -felhasználás
hajtómotorja

Európa a II. világháború után a gyártási folyama-
tokban és az új termékek fejlesztésében, valamint az

acélfelhasználásban hajtómotorrá nõtte ki magát, ma
azonban az egyre növekvõ fejlesztésekkel az ázsiai
térség egyre jobban fenyegeti ezt a pozíciót.

Tipikus európai fejlesztési példa a melegszalaggyár-
tás folyamatának lerövidítése (4. ábra). A 60-as évek óta
követett termelési módszer (folyamatos öntés � meleg
szélesszalag hengerlés) fejlõdése oda vezetett, hogy a
gyártási folyamat a vékonybrammaöntés technológiájá-
ra rövidült, amit szerte a világon bevezettek, így a sza-
lagöntést termelõ technológiává fejlesztették (5. ábra).
A legújabb fejlesztés az elõlemez öntés, az ún. Belt
Casting Technology, aminek technológiai egységeit ki-
terjedt próbálkozások után 2012-ig valósítják meg.
Az ázsiai térségben folyó intenzív kutatási és fejlesztési
tevékenység, innováció az Európai Unió 27 országa ré-
szére további erõfeszítéseket jelent, hogy ne maradjon
le a versenyben.

Fenntarthatóság az acél gyártásában
és felhasználásában

Az erõforrás-hatékonyságnak az acéliparban négy
oszlopa van: hatékonyság az acél elõállításában, az acél-
gyártás melléktermékeinek teljes újrahasznosítása, a
hatékonyság javulása a felhasználás során elsõsorban új
acéltermékek alkalmazása révén, és az acélhulladék tel-
jes visszaforgatásának lehetõsége a termelési körforgás-
ba, az acélhulladékok újrafeldolgozása.
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3. ábra: Az EU27 3 Mt/év (2008) nyersacélgyártó
kapacitás feletti kohászati centrumai

4. ábra: A gyártási folyamat lerövidítése a melegszalag gyártásánál

5. ábra: Készmérethez közeli speciális acélöntés
fent: kéthengeres szalagöntõ eljárás,
lent: BCT szalagöntõ technológia

sor- hely ország kapacitás
szám Mt/év

1 Duisburg Németo. 19,5
2 Taranto Olaszo. 11,5
3 Ijmuiden Hollandia 7,2
4 Dunkerque Franciao. 7,1
5 Galati Románia 5,9

Dillingen+Völklingen Németo. 5,5
6 Fos sur Mer Franciao. 5,5

Linz Ausztria 5,5
7 Gijón+Avilés Spanyolo. 5,2
8 Dabrowa Gornicza Lengyelo. 5,0

9 Gent Belgium 4,8
Salgitter Németo. 4,8

10 Port Talbot EK 4,7

11 Kassa Szlovákia 4,5
Scunthorpe EK 4,5

12 Ostrava Cseho. 4,0
13 Teesside EK 3,7
14 Bréma Németo. 3,6
15 Esch, Differdange Luxemburg 3,5
16 Bilbao Spanyolo. 3,1



A 6. ábra a kihozatal fejlõdését mutatja az 1960-as
évek óta. A hengerelt acél és a fémes betét mennyiségé-
nek hányadosát tekintve a teljes kihozatal 1960 és 1990
között 65%-ról 85%-ra növekedett. Ez a rendkívüli,
20%-os ugrás elsõsorban az acél folyamatos öntésére
vezethetõ vissza, a további 5 százalék emelkedés pedig
a termeléssel kapcsolatos sok-
féle intézkedés eredménye.

Hasonlóan jelentõs a né-
met acélipar energiafogyasz-
tásának és széndioxid-kibo-
csátásának csökkenése ugyan-
abban az idõszakban (7. ábra).
Mindkét fajlagos értéke kb.
40%-kal csökkent az utolsó
öt évben. A német acélipar
CO2-kibocsátása 2009-ben 10
Mt/évvel volt kisebb, mint
1990-ben, ez négymillió kö-
zépkategóriás személygépko-
csi éves kibocsátásának felel
meg.

Az acélgyártás mellékter-
mékeinek hasznosítására sok
példa van, pl. a termelés során

keletkezõ technológiai gázok átfogó felhasználása a
hevítõkemencékben vagy az áramtermelésben, a salak
felhasználása mûtrágyaként, út- vagy csatornaépítési
anyagként, vagy betongyártás granulált nagyolvasztói
salakból készült cementtel.

Az acéltermékek alkalmazásának jelentõs haté-
konyságnövelõ hatása van a felhasználás során is, ami-
nek eredményeként számottevõ emisszió-csökkenés ér-
hetõ el. Egy Boston Consulting tanulmányban több
termékcsoportnál bizonyították, hogy az acélgyártással
járó CO2-kibocsátásnál nagyobb lehet az acéltermék
használatával járó emisszió-csökkenés nagysága
(8. ábra).

A hatékonyság növelésében minden siker a terme-
lésben dolgozó mérnökök, a termelõ berendezések fej-
lesztõi és a kutatóintézetek, egyetemek közös erõfe-
szítésére, ill. a tudomány fejlõdésére vezethetõ vissza.
Az együttmûködés megtartása és folytatása, a
megfelelõ infrastruktúra és a kapcsolódó hálózatok
kialakítása is további feladat az Európai Unió orszá-
gaiban.

Az acél kutatása és fejlesztése a jövõ számára

A kutatás és fejlesztés az alapkutatásokon áll,
amelynek során a tulajdonságokatmeghatározómecha-
nizmusok ismeretében az acél � mint anyag � módosul,
új termékfajták jönnek létre új tulajdonságokkal.
A gyártási lánc mentén az alkalmazott kutatásban az
acél ugyancsak sok lehetõséget kínál, célzott optimáló
és hatásnövelõ eljárásokat lehet kifejleszteni, és azokat
a gyakorlatba azonnal átültetni. A lényeges acélfelhasz-
nálási és újrafelhasználási területek követelményeinek
ismerete a termék- és alkalmazásfejlesztésben, mint
háttérinformáció talál utat a termeléshez.

A jövõ kutatási területei az acélnak, mint ipari alap-
anyagnak a továbbfejlesztésében egyrészt a tudomá-
nyok konvergenciájából, másrészt az átfogó szimulációs
módszerek alkalmazásából adódnak (9. ábra). Egy, már
a megvalósítás állapotában lévõ �világítótorony-pro-
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6. ábra: Az acélgyártás hatékonyságának
növekedése 1960 óta

8. ábra: Az acél innovatív alkalmazásával hatszor annyi széndioxid-kibocsátás
takarítható meg, mint amennyi az acéltermelésben keletkezik

(1. hatásfok fosszilis erõmû esetén, 2. szélerõmû, 3. további megújuló energiák,
4. hatékonyabb transzformátorok, 5. hatékonyabb elektromotorok, 6. súlycsökkentés

teherautóknál, 7. súlycsökkentés személyautóknál, 8. kapcsolt erõmûvek)

7. ábra: Az acélipar energiafogyasztásának és CO2-
kibocsátásának változása Németországban 1960 óta
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jekt� (Interdisciplinary Centre for Advanced Materials
Simulation, ICAMS) fog ezzel a területtel foglalkozni.
A �virtuális alapanyag-fejlesztés� keretében, az egyre
nagyobb számítástechnikai és tárolási kapacitás és az új
számítógépes szimulációs folyamatok kombinációjából
alakulnak ki az anyagfejlesztés új határai, egyúttal új fel-
ismerésekhez is jutnak az adott alapanyag komplex vi-
selkedésben. A fejlesztésre fordított idõk lerövidülnek,
a költségek csökkennek; ez és a folyamatszabályozás,
valamint a jobb anyag- és alkatrész-tulajdonságok to-
vábbi gazdasági hasznot hoznak.

Kutatóhálózat és acéltechnológiai platform,
mint Európa esélye

A hálózatok hasonló érdekekkel rendelkezõ embe-
rek és szervezetek kombinációi. Ezek nagyon fontosak
az együttmûködés és a verseny változó viszonyaiban.
Az acél európai hálózata, a kiváló kutatóintézetekkel
együtt (10. ábra) egy sor egyedi jellemzõvel rendelkezik
más, Európán kívüli, amerikai és ázsiai régiókkal és
országokkal összehasonlítva.

Egyrészt létezik egy jól lehatárolt kutatási terület,
másrészt szoros kapcsolat van a természettudományok
egyes ágai és a technika között. A hálózatot kiegészíti a
fõiskolák szoros szövetsége és a létesítményépítési vál-
lalkozók kiváló potenciálja, továbbá az elektrotechni-
kai, az elektronikai és amûszeripar. Éppen az egy régió-
ba tartozó ipar, a kutatás és a felhasználók közötti re-

gionális közelség adja a hálózat egyedi jellemzõjét, és
egyben nagy elõnyt jelent. Jól mutatják ezt az európai
acélipar jelentõs technológiai fejlesztései. Például a
nyersvasgyártásnál a harang nélküli adagolórendszer, az
acélgyártásnál az LD-eljárás, az üstmetallurgia és a fo-
lyamatos öntés bevezetése, a meleghengerlésnél a coil-
boksz eljárás, továbbá a folyamatos öntés és a hengerlés
közvetlen összekapcsolása egészen a szalagöntésig; az
új alakító és hegesztõ eljárások, a nagy és növelt szilárd-
ságú acélfajták alkalmazása mindenfajta könnyûszerke-
zetnél, nagy melegszilárdságú acélfajták az energiatech-
nika számára stb.

Példaként említhetõ, hogy ezeknek a fejlesztések-
nek a bázisán volt lehetséges a belsõégésû motorok sze-
lepénél lézerhegesztésû, nagy szilárdságú csõ alkalma-
zása, a szelepfedél körkörös lézerhegesztése, miáltal
50%-os súlymegtakarítást értek el, nagy gyártási bizton-
ság mellett (11. ábra).

A jövõben nõ a szerepe a fentebb leírt háttérinfor-
mációknak, tehát annak, hogy a tulajdonságok többszö-
rösen visszahatnak a termékre és annak elõállítására.
Precízen dolgozómérõ- és érzékelõ rendszerek és az ez-
zel javított finom beállítási lehetõségek támasztják alá
ezt a trendet.

Az acél marad továbbra is a megoldás az energia-
szektorban való sokoldalú felhasználáshoz, ugyanis az
acél tartósan hozzájárul ezeken a felhasználási területe-
ken a CO2-kibocsátás elkerüléséhez, ill. csökkentéséhez
(12. ábra). Az acél a fejlesztés motorja az ener-
getikában.

9. ábra: A tudományok konvergenciája és az átfogó
szimuláció az acél továbbfejlesztésénél

10. ábra: Acéllal foglalkozó kutatóközpontok
hálózata az Európai Unióban

11. ábra: Belsõégésû motor és könnyített üreges szelepe

12. ábra: Éghajlatváltozás � az acél a megoldás
az energetikában
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Bevezetés

A fémes anyagok felhasználása a II. világháborút kö-
vetõen korábban nem tapasztalt ütemben kezdett nõni:
az ipari országok újjáépítési programjai, majd az infra-
struktúra, a nehézipar, jármûipar dinamikus fejlõdése
egyre több acélt, alumíniumot és egyéb fémet igényelt.
A kohászat egyike volt a stratégiai ágazatoknak, amely-
nek fejlesztése közérdek volt, és társadalmi megítélése
ennek megfelelõen kedvezõ volt. A világ kohászatának
központjai az akkori ipari régiókban alakultak ki
(Nyugat- és Kelet-Európa, Észak-Amerika, majd Japán).

A 70-es évek közepén megtört a lendület: az elsõ
olajválság hatására elõtérbe került az energiatakarékos-
ság, csökkent a fémfelhasználás növekedési üteme, és a
korábbi erõltetett fejlesztések eredményeként kialakult
kapacitástöbbletek megteremtették a ciklikus túlterme-
lési válságok feltételeit. A kohászati termékek kereske-
delme globálissá vált és a nemzetközi versenyképesség
került elõtérbe, ami költségcsökkentésre, jelentõs lét-
számleépítésekre kényszerítette a klasszikus kohászati
régiók vállalatait. Az ágazat társadalmi megítélését a
környezetvédõk idõnként indokolatlanul túlzott követe-
lései is rontották.

Az ezredfordulón Kína látványos elõretörése új
helyzetet teremtett a világ kohászatában is. Erõteljesen
növekvõ igényét elõször importból, majd egyre növekvõ
mértékben saját, újonnan kialakított gyártó kapacitásai-
val elégíti ki; különösen igaz ez az acéliparra. A globális
termelés növekedése felgyorsult, a piaci árak emelked-
tek. A növekedés súlypontja Kína lett, de India szerepe
is nõni kezdett. A 2008 õszén kialakult globális válság
hatására Kína kivételével visszaesett a felhasználás és a
termelés, ami a termékárakban is erõteljes csökkenést
eredményezett.Mértékadó vélemények szerint a vissza-
esés azonban idõleges lesz.

Európa és hazánk kohászatának helyzete és
kilátásai fenti fejlemények eredményeként
jelentõsen megváltoztak. A hazánkban mûködõ
kohászati vállalatok többsége nagy erõ-
feszítéseket tett az EU követelményrend-
szeréhez és az ágazat globális átalakulásához
való alkalmazkodás érdekében, a kialakult vál-
ság pedig az átlagosnál is súlyosabban érintette
õket. Az EU kohászati vállalataihoz hasonlóan
keresik a helyüket, élet- és versenyképességük
fenntartásának feltételeit az átalakuló gaz-
daságban.

A kohászat helyzetét befolyásoló tényezõk

Egy ország vagy régió kohászatának mû-
ködési feltételeit számos tényezõ befolyásolja;
egy részük objektív külsõ adottság, amin az

ágazat, ill. a vállalatok nem, vagy alig tudnak változtat-
ni, másik részük a vállalat stratégiájával, fejlesztéspoli-
tikájával, mûködésének hatékonyságával függ össze,
ami alapvetõen a vállalatvezetéstõl függ. Az 1. táblázat-
ban a legfontosabbakat foglaltuk össze. Ez a felosztás

természetesen erõsen leegyszerûsíti a tényleges hely-
zetet, hiszen a belsõ és külsõ tényezõk gyakran kölcsön-
hatásban vannak egymással.

A külsõ tényezõk további két csoportra oszthatók:
az ország (régió) természeti adottságai (nyersanyag és
energiahordozók hazai bázisa), ill. az ágazat mûködését
befolyásoló szabályozók, törvények, rendeletek, gazda-
ságpolitikai döntések. Ebbõl kiindulva azonosíthatók az
EU és hazánk kohászatának erõsségei és gyengeségei is
(2. táblázat).

Figyelemre méltó, hogy az erõsségek zöme a válla-
latok által befolyásolható belsõ tényezõkbõl, a gyenge-
ségek zöme pedig a külsõ tényezõkbõl adódik. A gyen-
geségek között a természeti adottságoknak ugyan jelen-
tõs a szerepe, de ezeken aligha lehet változtatni; a gaz-
dasági-politikai feltételrendszert azonban elsõsorban az

A hazai kohászat helyzete és kilátásai
DR. TARDY PÁL okl. kohómérnök, egyetemi magántanár, az OMBKE exelnöke

1. táblázat: Egy ország (régió) kohászatának
helyzetét befolyásoló tényezõk

2. táblázat Az EU és a hazai acélipar erõsségei és gyengeségei

EU Magyarország
Erõsségek
Technológiák fejlettsége élenjáró követõ
Berendezések korszerûsége élenjáró követõ
Gyártmányszerkezet
korszerûsége élenjáró követõ

Innovációs képesség kiemelkedõ gyenge követõ

Munkaerõ képzett, erõs képzett, erõs
szakmakultúra szakmakultúra

Gyengeségek
Importfüggõség nyersanyag-
ból, energiahordozókból nagy nagy

Környezetvédelem,
klímavédelem költségei magas magas

Bérköltségek magas átlagos
Piacvédelem gyenge gyenge

Külsõ tényezõk Belsõ tényezõk
Nyersanyagbázis Berendezések korszerûsége
Energiaárak Termékszerkezet,
Piaci helyzet hozzáadott érték
Bérköltségek Minõség
Járulékos költségek Szakértelem,
Környezetvédelem gyártási kultúra
Klímavédelem Rugalmasság
Adók, járulékok Felhasználók kiszolgálása



Európai Bizottság, ill. bizonyos, nem elhanyagolható
határok között a nemzeti kormányzatok alakítják ki, és
döntésüktõl, az általuk kialakított szabályozórendszer-
tõl függõen befolyásolhatják a vállalatok verseny- és
életképességét. Ennek figyelembevételével fogalmazta
meg az OMBKE a 2009 õszén felállt új Európai Parla-
ment, ill. a 2010 áprilisában megválasztott új Magyar
Országgyûlés tagjaihoz eljuttatandó Memorandumot,
amelyben a bányászatmellett a hazai kohászatmûködé-
sét befolyásoló gazdaságpolitikai feltételekre hívtuk fel
a törvényhozók figyelmét.

A következõkben a legfontosabbnak tartott feltéte-
leket kiragadva elemezzük a kohászat (elsõsorban az
acélipar) helyzetét és kilátásait.

Az acélipar

Az acélipar története az ipari forradalommal
kezdõdött, és bár fejlõdése rövid távon többször is
megtörni látszott, éppen a 21. század elején vett eddig
soha nem tapasztalt lendületet (1. ábra). A II. világhá-
borút követõ újjáépítés és gazdasági fellendülés a 70-es

évek közepéig erõteljes, dinamikus növekedést eredmé-
nyezett az acélfelhasználásban. A 70-es évek közepén az
elsõ olajválsággal egy idõben � részben annak következ-
ményeként � megtört a növekedés lendülete: a világ
acéltermelése lényegesen kisebb ütemben, erõteljes
ingadozásokkal nõtt tovább.

Az ezredfordulón újabb trendváltozás alakult ki: a
nyersacéltermelés ugrásszerûen nõni kezdett; a
növekedés sebessége meghaladta az 50-es és 60-as
évekét is. A növekedés menetét ugyan megzavarta a
2008 második felében kialakult és még ma is tartó
globális pénzügyi és gazdasági válság, de mértékadó
szakértõk véleménye szerint az acélfelhasználás növe-
kedésének trendje hosszabb távon nem, vagy alig fog
változni.

Az új növekedési szakasz új kihívások elé állította az
acélipart. A külsõ tényezõk jelentõsége megnõtt. A
következõkben azt elemezzük, hogy az EU és hazánk
acéliparának mûködési feltételeit hogy érintették a vál-
tozások.

A természeti adottságok
(nyersanyag és energiahordozók)

Az EU (és hazánk) acélipara a legfontosabb betét-
anyagokat � saját erõforrások hiányában � alapvetõen
importból kénytelen beszerezni. Az ezredforduló után a
kereslettel együtt rendkívül gyorsan növekedõ acélter-
melés hatására az acélipar betétanyagai iránti igény is
ugrásszerûen nõtt; a válság kirobbanását megelõzõ
években esetenként hiányjelenségek is megjelentek. A
beszállítók kihasználták ezt a helyzetet, és drasztikus ár-
növeléseket érvényesítettek (2. ábra). Eszerint a vasérc

ára közel ötszörösére, a kokszolható széné két és félszeresé-
re nõtt 2003 és 2008 között. Az áremelkedés szokatlan
(lépcsõs) jellege annak köszönhetõ, hogy mindkét
nyersanyag területén rendkívül nagy a vállalati konszo-
lidáció mértéke (vasérc esetén pl. az összes szállítás
3/4-ét három óriásvállalat bonyolítja), így a szállítók lé-
nyegében diktálni tudják az árakat: minden év tavaszán
éves árakat szabnak meg.

A 2008 második felében kialakult válság hatására az
árak jelentõsen estek és lényegében a 2003-2007-es
szintre süllyedtek; a kb. fél éve megindult keresletnöve-
kedés hatására azonban ismét gyors növekedésnek in-
dultak, és mára megközelítették (esetenként el is érték)
a válság elõtti szintet.

A villamos energia átlagára az EU-ban 23%-kal ma-
gasabb, mint az USA-ban és 157%-kal magasabb, mint
Kínában. Az EU-ban még mindig csak tervezik az egy-
séges villamosenergia-piac kialakítását; a valóságban je-
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1. ábra:Magyarország és a világ nyersacéltermelése

2. ábra: A kokszolható szén és a vasérc árváltozásának
alakulása 2003. I. hó és 2008. XII. hó között /várható

értékek 2009. V. hóig/ (2003. I. hó = 100%)

3. ábra: Kiemelt országok nagyfogyasztói villamosener-
gia-ára (C=/kWh) (adókkal; 2009. I. félév)



lentõs különbségek vannak a nagyfogyasztói árakban
(3. ábra). A hazai árak az EU-n belül is a legmagasab-
bak közé tartoznak. Ez elsõsorban az elektroacél-gyártó
vállalatokat sújtja, bár az integrált acélgyártó ISD
Dunaferr villamosenergia-felhasználása is jelentõs. Ha-
sonló a helyzet a földgázárak esetében is (4. ábra). A kü-
lönbségekért nem annyira a világpiaci árak, mint a be-
szerzési árakra rakódó hazai adó- és árrendszerbõl adó-
dó többletköltségek felelõsek.

Az EU környezetvédelmi és klímavédelmi politikája

Az Európai Bizottság � mint a világ egyik legfejlet-
tebb régiójának �kormánya� � kötelességének érzi,
hogy a fenntartható fejlõdés sokak által legfontosabb
problémájának tartott klíma- és környezetvédelemben
úttörõ szerepet vállaljon. Ennek eredményeképpen fo-
lyamatosan szigorítja a környezetvédelmi szabályozást; az
évente elfogadott szabályok, módosítások száma 2007-
ben például meghaladta a 250-et (5. ábra). Bár ennek
csak egy része érinti a kohászatot, a növekvõ adminiszt-
ráció és a szigorodó szabályok miatt elkerülhetetlen a
költségnövekedés.

Napjaink egyik legtöbbet vitatott problémája az
üvegházhatású gázok (ma alapvetõen a CO2) kibocsátá-
sának csökkentése. Számos adattal, diagrammal szemlél-
tetik a légkör CO2-tartalma és a Föld hõmérsékletének
alakulása közti összefüggést; megdöbbentõ képet fes-
tenek a globális felmelegedés következményeirõl. A
nagy kibocsátó országok egy része már a 90-es években
elkötelezte magát a kibocsátás csökkentésére (Kiotó-i

protokoll); globális megegyezésre azonban mindeddig
nem került sor.

Az EU élére állt a CO2-emisszió csökkentésére irá-
nyuló kezdeményezéseknek is. Adminisztratív eszközök
helyett piackonform módszerrel kívánják a vállalatokat
kibocsátásuk csökkentésére ösztönözni; ennek eredmé-
nyeként született meg az EU emisszió-kereskedelmi
rendszere. Lényege, hogy országonként ún. kibocsátási
kvótákat (a kibocsátható CO2 mennyisége tonnában)
kapnak a tagállamok, amelyeket a kormányzati szervek
bontanak le iparági, ill. vállalati szintre. A kvóták jelen-
tõs részét kezdetben ingyen kapták a vállalatok, a ké-
sõbbiekben egyre nagyobb hányadáért fizetni kell.

A bevezetett emissziókereskedelmi rendszernek két
alapvetõ problémája van:
� nem globális (az EU mellett csak néhány más fejlett
ország vezetett be hasonló rendszert, de azUSA, Kína
és néhány további nagy kibocsátó ország nem);

� nem terjed ki az összes nagy kibocsátó tevékenységre:
alapvetõen a villamosenergia-termelés és az energia-
intenzív termelõ ágazatok, köztük az acélipar került a
hatálya alá, de pl. az egyik legnagyobb kibocsátó, a
közlekedés nem. Hatása már csak emiatt is korláto-
zott lehet.
Az emisszió-kereskedelem az elmúlt években jól

menõ üzleti tevékenységgé vált. A többi termékhez ha-
sonlóan tõzsdéznek a kvótákkal, határidõs és azonnali
vásárlásokra van lehetõség; árfolyama az elsõ szakasz-
ban 30 C=/t-nál tetõzött, majd a kereslet változása miatt
1 C=/t alá esett. A második kereskedelmi fordulóban
(2008 eleje óta) 15 C=/t körül stabilizálódott az ára.

Az acélipar egyike a nagy kibocsátóknak. ACO2 leg-
nagyobb része a nyersvasgyártás során redukálószer-
ként használt koksz és a vasérc oxidjának reakciójából
ered. Integrált acélmûvekben 1 t nyersacél elõállítása és
feldolgozása során összesen közel 2 t CO2 keletkezik
(egy része közvetlenül, másik része a kamragáz, ill. a ko-
hógáz elégetése során). Az acélipart ennek következté-
ben súlyosan érinti az emisszió-kereskedelem bevezeté-
se. Két ok miatt növekedhetnek a költségek:
� a vásárolt CO2-mennyiség ára (jelenleg 15 C=/t körüli
az egységár);

� a felhasznált villamos energia megnövekedett ára (a
villamos energia ára az emisszió-kereskedelem hatá-
sára jelentõsen nõtt). Ez elsõsorban az elektroacél-
mûveket érinti.
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4. ábra: Kiemelt országok nagyfogyasztói gázára
(C=/kWhgas) (adókkal; 2009. I. félév)

5. ábra: A környezetvédelmi szabályozás alakulása
az EU-ban

6. ábra: A hazai kokszgyártásra kiosztott és ténylegesen
kibocsátott CO2 mennyisége



A megnövekedett költségek súlyosan veszélyeztetik
az EU-ban mûködõ acélipari vállalatok versenyképessé-
gét mind a nemzetközi piacokon, mind az EU belsõ pia-
cán. Az iparág képviselõi évekkel ezelõtt jelezték az EU
illetékeseinek, hogy ez az acélipar kitelepülésével járhat
olyan régiókba, ahol nem jelennek meg ezek a több-
letköltségek.Mivel ezen régiók acélipara többnyire tech-
nológiailag fejletlenebb az EU acéliparánál, ott az acél
gyártása nagyobb CO2-kibocsátással jár, azaz globálisan
a kívánt hatásnak éppen az ellenkezõjére kell számítani,
hiszen a kibocsátott CO2 nem ismer földrajzi határokat
(ez az ún. �carbon leakage�, �karbon szivárgás�).

Az érintett vállalatok 2012-ig ingyen kapnakmeg bi-
zonyos kvótamennyiségeket. Ennek nagysága egy ideig
elegendõ volt, 2008-ban viszont lényegesen csökkent;
2008-ban és 2009-ben csak azért volt elegendõ, mert a
termelés a válság miatt visszaesett. A 6. ábrán a hazai
kokszgyártás kvótáit és kibocsátását mutatjuk be; itt a
rendszer rugalmatlansága is problémát okozott (nem
vették figyelembe a felújított blokk beindulásával járó
termelésnövekedést).

Bár a koppenhágai klímakonferencia nem járt ered-
ménnyel, az EU már korábban kidolgozta a 2012-2020-
ra vonatkozó emisszió-csökkentési programját. Eszerint
a 2005-ös adatokhoz képest 20%-kal kell majd csökken-
teni a kibocsátást, és az ingyenes kvótakiosztás is meg-
szûnik. Mivel ez az összes energiaintenzív ágazatnál
karbonszivárgáshoz (a termelés kitelepítéséhez) vezet-
ne, az érintett ágazatok javaslatára olyan megoldás van
kialakulóban, amely szerint ezek az ágazatok �bench-
mark� (meghatározott szint) alapon egy bizonyos mér-
tékig továbbra is ingyen kapnák a kvótákat. A bench-
mark adatokat a 10 legkisebb fajlagos CO2-kibocsátó
vállalat adatainak az átlagából határoznák meg. Ez azt
jelenti, hogy 100 termelõ egységbõl átlagosan 95 kvóta-
vásárlásra fog szorulni; félõ, hogy ez hazai vállalatainkat
is súlyosan fogja érinteni.

Az acélipar földrajzi átrendezõdése

A fent leírt folyamatok eredményeképpen alapvetõ
átrendezõdés indult meg a világ acéltermelésében: a ha-
gyományos nagy acéltermelõ régiókból (EU, NAFTA,
Japán) a nagy nyersanyagkészletekkel rendelkezõ ré-
giókba (Dél-Amerika, FÁK országok), ill. a leggyorsab-
ban növekedõ felhasználás régióiba (Kína, India) tevõ-
dik át a világ acéltermelésének súlypontja (7. ábra).
Ezen régiókban a környezet- és klímavédelem színvo-
nala (költsége) is alacsonyabb, mint Európában.
A mennyiségi változásokat jól szemlélteti a 8. ábra.
Az EU az elsõ helyrõl ugyan csak a második helyre csú-
szott vissza, de termelése kevesebb mint fele Kínáénak.
Az ábrán bemutatott trend folytatódik: Kína és India
súlya az elkövetkezendõ idõkben tovább nõ, az EU
részaránya pedig csökken a globális acéltermelésben.

Az acélipar technológiai-technikai színvonala

Fentiek szerint régiónk acéliparának fenntartható-
ságát számos, rajta kívül álló tényezõ veszélyezteti.
Ebben a helyzetben eléggé egyértelmû, hogy Európá-

ban a két alaplehetõség közül (növekedés, fejlõdés)
melyik stratégiát kell választani az életképesség
növelésére:

növekedés: a volumen növelése változatlan termék-
szerkezet mellett;

fejlõdés: a termelési érték növelése a termékek fajla-
gos értékének növelésével.

Az értéknöveléshez alapvetõen két lehetõség áll
rendelkezésre:
� beruházás az értékesebb termékek részarányának
növelése céljából (a termékszerkezet javítása)

� új, értékesebb termékek kifejlesztése és bevezetése
(innováció).
Az EU acéliparában a fajlagos beruházási ráfordítás

évente 40-60 C=/t nyersacél. A primermetallurgiai eljárá-
sok területén (nyersvasgyártás, acélgyártás) kapacitás-
növelõ beruházásra hosszabb idõ óta nem került sor: itt
legfeljebb az elavult gyártó berendezések kiváltására, ill.
korszerûsítésre törekednek. Kapacitásnövelésre elsõ-
sorban a feldolgozás területén találhatunk példákat.

A hazai acéliparban 2007-ig fajlagosan lényegesen
kevesebb beruházásra került sor; 2007-ben és 2008-ban
azonban ugrásszerûen megnõtt a beruházási tevékeny-
ség, és 2008-ban már közel kétszerese volt az EU átlag-
nak (9. ábra). Ez az ISD Dunaferrnél megindult ambi-
ciózus beruházási programnak köszönhetõ. Beruházási
stratégiájuk egybevágott a fent leírtakkal: kapacitásnö-
velést kizárólag a feldolgozás területén terveztek a me-
leghengerlés, pácolás, hideghengerlés, bevonatolás ka-
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7. ábra: Az acélipar súlypontátrendezõdése

8. ábra: Az acéltermelés földrajzi elhelyezkedésének
változása



pacitásának lényeges növelésével. Mint legtöbb helyen,
a 2008 második felében kialakult válság hatására a be-
ruházásokat befagyasztották. Egyelõre csak remélni
tudjuk, hogy a programot be fogják fejezni.

Az EU acélipara � amint a 2. táblázatban jeleztük �
innováció szempontjából világviszonylatban élenjáró-
nak tekinthetõ. Évente 600 millió C=-ra tehetõ az acél-
ipari K+F ráfordítás; a vállalati kutatóhelyeken, kutató-
intézetekben, egyetemeken 7-8000 kutató vesz részt
acélipari kutatásokban. Az Európai Bizottság által mû-
ködtetett Szén és Acél Kutatási Alap évente 40 millió C=-t
biztosít acélipari kutatásokra. A konzorciumok által el-
nyert pályázati összegek 800.000-1.000.000 C= nagyság-
rendben mozognak; az egyik projektben az ISD
Dunaferr is részt vesz.

Az EU acéliparának fajlagos K+F ráfordításai
évente 2,7-3 C=/t nyersacél körül vannak. Mint a 10. áb-
rán látható, a hazai vállalatok ennél sokkal kevesebbet
fordítanak innovációra. Ez azt jelzi, hogy vállalataink a
sokkal nagyobb fajlagos költségû, de jó piacfelmérés
esetén biztosabban eredményt hozó beruházásokat
elõnyben részesítik a kisebb költségigényû, de bizonyta-
lanabb és általában csak hosszabb távon megtérülõ
K+F-fel szemben. A hazai mûszaki megoldások ennek
megfelelõen alapvetõen követõ jellegûek, míg az EU
fejlett acéliparú országai számos olyan új eljárást,
berendezést, terméket fejlesztettek ki, amit a világ min-
den részén értékesíteni tudnak.

A hazai acélpiac alakulása

Bár az acélipar az elmúlt évtizedekben globális ága-
zattá vált és termékeinek nagy része a világpiacon kerül
értékesítésre, a hazai felhasználásmindenütt az acélipar
legfontosabb bázisa. Az ország acélfelhasználása a
rendszerváltást követõ drasztikus visszaesés után 2008-
ig erõteljesen nõtt, és 2008-ban kb. háromszorosa volt
az 1992. évinek (11. ábra). Annál sajnálatosabb, hogy a

hazai eladások mennyisége 1995 óta nem nõ, sõt 2003
óta határozottan csökken. Az import részaránya a hazai
felhasználáson belül a korábbi 1/3 körüli szintrõl közel
80%-ra nõtt, azaz a hazai gazdaság acélfelhasználásá-
nak dinamikus növekedésébõl hazai vállalataink sem-
mit nem tudtak a maguk javára fordítani. Ennek több
oka van: a hazai vállalatok termékválasztéka csak rész-
ben felel meg a hazai igényeknek, számos fontos termé-
ket ezért csak importból lehet beszerezni. Másik ok,
hogy bizonyos termékeket gyanúsan alacsony áron hoz-
nak be az országba; ezzel a hazai termelõk nem tudnak
versenyezni. Vannak azonban olyan információk is,
hogy egyik eset sem áll fenn, mégis importálják a ter-
méket. A liberális piacpolitika eddig semmi lehetõséget
nem biztosított arra, hogy a hazai termelõk védelmet
kapjanak az indokolatlan, méltánytalan versenytõl.
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9. ábra: A hazai acélipari vállalatok fajlagos
beruházási költségeinek alakulása

11. ábra: Összes acélfelhasználás
(acélszerkezet import nélkül)

12. ábra: Az acélfelhasználás és a GDP-változás
kapcsolata Magyarországon (1996-2010)

(Ha 2010-ben a GDP =+ 0,2%, akkor az acélfel-
használás 3,39%-os csökkenése várható)

10. ábra: A hazai acélipari vállalatok fajlagos
K+F ráfordításainak alakulása
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A hazai gazdaság és az acélfelhasználás nö-
vekedésének az összefüggése eléggé szorosnak
mondható (12. ábra). Az ország gazdaságának
konszolidációja, majd remélt dinamikus
növekedése így az acélfelhasználás növekedését
fogja eredményezni. A kormányzat és az acél-
ipar képviselõinek együttmûködésére van szük-
ség ahhoz, hogy a növekedésbõl a hazai vállala-
tok is profitálni tudjanak.

A hazai fémkohászat áttekintése

A fémkohászat hazai természeti adottságai
(nyersanyagbázisa) önmagukban nem mond-
hatók rossznak. (3. táblázat).

Könnyen kitermelhetõ, jó minõségû termé-
ket adó bauxit vagyonunk a korábbi évtizedek
erõltetett kitermelése miatt ugyan lényegesen
csökkent, de mégmindig számottevõnekmond-
ható. Súlyos problémát jelent azonban, hogy
jelentõs része karsztvíz alatt van.

Gazdaságosan kitermelhetõ rézérc készletünk nem-
zetközi viszonylatban is számottevõ. A recski bányanyi-
tás leállításakor az alacsony rézárakkal indokolták ezt a
lépést; azóta alapvetõenmegváltozott a helyzet, és a vál-
ságot követõ újabb árnövekedés gazdaságos kitermelést
tehet lehetõvé. Ezt a lehetõséget azonban csak úgy cél-
szerû kihasználni, hogy a felszínre hozott rézércet a lelõ-
hely közelében (az országon belül) kohósítják és feldol-
gozott termékként adják el, így további munkahelyeket
és nagyobb hozzáadott értéket lehet teremteni belõle.

Az Unióban és hazánkban a szabályozó rendszer és
az esetenként szélsõséges környezetvédelmi hangulat-
keltés súlyos akadályt jelent a meglévõ nyersanyagbázis
kiaknázásában. Annak érdekében, hogy a régió kiszol-
gáltatottsága csökkenjen a nyersanyagellátás területén,
az Unió kidolgozta nyersanyag iniciatíváját (kezdemé-
nyezését), amely a meglévõ készletek kiaknázásának
növelését, ill. az ehhez szükséges feltételek megterem-
tését célozza.

A valaha nemzetközi szinten is jelentõsnek ítélt alu-
míniumiparunk termelési adatait a 13. ábra tartalmazza.
Az Al kohósítása � amely korábban három helyen
(Ajka, Inota, Tatabánya) folyt � 2006-ban megszûnt (el-
sõsorban a villamos energia ára tette gazdaságtalanná),
a féltermék és öntvénygyártás ezzel szemben többszörö-
sére nõtt. A kohótimföld helyett ma Ajkán értékesebb

speciális timföld termékeket állítanak elõ, amivel bizto-
sítani tudják ennek a termelési kultúrának a fennmara-
dását és fejlõdését.

Összefoglalás

Kohászatunk élet- és versenyképességét a rajta kívül
álló tényezõk (természeti erõforrások, nyersanyagbázis,
az országban kialakult gazdaságpolitika és törvényi sza-
bályozás stb.), valamint a vállalatoktól függõ tényezõk
(vállalatvezetés, technológiai színvonal, termékszerke-
zet, piacpolitika stb.) együttesen határozzákmeg. Az elõ-
adásban rámutattunk arra, hogy a hazai kohászat élet-
és versenyképességét elsõsorban a külsõ feltételek ve-
szélyeztetik (hasonlóan az EU kohászatához). A termé-
szeti adottságok miatt eleve meglévõ versenyhátrányo-
kat az EU-szintû, ill. nemzeti szabályozó rendszer fo-
kozhatja vagy enyhítheti.

Az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés
tagjainak címzett OMBKE Memorandumban felhívtuk
a képviselõk figyelmét azokra a területekre, amelyek-
ben a törvénykezés hatékonyan segíteni tudná a hazai
kohászat élet- és versenyképességének megtartását.
A legfontosabbak a következõk:
� a hazai ércvagyon hasznosításának (kitermelés, feldol-
gozás) elõsegítése,

� a nagyfogyasztói energiaárak hozzáigazítása a
versenytárs országokéhoz,

� a környezet- és klímavédelem dogmatikus szellemû
szabályozásának liberalizálása,

� méltányos versenyhelyzet biztosítása legalább a hazai
piacon,

� az innováció támogatása a kohászatban.

Források

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesü-
let Memoranduma az Európai Parlament és aMagyar Or-
szággyûlés képviselõihez (Megjelent a BKL Kohászat
2010. évi 2. és a BKL Bányászat 2010. évi 2. számaiban)

Az EUROFER, a World Steel Federation és a Magyar
Vas- és Acélipari Egyesülés adatbázisai.

13. ábra: A hazai alumínium alapanyag- és öntvénygyártás és
a hulladék-felhasználás alakulása

3. táblázat: A hazai fémkohászat nyersanyagbázisa

Alumínium
Elméletileg kitermelhetõ bauxitvagyon: ~ 82 Mt
Termelés 2007-ben: 0,55 Mt.

Színesfémek
Réz:
gazdaságosan kitermelhetõ készlet:~50Mt (~2,2%Cu)
Ólom-cink:
földtani készlet: ~ 12 Mt (~5% Zn)
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A hazai bányászat eddigi realitásai a szerkezetáta-
lakítás és napjaink a gazdasági világválság kapcsán

Már a társadalmi-gazdasági rendszerváltást megelõ-
zõen megindult a szerkezetátalakítás, mely különösen a
szénbányászat visszafejlesztésében jelentkezett élesen.
A bányászat egészét illetõen a foglalkoztatottak száma
az 1990. évi 82 ezer fõrõl a jelenlegi fals statisztikai ada-
tok szerint (mely figyelmen kívül hagyja a vertikumok-
ba integrált bányászatot, és az ott foglalkoztatottakat a
vertikum fõ tevékenysége szerinti más ágazatokba so-
rolja) 4700 fõre csökkent. Ugyanakkor a termelés 61
Mt-ról csúcsidõben 120 Mt-ra nõtt (1. ábra). Ebben a
termelésnövekedésben kulcsszerep jutott az infrastruk-
turális fejlesztések, leginkább az állami beruházások
függvényében a kõ-, kavics-, homokbányászatnak.

A gazdasági világválság sajnos kihat az energia- és
nyersanyagigényekre is, melynek következtében a bá-
nyászati kitermelés volumene a piaci igényekhez igazo-
dóan jelentõsen csökkent az utóbbi 3 évben.

Az állam tulajdonát képezõ ásványi nyersanyag-
kincs kitermelésének korlátai

Hazánk technikailag kitermelhetõ ásványvagyonát
az alábbi táblázat mutatja be.

Már az EU-csatlakozást megelõzõen komoly kihí-
vást jelentett a Kiotói Egyezmény, az erõmûvi kéndio-
xid-kibocsátás drasztikus csökkentésének követelmé-
nye, majd a klímavédelem, az üvegházhatású gázok
csökkentésére irányuló célkitûzések.

A bányászat számára komoly nehézségeket jelent a
NATURA 2000 � mint Európa gazdasági újrafelosztá-
sának egyik mozgatója �, mely a legtöbb esetben akadá-
lyozza az új tagországok gazdasági fejlõdését a nyers-
anyag-hozzáférési lehetõségek korlátozásával.

A környezetvédelem jellemzõje az EU irányelvek

hazai �túl-lihegése�, mely e területeken a tiltással, nem
pedig a feltételek adta lehetõséggel él.

A rendszerváltást követõen a magántulajdon, az
egyéni érdek felerõsödése jellemzõ a közérdekkel (be-
leértve a bányászatot is) szemben. Ugyanakkor intéz-
ményesített korlátozások is elõtérbe kerültek (azOrszá-
gos Területrendezési Terv; a helyi önkormányzati, kör-
nyezetvédelmi tiltások sokasága).

Felerõsödtek a hazai és nemzetközi �méregzöld�
civil szervezetek akciói, akik �ügyfélként� való jogosult-
ságukkal visszaélve az engedélyezési eljárásokat akadá-
lyozó/hátráltató � az üzleti titkokat is sértõ � fellépése-
ket tudnak tenni.

Az MBSZ (és tagvállalatai) nemzetközi
érdekérvényesítõ együttmûködései

Ahhoz, hogy nemzetközi szinten is legyen
beleszólása a Magyar Bányászati Szövetségnek
(MBSZ) az EU bányászata sorsának alakításába,
elengedhetetlen a nemzetközi szervezeti tagság
(mely nem �olcsó mulatság�). Az MBSZ közvet-
lenül, illetve tagvállalatai révén kapcsolódik az
európai szakmai szervezetekhez.
A szilárdásvány-bányászat területén:
� EUROMINES (MBSZ),
� EURACOAL (Mátrai Erõmû Zrt.),
� IMA (OMYAHungária Kft.),

A hazai bányászat helyzete, a természeti erõforrások, az ásványi
nyersanyag-hozzáférés lehetõségei, korlátai

DR. ZOLTAY ÁKOS ügyvezetõ fõtitkár, Magyar Bányászati Szövetség

1. ábra: Az ásványi nyersanyagtermelés alakulása
Magyarországon 1990-2008 (Mt)

Ásványi nyersanyag Kitermelhetõ
megnevezése vagyon (Mt)
Kõolaj 19
Földgáz 3355
Széndioxidgáz 32
Feketekõszén 1986
Barnakõszén 2245
Lignit 4377
Urán 27
Bauxit 82
Ólom és cinkérc 100
Rézérc 726
Vasérc 44
Nemesfémércek 36
Mangánérc 53
Ásványbányászati nyersanyag 1002
Cementipari nyersanyag 1301
Építõ- és díszítõkõipari nyersanyag 2363
Homok- és kavicsipari nyersanyag 4855
Finom- és durvakerámiaipari
nyersanyag 1075
Tõzeg, lápföld, lápimész 110
Mindösszesen 23788
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� UEPG Európai Adalékanyagok Szövetsége (MBSZ
Kõ-, Kavics-, Homok- és Agyagbányászati Tagozata),

� Mindezeket összefogó EU-szintû Bizottság: az EU
Kitermelõipari / Bányaipari Ágazati Párbeszéd
Bizottság, melyben a hazai bányászatot munkaadói
oldalról az MBSZ, munkavállalói oldalról a Bánya-,
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ)
képviseli.
A szénhidrogén-bányászat esetében az MBSZ a

MOL Nyrt. tagságon keresztül tartja a kapcsolatot a
nemzetközi szervezettel:
� OGP (Association of Oil and Gas Produces) �

MOL Nyrt.

Az EU célkitûzései
a gazdasági versenyképesség javítására,

a korábbi kedvezõtlen döntések korrekciójára

Az EU is kezd rádöbbenni, hogy irányelveinek
jelentõs része a gazdasági versenyképesség ellen hat.
Nincs gazdasági fejlõdés nyersanyag- és energiahordo-
zó-kitermelés nélkül! Ezért született meg
� a Verheugen nevével fémjelzett �Nyersanyag kezde-

ményezés�,
� a �NATURA 2000 és a BÁNYÁSZAT� útmutató,
� a stratégiai (energetikai) ásványok mellett az ún. �kri-

tikus ásványok� meghatározása (ezek a versenyké-
pesség, a fejlett technológia és a környezetvédelem
szempontjából fontos nyersanyagok).
Az EU Bányaipari Ágazati Párbeszéd keretében a

�Verheugen kezdeményezés� kapcsán a EUROMINES
kezdeményezte a �NATURA 2000 és a Bányászat� út-
mutató elõkészítését és kiadását. A célja, hogy megha-
tározza, lehetõvé tegye, hogyan lehet bányászati tevé-
kenységet folytatni a NATURA 2000 területeken, ill.
azok közelében. Legújabban fontos feladattá vált ennek
összehangolása az európai és hazai stratégiai �kritikus
ásványok� kategóriával.

A magyar bányászat szakmai kezdeményezései
a gazdasági fellendülés érdekében

A bányászat � mint alapvetõ nemzetgazdasági ág �
aktív részese akar lenni a magyarországi gazdasági ki-
bontakozásnak. Meggyõzõdésünk, hogy ásványi nyers-
anyag-, energiahordozó-kitermelés nélkül nincs fenn-
tartható gazdasági fejlõdés.
� A nagy volumenû infrastrukturális fejlesztéseknél nél-

külözhetetlen az ásványi nyersanyag.
� A �Verheugen kezdeményezéssel� összefüggésben is

fontos a hazai ásványi nyersanyag stratégia, az ásvány-
vagyon-gazdálkodás törvényi alapokra helyezése.

� Az energiaellátás biztonsága, az importfüggõség mér-
séklése több lábon álló energiapolitikai fejlesztéseket
igényel.
Az MBSZ által összeállított �Konfliktus térképek�

aktualizálásával kezdeményezni kívánjuk az új kor-
mánynál a felmerült problémák megoldását szolgáló
törvényi, rendeleti módosításokat. Ezzel összefüggés-

ben terjesztjük elõ a természeti erõforrások optimális
kihasználását célzó szakmai tanulmány aktualizált vál-
tozatát is.

Célunk a nemzeti fejlesztési célkitûzésekkel össz-
hangban az ágazat irányítását, felügyeletét ellátó állam-
igazgatási terület erõsítésének kezdeményezése.

A célkitûzések eléréséhez fontos a bányászat imá-
zsának javítása. A bányavállalkozókra vonatkozó
MBSZ Etikai Kódex szakmai összefogással történõ ki-
terjesztésével is szeretnénk elérni a bányászat társadal-
mi elismertségének javulását.

Az energetikai ásványi nyersanyagok kutatásának és
kitermelésének fejlesztése Magyarország energetikai
importfüggõségének csökkentése szempontjából fon-
tos. Az alábbi kiemelt lehetõségeink vannak:
� szénhidrogén-bányászati kutatások, kitermelések

fejlesztése;
� a Mátrai Erõmû Zrt. lignitbázisú fejlesztései;
� a hazai uránbányászat újraindítása;
� a mecseki feketeszén-bányászat újraindítása (Nagy-

mányok, Máza-Dél).

A bányavállalkozásokat érintõ
fõbb sürgõs feladatok

A fentebb említett fõ stratégiai célok képviselete
mellett a Magyar Bányászati Szövetség fõ feladata tag-
jai, a bányavállalkozások érdekeinek folyamatos képvi-
selete, érvényesítése. Ebben a Szövetség �minisztériumi
fórumon� kíván elõbbre lépni, melynek aktuális,
továbbra is megoldandó témái az alábbiak.

1. Saját célú vasúti pályahálózattal rendelkezõ bánya-
vállalkozások ügyei
Itt a probléma, hogy a vasúti közlekedésrõl szóló tör-
vény és annak végrehajtási utasítása a nagyvasúti szállí-
táshoz képest nem tesz különbséget a pályahossz, a be-
rakásra kerülõ termék (fizikai-kémiai paraméterek) és a
vasúton elszállított termékbõl származó árbevétel vo-
natkozásában, ezért a saját pályát üzemeltetõ bányavál-
lalkozókra aránytalanul túlzott bürokrácia és biztosíték-
adási kötelezettség hárul.

2. A nyersanyag-ellátás közútra terelésének egyes
anomáliái,
melyek a bányavállalkozót teszik felelõssé a fuvarozó fel-
adatkörébe tartozókért is. Megoldási javaslatok: az el-
lenõrzést végzõ közlekedési hatóság részérõl a rendele-
tek egységes értelmezése.
� A bányavállalkozót (felrakást végzõt) ne lehessen

bírságolni a megengedett tömeghatárig.
� Pozitívumok:Nemzeti KözlekedésiHatóságKözponti

Hivatala döntése (az Észak-alföldi Regionális
Igazgatóság rendelkezése kapcsán).

� Ellenõrzés a bányavállalkozó közremûködésével.
3. A kitermelõ iparban dolgozók szakmai képesítési

követelményei.
4. A biztosítékadási kötelezettségek �bányavállalkozó-

barát� lehetõségeinek kezdeményezése (ilyenek lehetnek
pl.: MBSZ �kockázati közösség�, �Társláda� létrehozá-
sa és mûködtetése).



Az Európai Bizottság hírei

Az Európai Bizottság energiaipari projektjei: a gazdaság-
élénkítés jegyében jóváhagyott projektek (15 darab) növelik
az energiaellátás biztonságát és csökkentik a széndioxid-kibo-
csátást az Európai Unióban. Ezzel a döntéssel 1 milliárd euró
jut a szén-dioxid elkülönítõ és tároló technológiák (CET) fel-
használására, valamint 565 millió euró kilenc off-shore szél-
erõmûpark építésére. A CLT projektek finanszírozása a fosz-
szilis tüzelõanyagok fontos szerepét támasztja alá, a szélener-
gia tengeren történõ felhasználása az off-shore erõmûvekkel
pedig az ágazat megerõsítését és új �zöld� munkahelyek létre-
hozását teszi lehetõvé.
(Uniós Figyelõ, 2010/1.)

Új Klímaügyi Fõigazgatóság: az EB által létrehozott Klí-
maügyekért Felelõs Fõigazgatóság (CLIM) a korábbi Környe-
zetvédelmi Fõigazgatóság releváns tevékenységeibõl, a Kül-
kapcsolatok Fõigazgatóság klímaváltozásról szóló nemzetközi
tárgyalásokat érintõ tevékenységeibõl és a Vállalkozás-
fejlesztési és Ipari Fõigazgatóság klímaváltozással kapcsolatos
tevékenységeibõl áll össze. A CLIM élére Jos Delbeket, a
Környezetvédelmi Fõigazgatóság belga fõigazgató-helyettesét
nevezték ki.
(Uniós Figyelõ, 2010/8.)

Önálló Energetikai Fõigazgatóság: az új biztosi portfó-
liókhoz való intézményi alkalmazkodás megvalósítására új,
önálló Energetikai Fõigazgatóságot (ENER) hozott létre az
Európai Bizottság. Az ENER a korábban energiaügyekkel
foglalkozóKözlekedési és Energiaügyi Fõigazgatóságból és az
Energia Munkacsoportból áll. A fõigazgató pozícióját Philip
Lowe, jelenleg a Versenyügyi Fõigazgatóság brit vezetõje
fogja betölteni.
(Uniós Figyelõ, 2010/10.)

Európai Fenntartható Energiahét rendezvénysorozat: a
többmint 3500 résztvevõvel megtartott 90 brüsszeli és 270 tag-
állami rendezvény tanácskozásain a felszólalók a kontinens
energiajövõjének szénmentesítésére helyezték a hangsúlyt.
(Uniós Figyelõ, 2010/13.)

Biztonsági olajtartalékok: a kõolaj és petróleum termé-
kekbõl fennálló biztonsági tartalékolás koordinálásáért felelõs
Európai Bizottság közzé tette a 90 napos tartalékolásra kö-

telezett tagországok listáját, illetve a tartalékok nagyságát.
A 25 tagállamot tartalmazó lista � Románia és Bulgária nem
szerepel a táblázatban � külön elemzi az EU15-öket és a 2004-
ben csatlakozott tagállamokat.
(Uniós Figyelõ, 2010/13.)

Minõsítési rendszer a fenntartható bioüzemanyagok
értékelésére: Az Európai Bizottság 2010. június 10-én a
bioüzemanyagok minõsítésére szolgáló rendszer kiépítésére
ösztönzõ határozatot fogadott el. A tanúsítási rendszernek a
bioüzemanyagok összes fajtájára � beleértve az importot is �
alkalmazhatónak kell lennie. A határozat tartalmazza azokat
a feltételeket (független ellenõrök, bioüzemanyag legalább 35
százalékkal kevesebb üvegházhatást okozó gázkibocsátást
eredményezzen a hagyományos benzinhez, illetve gázolajhoz
képest stb.), amelyek a rendszer megfelelõségét biztosítják.
A megfelelõség célja, hogy a bioüzemanyagok felhasználása
által az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentõsen csökken-
jen, illetve hogy az üzemanyagok alapanyagai ne erdõkbõl,
mocsarakból vagy természetvédelmi területekrõl származ-
zanak.
(Uniós Figyelõ, 2010/24. sz.)

Bizottsági felszólítás Lengyelországnak: Az Európai
Bizottság július 14-én felszólította Lengyelországot, hogy
hagyjon fel az egységes európai gázpiac létrehozását akadá-
lyozó magatartásával. Lengyelország a gázimportõrök
számára elõírja, hogy a földgáz bizonyos hányadát lengyel-
országi tárolókban helyezzék el, ezen felül pedig külföldi cé-
gek számára nem biztosít hozzáférést a Yamal csõvezetékhez.
Ezek az intézkedések amellett, hogy kizárják a lengyel gáz-
piacról az európai gázszolgáltatókat, a lengyel ellátásbizton-
ságot is veszélyeztetik. A Bizottság szerint Lengyelországnak
hozzáférést kellene biztosítania a harmadik fél számára a
Yamal csõvezetékhez, s engedélyeznie kellene a vezetéken az
ellenirányú, német-lengyel szállításokat is. Lengyelországnak
most két hónapja van arra, hogy érdemi választ küldjön a
Bizottság megkeresésére. Amennyiben ezt nem teszi meg, a
Bizottságnak jogában áll az Európai Bíróság elé vinni az ügyet
(Uniós Figyelõ, 2010/29. sz.)

(dé)
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5. A természeti erõforrások optimális kihasználása ta-
nulmány korszerûsítése

6. A Klímatörvény �kordában tartása�
7. Zöld civil szervezetekkel való kapcsolattartás

Az MBSZ hazai kapcsolatrendszere,
együttmûködései a szakmai érdekérvényesítésben

Az MBSZ funkciójából adódóan a tárcaközi egyez-
tetések nevesített résztvevõje.

Megalakulásától (1992-tõl) kezdve az Országgyûlés
Gazdasági Bizottságánakmeghívottja bányászati ügyekben.

Az MBSZ együttmûködési megállapodásokat kö-
tött más, a bányászatban érdekelt szervezetekkel (Ma-
gyar Bányászati és Földtani Hivatal, Miskolci Egyetem,
BDSZ), és jó minisztériumi, fõhatósági kapcsolatokkal
rendelkezik. Az MBSZ a bányászati és tevékenységük-
kel a bányászathoz kapcsolódó vállalkozások országos
hatáskörûmunkaadói, szakmai érdekképviseleti szerve-
zete. Hatékonyságának záloga az, hogy a tagvállalkozá-
sokat a cégek elsõ számú döntéshozatali jogosultságú
vezetõi, bányászati vezetõi képviselik a Szövetségben.

Õk azok, akik leginkább tudják, érzik a vállalkozásaik
sikeréért megteendõ intézkedéseket, az érdekeik érvé-
nyesítésére � szövetségbe tömörülve � pozíciójukból
adódóan döntési helyzetben vannak a szükséges lépések
megtételénél.

Ezt az alágazat-specifikus érdekérvényesítést szol-
gálják az MBSZ tagozatai:
� Szénhidrogén-bányászati Tagozat (Elnök: Holoda

Attila, társelnök: Ernyey Ibolya)
� Szénbányászati Tagozat (Elnök: Derekas Barnabás,

társelnök: dr. Havelda Tamás)
� Építõ- és Adalékanyag (kõ, kavics, homok és agyag)

Bányászati Tagozat (Elnök: Cseh Zoltán)
� Érc- és Ásványbányászati Tagozat (Elnök: Kovacsics

Árpád, társelnök: dr. Farkas Géza)
Munkájához az MBSZ az alábbi állandó bizottsá-

gokat mûködteti:
� Jogi Bizottság (Elnök: dr. Rittlinger Anna)
� Bányászati Nemzeti Fejlesztési Bizottság (Elnök:

Nagy Sándor)
� Kitüntetési Bizottság
� Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság (Elnök: Orbán Ferenc)
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Bevezetés

Öntvények elõállítása az alkotó embert a történelmi
idõktõl, évezredek távlatából kíséri a civilizáció fejlõdé-
sére, a technika és a gazdaság fejlesztésére irányuló erõ-
feszítéseiben.Õseink öntvényeket használtak az élelmet
elõkészítõ eszközök, ugyanakkor fegyverek elõállításá-
ra. Napjainkban öntvényekkel találkozunk jármûvek-
ben, repülõgépekben, a háztartásunkban, számtalan te-
rületen. A modern társadalomban a fogyasztókhoz ke-
rülõ készülékek, berendezések több mint 90, a gépek
közel 100%-a tartalmaz öntvényeket.

Az öntödék éles, feszült versenyhelyzetben szállítják
felhasználóiknak termékeiket. Ez a versengés nem kizá-
rólag az ágazaton belül érvényesül: nap mint nap meg
kell küzdeni a hegesztett és kovácsolt fémszerkezeteket

és a mûanyag termékeket gyártók ajánlataival. Ezek a
körülmények késztetik az öntõipart arra, hogy folyama-
tosan fejlõdjön, állítson elõ egyre jobb öntvényeket
olyan korszerû gyártástechnológiákkal, amelyek mind a
felhasználó, mind a társadalom � környezetvédelem! �
igényeit kielégítik.

A kijelentés bármilyen furcsa és látszatra verseny-,
azaz fejlõdésellenesnek tûnik, az öntödék beszállítóik-
kal és felhasználóikkal együttmûködve, velük szerzõdé-
sekben rögzített alapokon, költség-hozzájárulásukkal
tudják csak a fogyasztók, a piac minõségi igényeit meg-
felelõ árakon kielégíteni. Különösen a jármûiparban ta-
lálunk az ilyen jellegû együttmûködésre számos példát.
Ismert világcégek jármûveik, gépeik, berendezéseik ter-
vezésekor bevonják öntvénygyártó partnerüket, mert
speciális feladatokra szakosodni kell, és ez nem lehet
csak a beszállító öntöde rizikója.

öv = lemezgrafitos göv = gömbgrafitos öntöttvas

Az öntödéknek fennmaradásuk érdekében foglal-
kozniuk kell a jövõjükkel: a hozzáadott érték és a fej-
lesztõkapacitás növelésének, valamint a megmunkálás,
összeszerelés bõvítésének lehetõségeivel, továbbá az

öntödék és beszállítóik közös K+F projekt-
jeivel. Ez utóbbira példa gépkocsik forgaty-
tyúsházának, hengerfejének fejlesztése: az
egyre nagyobb teljesítményû motorok
melegszilárdsági követelményei ezen a
területen az öntöttvas reneszánszát hozzák
magukkal.

A mûszaki-tudományos fejlõdés számos
területen összehangolt erõfeszítéseket
igényel.

Fõbb fejlesztési területek

Öntvényszimuláció

Az öntvényszimuláció hozzásegítette az
öntödéket egy magas gyártási színvonal
eléréséhez, amelyrõl tovább kell lépni.

Fejlõdési irányok az öntvénygyártásban
DR. BAKÓ KÁROLY okl. kohómérnök, egyetemi magántanár, a Magyar Öntészeti Szövetség ex-elnöke

1. kép: 4000 éves kõforma és bronz öntvény

2. kép:Modern motor és hajtómû

1. táblázat: Az öntvénygyártás várható alakulása
Magyarországon és környezetében

Vasöntvény Alumínium
öntvény

Ország 2007 2009 2016 2007 20092016
öv göv öv göv öv göv

Cseh 270 51 150 34 295 62 104 70 120
Lengyel 453 169 310 110 500 180 216 140 240
Magyar 49 20 31 13 58 35 97 60 100
Románia 58 7 32 4 70 20 35 20 40



Amai öntvényszimuláció
� nem veszi figyelembe a forma/fém közötti kölcsön-
hatást,

� a magokból, bevonatokból származó gázokat,
� a nemesítés, szemcsefinomítás következményeit,
� számtalan ötvözet esetében nem rendelkezünk a
megfelelõ fizikai alapértékekkel,

� a kompozitok szimulációja gyerekcipõben jár.
Az öntvényszimuláció továbbfejlesztése a jövõ elen-

gedhetetlen követelménye.

Gyors prototípus készítés

Különbözõ eljárások teszik lehetõvé, hogy igen rö-
vid idõn belül öntõmintát, szerszámot, forma, mag vagy
öntvény prototípust állíthassunk elõ. Az eljárások a kö-
tõanyaggal ellátott ásványi szemcsék hõ hatására törté-
nõ kötésétõl a folyékony mûgyanta fény hatására meg-
valósuló szilárdításáig, papírrétegek összeragasztásáig
terjednek. Jellemzõ kiindulási alapot a CAD-dokumen-
táció jelent.

Ipari komputertomográfia

Az ipari komputertomográfia (CT) az orvosi diag-
nosztikából ismert vizsgálati eljárás. A nagyenergiájú

röntgensugarak a vizsgált tárgy roncsolása nélkül képe-
sek metszetek (tomogramok) elõállítására. A korszerû
számítástechnika lehetõvé teszi, hogy a kétdimenziós
metszetekbõl 3D megjelenítés valósuljon meg. Az eljá-
rás kiválóan alkalmas falvastagságok, szívódási üregek
roncsolásmentes meghatározására.

A fémek önthetõ,
nagy szilárdságú

kompozitjainak kutatása

Szubmikron méretû meg-
erõsítõ adalékok (reinforce-
ment) akár 50%-kal is javít-
hatják az alumínium- és mag-
néziumötvözetek szakítószilárd-
ságát. A kompozitok jobb
szilárdság/tömeg arányuk mel-
lett kiváló méretstabilitást, jobb
hõállóságot biztosítanak, cik-
likus fárasztási vizsgálatuk ered-
ményei jelentõsen meghaladják
a normál ötvözetekét.
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3. kép:Magnézium motorfedél-öntvény dermedés-
szimulációja (véges elemes módszer)

4. kép: Röntgentomográf kiértékelése

5. kép: Szénszálas alumíniumötvözetbõl készül a
karosszéria 80%-a (50% súlymegtakarítás,
4-5-ször nagyobb energiaelnyelõ képesség)

2D tomográfia 3D tomográfia
Detektor Vonaldetektor Felületdetektor
Rtg-sugár forrás 450 kV Rtg-csõ vagy rendszerint 225 kV

lineáris gyorsító mikrofokusz Rtg-csõ
Elõnyök Nagy áthatolóképesség (250 mm Gyors (közvetlen

alumínium, 80 mm acél) térfogat szken)
Kiváló képminõség Valós voxelek
(szórt sugár kollimátorok)

Hátrányok Lassú (szkennelés rétegrõl Kis áthatolóképesség
rétegre), halmozott pixelek
(anizotróp térbeli felbontás)

Felhasználás Nagy tárgyak, ill. nagy röntgen- Kis tárgyak, ill. kis rönt-
abszorpciós anyagok genabszorpciós anyagok

2. táblázat: 2D és 3D tomográfia összehasonlítása



Fémhabok

Elõnyük, hogy rendkívül könnyûek, ugyanakkor
erõs mechanikai behatáskor rengeteg energiát képesek
elnyelni. Jelenleg alumíniumhabot alkalmaznak hosszú
alagutak szigetelésére. Mechanikai tulajdonságaik
révén forradalmasíthatják az autógyártást. Jobbak, mint
mûanyagból készült társaik, mert hangszigetelõ-
képességük mellett tûzállóak is.

Nanotechnológia

A jövõ minden bizonnyal legígéretesebb területe a
nanotechnológia öntészeti alkalmazása.Mamármegje-
lentek a korábban elképzelhetetlenül tartós kokillabe-
vonatok, amelyeket nanométer méretû ZrO2 részecs-
kék tartanak össze.

De megemlíthetjük az allotrop fémek, mint pl. az
alumínium kiválásos keményedését hõkezelés nélkül
megvalósító eljárást, amelyet nanoméretû, egyébként az
ötvözetbõl hõkezelés hatására kiváló részecskék valósí-
tanak meg.
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6. kép: Fémhabok
7. kép: Nanotechnológiával készült

alumíniumötvözet elem

Az orosz Mechel OAO vállalat terjeszkedése

Az orosz Mechel OAO vállalat megnyitotta az irodáját
Pekingben. Céljuk, hogy növeljék kereskedelmi tevékenysé-
güket Kínában, fõleg vasérc koncentrátumot a Korshunov bá-
nyáiból és kokszolható szenet a Yakutugol szénbányáiból szál-
lítanak.

A szállítási szerzõdéseket aMechel OAO és a China Coal
Overseas Development Co., valamint a China Minmetals ve-
zetõi írták alá.
Engineering and Mining Journal
2010. április Bogdán Kálmán

Lítiumbányát nyit Kanada

Az elektronikában nélkülözhetetlen a lítium (pl. az akku-
mulátoroknál), melynek bányászatát indítja be a Canada
Lithium Corp. Kanada Quebec tartományában, Val d�Or
helységtõl 60 km-re északra. A bányamûvelést külszíni bánya-
üzemben végzik, amelynek éves termelése 19 300 tonna na-
gyon jó minõségû lítiumkarbonát lesz. A külszíni bánya élet-
tartamát a jelenlegi megkutatottság alapján 15 évre tervezik.

A hagyományos technológiájú (fúrás-robbantás) külfej-
tésben a letakarítási arány 4,26:1. Az ércet flotálással dúsítják,
majd piro-metallurgiai eljárással állítják elõ a 99,5%-os tiszta-
ságú Li2CO3 végterméket, melynek nagy a felvevõ piaca.

Az ércelõkészítést is hagyományos módon végzik, törés,
õrlés, flotálás és ezután 82,6%-os lítiumot nyernek, majd ko-
hászati eljárások következnek, mosással, szûréssel, szárítással,
és ennek a végén terméket kapnak, amely már tökéletesen
megfelel az elektronikai ipar igényének.

A terméknek a piaca biztosítva van � USA, Japán Mitsui
váll. stb.
Engineering and Mining Journal
2010. május Bogdán Kálmán

Nemes- és alapfém árak (2010. május)

(1 uncia = 28,35 gramm)

Aranybányát nyitnak Törökországban

Az Alamos Gold két aranybányát nyit Törökország észak-
nyugati részén a Biga félszigeten. A két külszíni bánya � Agi
Dagi és Kirazli � 25 km-re van egymástól. A külszíni fejtésnél
a meddõ és az aranyérc aránya 1,24:1. Az elõkészítõ mûveket
a bányaüzemeknél helyezik el. A két bányaüzem együttes éves
termelése 3800 kg arany és 17600 kg ezüst lesz.

A Kirazli bányaüzem 2013-ban, az Agi Dagi pedig 2014-
ben lép termelésbe.

Az Xstrata növeli cinktermelését

Ausztráliában Queensland tartományban üzemelnek a
Xstrata cég bányaüzemei, melyek közül a Black Star külfejté-
ses színesfémérc bányája jelenleg már 400 m mély. A bánya-
üzem élettartamát úgy növelik meg, hogy további 100 m-rel
mélyítik, ami ezzel 14 Mt kitermelhetõ ércet jelent.

A Black Star és Handlebar Hill külfejtések, valamint a
George Fisher föld alatti bányaüzem rezet, cinket, ólmot és
ezüstöt termel. A közös ércelõkészítõmû kapacitását 8Mt/év-
re növelték.
Engineering and Mining Journal
2010. május Bogdán Kálmán

Nemesfém Alapfém
(Dollár / uncia) (Dollár / tonna)

arany 1208,80 alumínium 2051,0
ezüst 17,67 réz 6945,0
platina 1662,0 ólom 1965,0
palládium 507,0 nikkel 21670,0
rhodium 2800,0 ón 17650,0
cink 2090,5



Bányászati és Kohászati Lapok � 143. évfolyam, 6. szám 33

Bevezetés

A Pécsett rendezett konferencia elõadásomban és a
jelen cikkben sem foglalkozom a világ- és a hazai szén-
bányászat helyzetével, hisz ezzel a területtel a témában
avatottabb elõadó társak mélységében foglalkoztak. Fél
év elteltével visszatekintve a bemutatott PowerPoint-os
elõadásra, annak minden vetített képe ma is vállalható.
A teljes anyag mechanikus ismertetése messze megha-
ladja egy cikk terjedelmét, másrészt jelentõsek azok a
fejlemények, melyekrõl e cikkben tájékoztatást sze-
retnék adni, ezért az elhangzott elõadásnak csak legfon-
tosabb ábráit építettem be e cikkbe.

Az alap maga a múlt

A Mecsek szénbányászatát jól reprezentálja az
1. ábra, melyet a bányászat megújulásáért szívét is kite-

võ erdõmérnök, a ma már nyugdíjas mûszaki vezérigaz-
gató Papp Tivadar adott át szíves használatra.

2002-ben, a szénbányászati tevékenység végsõ meg-
szüntetésével egyidejûleg szorult ki mérnökirodánk a
megélhetést és fejlõdésünket biztosító kis-közepes ra-
dioaktív hulladéktároló bányászati tervezési munkála-
taiból (nem minõségi vagy árproblémák miatt), ezért
mindennél és mindenkinél érzékenyebben figyeltük �
már csak a szakmábanmegmaradásunkmiatt is � a világ
szénbányászatának, szénfeldolgozásának és a szén piaci
viszonyainak helyzetét és tendenciáit. A koksz alap-
anyagok hirtelen és drasztikusan megemelkedett � és
azóta is hektikusan változó � import árai miatt a bá-
nyász-kohász kapcsolatok (Pász Péter) révén kaptunk
ösztönzést a koksz koncentrátum elõállítás hazai, azaz
mecseki újraélesztésének vizsgálatára. Érlelõdõ (kény-
szerû) stratégiai irányváltásunkat csak erõsítette az olaj-
ipari termékek árának radikális emelkedése, valamint a
világ széniparának a globális folyamatokra adott vála-
sza, nevezetesen a szén vegyipari alapanyagként történõ
hasznosítására irányuló törekvések.

Elsõ gyakorlati lépésként 2002-ben geológiai kutatá-
si jogot szereztünk az 1964-ben kényszerbõl felhagyott
nagymányoki szénbányászat külfejtéssel könnyen elér-
hetõ szénvagyonára, majd 2004-ben ugyancsak geoló-
giai kutatási jogot szereztünk az 1. ábrán sraffozottan
feltüntetett, az ábra szerzõje által �Északi Terület�-nek,
a szakma által �MázaVáraljaDél�-nek nevezett kutatá-
si területen, annak is a bányászati szempontból legköny-
nyebben elérhetõ részén. A kijelölés érdemi meghatá-
rozója Kovács Endre okl. bányageológus volt, aki az elõ-
zetes kutatási munkák vitelében és az ehhez kapcsolódó
elõzetes zárójelentés elkészítésében való aktív részvéte-
léért 1985-ben Állami Díjat kapott (társszerzõkkel).
A két kutatási terület topográfiai megjelenítését a
2. ábramutatja be.

A nagymányoki külfejtés geológiai zárójelentése
2004-ben került leadásra, még ebben az évben sor ke-
rült a bányatelek-fektetésre (bányakapitánysági határo-
zat). Valótlan állításoktól nyüzsgõ fellebbezés másodfo-
kon történt elutasítását követõen az elsõfokú határozat
változatlan tartalommal 2005-ben lépett jogérvényre.
A külfejtés környezethasználati engedélyeztetési kálvá-
riája 2010 szeptemberében ért véget jogerõs bírósági
határozattal. A Mûszaki Üzemi Tervet jóváhagyó bá-
nyakapitánysági határozat (2010. 11. 23.) birtokában � a
jogerõre emelkedést nem bevárva � a 163 évnyi terme-
lést, majd 45 évnyi szunnyadást követõ újraindítási ün-
nepségünket a nagymányoki Szent Borbála-napi bá-
nyász búcsú keretében tervezzük megtartani a bánya,
bányászzászlók és ünnepi borok megszentelésével.

Miért fontos az egyébként kisebb szénvagyonú
(2,3 Mt) külfejtés? Azért, mert minta létesítményként
szolgálhat a szén magasabb értékû feldolgozási technoló-
giáit célzó útkeresésünkben. Ipari mennyiségben tudnánk
a különbözõ technikai kísérletekhez alapanyagot adni,

A mélymûvelésû bányászat újraindításának elõkészületei
a megkutatott mecseki feketekõszén-vagyon bázisán

VERBÕCI JÓZSEF okl. geofizikusmérnök, okl. bányamérnök, ügyvezetõ igazgató (Calamites Kft. Pécs)

1. ábra: Szénbánya területek a Mecsekben 2. ábra: Kutatási területek (I�IV: Nagymányok külfejtés,
A-H: Máza-Dél Váralja-Dél)
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ami a gyakorlati vizsgálatok alapján nagyban segítheti a
cikk tárgyát képezõ mélymûvelésû bánya termék-feldol-
gozási koncepciójának kidolgozását. Természetesen ke-
reskedelmi elképzeléseinket is ki akarjuk próbálni a gya-
korlatban. A mélységi kiterjedés folyamán tanbányaként
is kívánjuk használni a mélybányába felvételre tervezett
fiatalok és kezdõk gyakorlati felkészítése érdekében.

A 2004-ben kapott geológiai kutatási engedélyünk
�Máza-Dél Váralja-Dél� védnévvel került rögzítésre.
A zárójelentés határidõre elkészült, és már bányakapi-
tánysági jóváhagyást kapott. A mélybánya bányaterve-
zési munkálataihoz rendkívül fontos információk adat-
bázisképzési-térinformatikai munkálatainak ismerteté-
sétõl itt eltekintek, arról szándékaink szerint aDebrece-
ni Egyetem Ásványtani és Földtani Tanszék dr. Püspöki
Zoltán vezette közremûködõ munkacsoportja � mely-
ben egyetemi hallgatók is részt vettek � fog szakcikkben
beszámolni.

A tervezésnél felhasznált legfontosabb információk
a tervezett bányastruktúrát is feltüntetõ metszeten
láthatók (3. ábra).

Az 1. táblázatban és a 4. ábrán a 10,5 km2-es kutatási
terület szénvagyonának mennyisége és annak mélységi
eloszlása került bemutatásra. Az I-es osztályba az a
szénvagyon van sorolva, ami olyan széntelepekben talál-
ható, amelyek legalább három egymás melletti mélyfú-
rásban, háromszöget bezáróan azonosíthatók voltak.
A II-es osztályba tartozó szénvagyon azon széntelepek-
bõl adódik, amelyek csak egy vagy kétmélyfúrásban vol-
tak beazonosíthatók. Ezeknél a legközelebb mellettük
lévõ fúrások távolságának felénél a telepvastagság nul-
lára lett csökkentve.

Az 5. ábra az szénvagyon
(I. osztály) telepvastagság sze-
rinti megoszlását szemlélteti.

A mintavizsgálatok minõ-
ségi paraméterei közül a
fûtõérték, a hamu-, az illó-
anyag- és az éghetõ kéntarta-
lom alapján vett vagyonelosz-
lást mutatják be a 6-9. ábrák.

A bánya tervei

Telepítés, fõfeltárás

Mai állapotában jelen-
tõsen értékesebb a bányamo-
dellünk a �Knappentag�-i elõ-
adásunkhoz viszonyítva. Mér-
nökirodánk saját dolgozói és
külsõ szakértõi a geológiai zá-
rójelentés alapján felállított
földtani modellbõl kiindulva
feltárási és termelési variáció-
kat állítottak össze. A terület
észak-déli metszete (3. ábra)
együttesen mutatja be a föld-
tani szerkezetet, a geológiai

3. ábra: É-D irányú földtani metszet a tervezett fõfeltáró létesítményekkel

4. ábra: A földtani vagyon szintenkénti megoszlása (Mt)

5. ábra:A szénvagyon vastagság szerinti megoszlása (t � m)

6. ábra:A szénvagyon fûtõérték szerinti megoszlása (t � kJ/kg)

szint (mBf) I. földtani vagyon II. földtani vagyon Összesen
[Mt] [TJ] [Mt] [TJ] [Mt] [TJ]

0 � -100 20,242 426 230 3,015 60 917 23,257 487 147
-100 � -200 31,850 624 568 8,737 161 149 40,587 785 717
-200 � -300 38,612 753 593 16,495 335 690 55,106 1 089 283
-300 � -400 46,971 871 073 9,132 174 806 56,103 1 045 879
-400 � -500 73,896 1 407 915 4,559 78 426 78,455 1 486 341
-500 � -600 77,412 1 515 792 11,319 213 549 88,731 1 729 341
-600 � -700 55,507 1 104 555 9,474 176 663 64,981 1 281 217
-700 � -800 25,432 494 147 5,625 116 057 31,057 610 203
Összesen 369,922 7 197 873 68,354 1 317 255 438,276 8 515 129

1. táblázat AMáza-Dél Váralja-Dél bányaterület földtani vagyon
és hõtartalom megoszlása a mélység szerint



Bányászati és Kohászati Lapok � 143. évfolyam, 6. szám 35

tömbök és a széntelepek elhelyezkedését. A metszeten
bemutatott feltárási rendszer mindenesetre hû a
megszokott szintfeltárásos mecseki hagyományokhoz,
miközben a telepek dõlésviszonyai fordítottak a koráb-
ban felhagyott területekéhez képest, hisz ezen a
területen a telepek 60%-ában az átlagdõlés kisebb
30°-nál. A metszeten látható az a bányászati �jósze-
rencse�, amely azt eredményezte, hogy a feltolódások
hatalmas szénvagyont préseltek a kutatási területünkre.
A földtani mozgások következtében a 22 telepet tartal-
mazó eredeti szenes összlet többszörösenmegjelenik, és
így területi átlagban 38 m geológiai össz szénvastagság
jött létre.

Az újdonság a folyamatos geológiai elemzésekbõl
fakad. A legújabb eredményeink megkérdõjelezhetik a
függõleges aknák korábban tervezett telepítési helyét.
A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság, amely
sohasem tért ki az idõszakosan felmerült konzultációs
igényeink elõl, nyomatékosan felhívta a figyelmünket a
metán-emisszió legkomolyabb kezelésére, mint feltét-
lenmegoldandó problémára, melymegoldás nélkül két-
ségessé válna a végsõ használati engedély kiadása, vagy
folyamatosan tetemes bírság terhét kellene elviselnünk.
Ez a kemény felvetés komoly kutatómunkára ösztön-
zött bennünket. Nyilván a fejtésközeli gázlecsapoló

rendszerbe gyûjtött (lecsapolt) metán hasznosítása
megoldottnak tekinthetõ, nem így a szellõztetõ
akna(ák) max. 0,75% metántartalmú kihúzó levegõjé-
nek kezelése.

Kezdetben az Ausztráliában környezetvédelmi díjat
nyert VOCSIZIDER megoldás adaptációjára gondol-
tunk, de ezt légaknánkénti 40 milliárd forint bekerülési
költségmiatt, amely az I. ütem (1,2millió tonnás évi ter-
melés) teljes tervezési, beruházási, feltárási költségével
egyenértékû, el kellett vetnünk. A megoldást a Mecseki
Szénbányák Kutatás Osztályának saját anyaga képezte,
amely szerint már a 70-80-as években megcélozták a
szellõztetési levegõmetántartalmának energetikai hasz-
nosítását, másrészt elõrelátó módon már a környezeti
hatások vizsgálata is gondolkodásra késztette a
szerzõket. A megoldási javaslat igen egyszerû és frap-
páns volt, nevezetesen az összegyûjtött szellõztetési
levegõ legyen az erõmû kazánjainak táplevegõje.

A szerzõk a kivitelezést az akkori Mecseki Szénbá-
nyák esetében lehetetlennek tartották, mivel a mintegy
20 km csapáson kiépített 6-8 szellõztetõ akna levegõjé-
nek az összegyûjtése és a kb. 10 km-re épült pécsi, illet-
ve komlói erõmûvekhez történõ eljuttatása rendkívül
bonyolult és költséges lett volna. A gondolattal viszont
bennünket megajándékoztak. A mindenkori légszintre
való csatlakozást biztosító lejtõs fõkihúzó légakna léte-
sítésével a szellõztetési levegõ összegyûjtése és az erõ-
mûhöz történõ eljuttatása viszonylag alacsony többlet
költséggel megoldható, és táplevegõül szolgál a � szán-
dékunk szerint 42%-os hatásfokkal üzemelõ � cirko-
fluid ágyas erõmû kazánjainak.

Az I-es beruházási programot követõen � az
50%-os termelési kapacitás mellett tovább építve a bá-
nyát � kb. másfél éven belüli feltáró munkával lehetõvé
válhat a tervezett 2,4 Mt/éves termelés elérése. Az elõ-
zetes beruházási programtervezeteink szerint � a pénz-
ügyi feltételek teljesítése mellett � az 1,2Mt/év termelés
az aknák kitûzését követõ három és fél éven belül elér-
hetõ.

A tervezett bánya fõbb adatai

Mûködési mutatók:
� Mûvelhetõ telepek száma: 20 db
� Szerkezeti blokkok száma: 7 db
� Tervezett termelés: 2 400 000 t/év
� Mûvelési mélység:

� -300mBf felett (~220-520m a felszíntõl) kb. 30 évig
� -300mBf alatt (a felszíntõl ~520m-nél mélyebben)

kb. 80 évig
� Foglalkoztatottak száma: ~ 1 600 fõ
� Munkanapok száma: 300 munkanap/év
Termelési mutatók:
�Fejtési napi termelés: ~1800-2000 t/nap/ fejtés
� Redukált fejtésszám: ~ 4 db
� Átlagos fejtési homlokhossz: ~ 160 m
� Átlagos fejtés-kifutás: 800-1000 m
� Fejtési sebesség (szeletes): 3-3,6 m/nap
� Fejtési sebesség (omlasztásos): 2-2,4 m/nap
� Fajlagos fejtési teljesítmény: ~ 55 t/mûszak

9. ábra: A szénvagyon éghetõ kéntartalom szerinti
megoszlása (t � %)

7. ábra: A szénvagyon hamutartalom szerinti
megoszlása (t � %)

8. ábra: A szénvagyon illóanyag-tartalom szerinti
megoszlása (t � %)
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� Összes széntermelés: 8000 t/nap
� Fejtési széntermelés: 7200 t/nap
� Egyéb széntermelés: 800 t/nap (~10%)
� Éves termelés: 2,40 Mt/év
� Éves hõmennyiség: 47,7 PJ/év

A föld alatti bányászat beindításához
szükséges teendõk

A teendõket röviden, sûrítve a 10. ábra foglalja
össze. Hatalmas elemzõ, szervezõ munka van még
hátra, a fõfeltáró bányatérségek kijelöléséhez szükséges
kiegészítõ geológia kutatásokkal, gördülõ ter-
vezésekkel, objektumok elõzetes engedélyezési ter-
veinek elkészítésével.

Szénhasznosítási lehetõségek

A szén hasznosításának módjait a múlt tapaszta-
latait és a világ szénfeldolgozási eredményeit sûrítve az
alábbi felsorolásban adhatjuk meg:

� Energiaellátás
� Villamos energia
� Hõenergia

� Vegyipari alapanyag
� Elgázosítással szintézisgáz-termelés
� C és H forrás a szintézis igényeinek megfelelõen beál-
lítható H2:CO aránnyal

� Hidrogénezõ cseppfolyósítással üzemanyag-elõállítás
lehetõsége
� Vaskohászat

� A szénvagyonunk kb. 80%-a kokszolható
� Kokszolt formában a mecseki szén teherviselõ szilárd
redukáló szer

� Hasznosítható a kokszolási mellékterméke:
o Lepárlással alacsony fûtõértékû világítógáz

(szintézis gáz) származtatható
o Elgázosítással generátorgáz és vízgáz
oVegyes eljárással kevert gáz

� Poligeneráció
Új elem a poligeneráció, ami röviden fogalmazva

10. ábra: A beruházás-elõkészítés folyamata 11. ábra: A szén kémiai hasznosításának lehetõségei

12. ábra: A komplex szénhasznosítás blokkdiagramja



Növekvõ szénigények

A Consol Energy cég (USA) két föld alatti bányaüzemé-
bõl � Bailey és Blacksville � 400 000 t kokszolható szenet szál-
lít Kínába a Hebei és a Shangdong régióban lévõ vas és acél
mûveknek.

Ausztráliában a Peabody Energy 2010-ben fokozza beruhá-
zásait a New South Wales-ben lévõ Metropolitan bányaüze-
mében, hogy növelni tudja a kokszolható szén exportját. A
múlt évben (2009) a Sydneytõl délre lévõ Kembla kikötõbõl
1,5 Mt kokszolható szenet exportált az ázsiai piacra. További
terveik szerint 2014-ig a kokszolható szén termelését évi 15
Mt-ra, az energetikai szénét évi 17 Mt-ra növelik.

A kanadai Teck Resources bejelentette, hogy 2010-ben a
kokszolható szén termelését évi 23,5 Mt-ról 25 Mt-ra növeli,
és a következõ években további termelésnövelést terveznek.

Kínában a Shanxi régió kormányzata 2009 szeptemberé-
ben olyan határozatot hozott, hogy a Shanxi Coal vállalathoz
tartozó 8 bányaüzemnek növelni kell a kokszolható és az erõ-
mûi szén termelését. A vállalathoz tartozó Puda bányaüzem a
múlt évben (2009) már 3,5 Mt kokszolható szenet termelt.

A BHP Billiton csak egy negyedévre állapodott meg a ja-
pán JFE Holdings céggel, hogy 200 USD/t áron szállítanak
számukra kokszolható szenet. Az árak közel 55%-kal emel-
kedtek (2008-ban és 2009-ben ugyanezen két cég között 129
USD/t volt az ár). A BHP Billiton szerint az árak tovább fog-
nak emelkedni 220 dollárra.
Engineering and Mining Journal
2010. február, április Bogdán Kálmán

Ausztrália növeli a széntermelését

A Rio Tinto egyik leányvállalata, a Coal & Allied tervezi,
hogy 70%-kal növeli széntermelését Ausztrália New South
Wales tartományában lévõ bányáinál. A jelenlegi termelésük
20 M/év, amit 2014-re 43 Mt/év-re emelnek.

A tervükben szerepel, hogy Newcastle környékén 5 Mrd
ausztrál dollár értékben fejlesztik a Hunter Valley szénbá-
nyáktól a vasúti közlekedést, valamint a tengeri kikötõt.

A Peabody 3,8 Mrd dolláros ajánlatot tett a Macarthur
Coal Ltd. részvényeinek a 16 százalékáért, amely az egyik
vezetõ széntermelõ vállalat Ausztráliában, a megkutatott kok-
szolható és energetikai szénkészlete pedig 1,3 Mrd tonna.
Engineering and Mining Journal 2010. május

Széntermelés Kínában

A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal jelentése szerint a
múlt évben (2009) a széntermelés 28,1%-kal emelkedett. Ez
év elsõ negyedévében pedig 751 mil. t volt, ami azt jelenti,
hogy a szénbányászat fejlõdése változatlan ütemben halad, és
az ez évi (2010) termelésük el fogja érni a 3,6 mrd tonnát.

Kialakulóban vannak a gazdag széntelepekre épülõ nagy
szénbánya vállalatok, pl. a Shanxi Régióban, a Henan Régió-
ban és a Belsõ Mongolia Autonom Régiójában. Ezen régiók-
ban megalakuló Szénbányászati Csoportok fogják tovább
emelni Kína széntermelését.
Engineering and Mining Journal 2010 június

Bogdán Kálmán
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nem jelentmást, mint olyan szénfeldolgozómû telepíté-
sét, amely a sok szénfeldolgozási lehetõség mindegyikét
tudja teljesíteni, rugalmasan alkalmazkodva a piaci, tár-
sadalmi igényekhez.

A szénbõl elõállítható szintézisgáz (többségében ég-
hetõ CO, H2, valamint egyéb gázok és folyékony hal-
mazállapotú vegyületek sokasága) az alapja a további
vegyi feldolgozásnak. A 11. ábrán kívánjuk bemutatni a
fõ vegyi folyamatokat. Nem lehet e cikk tárgya a lehetõ-
ségek tárgyalása, mindenesetre a megértéshez közért-
hetõ nyelvezettel ad útmutatást Oláh György, Alain
Goeppert, G. K. Surya Prakash: �Kõolaj és földgáz után:
a metanol gazdaság� címû könyve. Valljuk, hogy a szén
nyersanyag egy soktermékes ipari termelés számára.
Társaságunk, igazodva a legkorszerûbb lehetõséghez,
konkrét stratégiát állított fel (12. ábra).

Nem véletlen, hogy a stratégiánk nem tartalmazza a
CBM (Coal Bed Methan � szénhez kötött metán)
valamint az UCG (Underground Coal Gasification �
földalatti szénelgázosítás) nemzetközi viszonylatban
ismert és kutatás alatti technológiáit. A CBM technoló-
gia alkalmazhatóságának semmilyen feltétele nincs meg
a Mecsekben, míg az UCG-vel kapcsolatos kutatá-
sainkat a nagy környezeti kockázatából fakadó elõzetes
kárfedezeti kötelezettsége miatt � aminek méretét ma
még becsülni sem lehet � leállítottuk.

Záró gondolatok

Az ez évmájusi, Pécsett rendezett Európai Bányász-
Kohász Találkozó számomra is felemelõ élményt nyúj-
tott. Elõadói napján az elõadótermet teljesen megtöltõ
hallgatóság mégiscsak jelzés volt a terveinket övezõ

szakmai közérdeklõdésre, bátorítást is adott az intenzív
folytatásra. Fontos fejlemény, hogy a bányalétesítési és
mûködési tervek alapján sok közremûködõ által készí-
tett elõzetes környezethasználati vizsgálati anyagunk
szeptember 3-ai hatósági összegzõ ülését követõ hatósá-
gi vélemény-nyilvánítási dokumentumban az alábbiakat
rögzítették:

�A bánya létesítésével kapcsolatosan egyetlen hatóság
sem emelt kifogást.�

Két év áll rendelkezésünkre az egységes környezet-
használati engedélykérelem benyújtására, addigra vég-
leges telepítési tervekkel kell rendelkeznünk a bánya
vonatkozásában. A szénfeldolgozó ipar engedélyezteté-
se külön eljárást igényel. Társaságunk üzletfejlesztési
igazgatója, dr. Kalmár István vezetésével intenzív kap-
csolatépítést folytatunk az európai szakmai szerve-
zetekkel a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsoló-
dásunk érdekében, igénybe véve az illetékes minisztéri-
um, a BDSZ és az MBSZ nemzetközi kapcsolatait is.

A projektépítõmunkánkat kiváló szakemberek segí-
tették, áldozatos munkájukkal hozzájárultak a stratégia
kialakításához. Mindenekelõtt köszönettel tartozom
Bacskó László, Jäger László, Pusztafalvi János, Csörge
Tibor, Kaufmann Tibor, Németh László bányamérnök,
Kovács Endre, dr. Püspöki Zoltán, Soós Józsefné,
Bariczáné Szabó Szilvia, dr. Fodor Béla geológus,
valamint dr. Kamarás Béla energetikus szakmérnök kol-
légáknak. Szerencsés a találkozásunk dr. Kalmár István
gázipari mérnök, közgazdasági szakmérnök ügyvezetõ
társammal, akinek pótolhatatlan a szerepvállalása a
szén jövõbeni szerepének tisztázásában, a mûködõ tisz-
taszén technológiák felderítésében, valamint a mérnök-
irodánk mûködési feltételeinek megteremtésében.



A magyar felsõoktatás történetében sajátos és meg-
határozó szerepe volt a bányászati oktatásnak, kutatás-
nak. A 16. században � fõleg a bányavárosokban � új
technikai kultúrák terjedtek el, illetve fejlõdtek tovább.
Mindezek igényelték az ilyen irányú szakoktatás megin-
dítását. Ennek megvalósítására 1735-ben III. Károly
király (1711-1740) Selmecbányán bányatisztképzõ isko-
lát alapított, ahol 1763-tól már több tanszék mûködött,
s 1770-ben megkapta az akadémiai rangot. (Tulajdon-
képpen az akadémiává szervezés már 1763-tól megkez-
dõdött.) 1770-re Európa egyik legkorszerûbb szakintéz-
ménye lett a Selmeci Akadémia.

Tanárai közül kiemelkedõBorn Ignác (1742-1791) és
Mikoviny Sámuel (1700-1750) tevékenysége.

Born jogi ismereteinek megszerzése után a magyar-
országi bányák tanulmányozásába kezdett, s tapasztala-
tait 23 �levél�-ben foglalta össze, melyeket több nyelven
is megjelentettek. Joggal állapították meg róla, hogy �ez
a magyar bányászat és ásványtan klasszikus mûve�.
Emellett szakmai elismertségét növelte az amalgámo-
zás elvének felismerése és gyakorlati alkalmazása. (Az
amalgámozás aranynak és ezüstnek ércbõl higannyal
történõ kivonása.) Elméletének gyakorlati bemutatóját
1786-ban Szklenón tartotta, ahol nyolc ország szakem-
berei vettek részt ésmegalakították a világ elsõ és egyút-
tal magyar mérnökszövetségét: Societät der Bergbau-
kunde néven.

Mikoviny Sámuel � nehéz körülmények között élõ
evangélikus lelkészcsalád fia � Besztercebányán Bél
Mátyás (1684-1749) tanítványa volt, majd útja külföldre
vitte. Hazatérve a Tatai-tó vízrendszerének elsõ feltér-
képezõje volt, majd a Balaton és Magyarország külön-
bözõ részeinek térképét készítette el. Õt tekinthetjük a
magyarországi kartográfia megalapítójának. 1735-tõl a
selmeci bányatisztképzõ elsõ tanáraként matematikát,
mechanikát, hidraulikát tanított, valamint föld- és bá-
nyamérési gyakorlatokat vezetett. 1736-ban meghatá-
rozta Selmecbánya földrajzi szélességét és hosszúságát.
A holdfogyatkozások segítségével kiszámította Pozsony
és hat európai város (Párizs, Nürnberg, Bologna, Berlin,
Bécs, Szentpétervár) földrajzi hosszúságát és szé-
lességét is.

A Bányászati Akadémia tanára volt Mitterpacher
Lajos (1734-1815).Õ írtameg amûszaki felsõoktatás el-
sõ gazdaságtan tankönyvét, melyben hangsúlyozta: �a
mérnököknek a gazdasági dolgokban is nem egyszer vé-
leményt kell mondaniok � szükséges a gazdálkodás
alapjának megismerése�. Ez a tankönyv is latinul író-
dott (mint ismeretes, az oktatás nyelve ekkor még a
latin volt).

1848-49-ben itt tanított Christian Doppler (1803-
1853) matematika, fizika, mechanika professzor, a róla
elnevezett Doppler-effektus felfedezõje.

Az intézmény hírnevét tanárai mellett diákjai is
öregbítették. Itt tanult egykor a geológus Szabó József
(1822-1894), aki a tudományegyetem jogi karának el-
végzése után lett a selmeci akadémia hallgatója. Késõbb
a tudományegyetem rektora is lett, s a Magyarhoni
Földtani Társulat egyik alapítója (1848), majd elnöke.
Szabó József volt az önálló magyar geológia tudományá-
nak létrehozója.

Ugyancsak itt tanult egykor Zsigmondy Vilmos
(1821-1888). Zsigmondy írta az esõmagyar bányamûve-
léstan tankönyvet. Legismertebb alkotása a budapesti
városligeti artézi kút (970,58 m), ami a világ legmélyebb
artézi kútja.

Péch Antal (1822-1895) bányaigazgató, a Bányászati
és Kohászati Lapok megalapítója (1868), az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1892-es
egyik alapítója, a �Jó szerencsét� köszöntés kezdemé-
nyezõje is a Selmeci Akadémián tanult.

Az új igények alapján egészült ki 1867-tõl az intéz-
mény oktatási feladata az erdészképzés egyetemi rangú
megvalósításával.

Az idõközben németre váltott oktatási nyelv 1868-
tól fokozatosan magyar lett. Ebben az idõben � 1867
után � a magyar kohászat és bányamûvelés terén is ma-
radandó értéket alkotó tanárok tanítottak az intéz-
ményben.

Érdemes néhányukat megemlíteni: Kerpely Antal
(1837-1907) az OMBKE egyik alapítója, a magyar vas-
kohászat fellendítésének elindítója, a vaskohászati tan-
széknek volt vezetõje; Faller Gusztáv (1816-1881) a bá-
nyamûvelési, -mérési és bányagéptani tanszék profesz-
szora volt; Sóltz Vilmos (1833-1901) a tömeges szer-
számgyártás meghonosítója volt és õ lett Kerpely utóda
a vaskohászati tanszéken, az OMBKE elnöke volt;
Faller Károly (1857-1913) a fémkohászat professzora, a
magyarországi metallográfiai irodalom elsõ jelentõs
szerzõje, a pénzverészet magyar nyelvû irodalmának
megteremtõje volt; Farbaky István (1837-1928) hatszori
újraválasztással volt az akadémia igazgatója, a matema-
tikai és géptani tanszék professzora, az OMBKE egyik
kezdeményezõje és alapítója, a nagyteljesítményû
akkumulátor feltalálója (Schenek István kémiaprofesz-
szorral együtt).

1904-ben vette fel az intézmény a Magyar Királyi
Bányászati és Erdészeti Fõiskola nevet. Közvetlenül az
I. világháború elõtt 20 jól felszerelt tanszék mûködött a
fõiskolán. A hallgatók száma közel 600 volt.

A trianoni békediktátum kettétörte a nagyhírû in-
tézmény fejlõdését. 1918-ban megkezdték a fõiskola el-
költöztetését, 1919-tõl Sopron adott otthont a fõiskolá-
nak, amely 1922-ben a Magyar Kir. Bányamérnöki és
Erdõmérnöki Fõiskola nevet kapta, s az 1934. évi X. tc.
alapján része lett a József Nádor Mûszaki és Gazdaság-
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Selmecbányától Miskolcig � 275 éves a bányászati felsõoktatás
DR. KOVÁCS FERENC akadémikus, egyetemi tanár, az OMBKE tiszteleti tagja
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tudományi Egyetemnek (e szervezeti keretek 1949-ig
álltak fenn).

E korszak neves tanárai közül megemlítendõ
Boleman Géza (1876-1961), aki az Elektrotechnika c.
tankönyv szerzõje,HerrmannMiksa (1868-1944), a gép-
elemek c. tárgy professzora, a Magyar Mérnök- és Épí-
tész Egylet elnöke, késõbb kereskedelemügyi miniszter.
A Selmeci Akadémia tanára volt Cotel Ernõ (1879-
1954), a nyersvasgyártás nemzetközi hírû kutatója is.

Az 1934-es egyetemi összevonás (integráció) utáni
évtizedekben a Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karon
tanított többek közt Boleman Géza, Sébor János (1890-
1965), Hazay István (1901-1995) tanári pályája is Sop-
ronban indult, majd a Mûegyetemen folytatódott (tan-
székvezetõ, rektor, az MTA tagja), Tárczy Hornoch
Antal (1900-1986) a geodézia és bányaméréstan pro-
fesszora, a magyar geodéziai mûszergyártás tudósa.

Az 1949. éviXXIII tv. arról intézkedett, hogy létre kell
hozni Miskolcon a Nehézipari Mûszaki Egyetemet Gé-
pészmérnöki, majd Bánya- és Kohómérnöki Karokkal.

Az oktatás 1949. szeptember 18-án indult a Földes
Ferenc Gimnázium épületében. Mai területére, a

Dudujka-völgybe az ezt követõ építkezések nyomán ke-
rült. Az egyetem elsõ rektora Szádeczky-Kardoss Elemér
(1903-1984) lett. 1950-tõl 1961-ig Sályi István (1901-
1974), 1961-1972-ig Zambó János (1916-2000) töltötte
be a rektori tisztet. Egyetemünk �miskolci korszaká-
ban� oktatótársaim és a diákok bizalmából voltam e
nagy hírû és megbecsült intézmény rektora 1986-1994
között. Akkori céljaink sem voltak mások mint most:
korszerû mérnökképzéssel, kutatással szolgálni a ma-
gyar és a nemzetközi mûszaki haladást.

A változó ipari, gazdasági feladatok új kihívásokat
jelentettek. Napjaink sodró mûszaki technikai fejlõdé-
sének is részesei vagyunk, s maradunk. Erre kötelez a
275 év, elõdeink emléke, mai oktatótársaink felkészült-
sége, hallgatóink szakmai ismeretek iránti igénye.
A nemzetközi kapcsolatok a selmeci hagyományok ápo-
lása mellett a korszerû ismeretek cseréjét jelentették.
Tudományterületünk méltó képviselõi lehettünk, és re-
ményeim szerint leszünk is. Az egykori selmeci diáknó-
ta sorai ma is érvényesek: Vivat, crescat, floreat
Academia! � azaz Éljen, növekedjék, virágozzék az
Akadémia!

A �275 éve kezdõdött Selmecbányán a bányászati-kohászati
felsõoktatás� c. cikk (27-33. oldalak) témájához az alábbi fris-
sebb, hozzáférhetõ kiadványokat ajánljuk tisztelt Olvasóink
figyelmébe:
Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján

� Selmecbánya 1762; Gedenkbuch Schemnitz 1762;
Pamätnik Banska �tavnica 1762; Szerk. Hrsg. Red.
Zsámboki L.; Közread. Miskolci Egyetem, Techn. Univ. V.
Kosiciah; Szerzõk: Kovács F., Zsámboki L., G. Jontes, I.
Hercvko, Böhm J., P. Rybar; Miskolc, Ko�ice, 2005. 311 p.
magyar, német és szlovák nyelven.

Ötven éve Miskolcon � Fejezetek a Miskolci Egyetem
történetébõl; Közread Miskolci Egy. Szerk. és képek vál.
Zsámboki L.; Írta: Zs. L., Szaladnya S., Takács E., Gulyás
J., Terplán Z., Lévai I., Stipta I., Piskóti I., Bessenyei J.,
Molnár L., Jakab J., Komócsin M., Káelné K. R.; Miskolc,
1999. 303 p.

Zsámboki L.: Selmecrõl indultunk; Közread. Miskolci Egy.
Miskolc, 1999. 326 p.

Selmectõl Miskolcig 1735-1985 � Kétszázötven év története és
alapvetõ dokumentumai; Szerk. Zsámboki László; Írta Zs.
L. és Tar Sándor. Ford. Barna G. (francia), Sivák I.
(német), Tóth P., (latin); Egyes szakmai szövegek ford. és
gondozása Kolozsvári G., Tompos E., Wéber J.; Miskolc,
1985. Közread. NME, 297 p.

A �Selmeci professzorok a 18. században� c. összeállításhoz
pedig a következõ újabb irodalmakat ajánljuk:
G.A. SCOPOLICrystallographiaHungarica;Prag 1776.Gerle;

latin és német nyelvû kiadás � Magyar kristálytan; magyar
és német ny. kiadás; latin ford. Tóth Péter; Szöveg gond.
szakm. jegyz. ell. Szakáll Sándor; Szerk. bibliogr. jegyz. ell.
utószót írta Zsámboki László; Miskolc, Rudabánya, 1988.
193 p. (A bányászat, kohászat és földtan klasszikusai.
Szerk. Zsámboki L. 3. köt.)

N. PODA Beschreiburg der bey dem Bergbau zu Schemnitz,
errichteten Maschinen; Hrsg I. Born; Prag, 1771. Walther �
A rövid leírás a Selmecbányán folytatott bányászatnál
használatos gépekrõl, német facsim. és magyar nyelvû
kiad.; A szöveg Sivák I. ford., Nagy G. és Tar S. mûszaki
átdolg. alapján Zsámboki L. munkája. Utószót, szakmai
ism. és szerk. Zsámboki L.; Miskolc, Rudabánya, 2007.
TIPO-TOP ny. Miskolc, 144 p. (A bányászat, kohászat és
földtan klasszikusai. Szerk. Zs. L. 10. köt.)

Chr. T. DELIUS Bevezetés a bányatan elméletébe és gyakorlatá-
ba; Ford. Bóday Gábor; Kiad. id. Podányi Tibor Bp. 1972.
Bány. Kut. Int. soksz. 479 p. 24 t. � Német eredeti:
Anleitung zu der Bergbaukunst� für die k.k. Schemnitzer
Bergakademie Wien, 1773. J. T. Trattner

Dr. Zsámboki László

Kiegészítés A BKL 2010/4. számában megjelent írásokhoz

Az olajkitermelés biztonságáért

Günther Oettinger energiaügyi biztos 2010. május 11-én
az európai olaj- és gázkitermelõ üzletág képviselõivel találko-
zott Brüsszelben.

Bár az európai partmenti (off-shore) olaj- és gázkiterme-
lés körülményei nem hasonlíthatóak a Mexikói-öbölben ta-
pasztalhatóakhoz, a balesetek lehetõsége a part menti vizek-
ben ugyanúgy fennáll. Oettinger és a kitermelõ cégek képvi-
selõi a katasztrófákmegelõzését, illetve kezelését érintõ euró-
pai uniós törvényi szabályozás jelenlegi állapotáról, valamint a

jelenlegi �legjobb gyakorlatokról� konzultáltak Brüsszelben.
A megbeszélésen részt vett Kristalina Georgieva humanitá-
rius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelõs biztos is, aki
ismertette a résztvevõkkel az Európai Unió tengeri balesetek-
re való felkészültségét.

A hatályos európai uniós szabályozás általános környezet-
védelmi elõírásokra, illetve a balesetek esetén követendõ pro-
tokollra terjed ki. Katasztrófa esetén a nemzeti hatóságok
munkáját az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)
olajvisszanyerõ hajókkal tudja segíteni.
(Uniós Figyelõ, 2010/20.) (dé)
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Bevezetés

Küldetésnyilatkozata szerint az 1826-ban alapított
Akadémiai Könyvtár hagyományos értékeit megtartva,
a kor követelményeinek megfelelõ informatikai háttér-
rel egyre szélesebb körben bocsátja rendelkezésre gyûj-
teményét és szolgálja a tudományos kutatást.1 Termé-
szetes, hogy a XXI. század elején kutatás alatt a három
nagy tudományterület (természet-, élet- és humán tudo-
mányok) valamennyi tudományágát értjük, elvileg a
könyvtár gyûjtõköre kiterjed mindezekre. Gyûjtõkö-
rünk mégis csak a humán tudományok egy részére kor-
látozódik, mivel a �Gutenberg-galaxis� robbanásszerû
növekedése lehetetlenné teszi, hogy mindent gyûjtsünk.
Erre már a világ legnagyobb könyvtára, a washingtoni
Library of Congress sem vállalkozik, az ott tárolt 142mil-
lió könyvtári dokumentum csak egy részét fedi a világ
teljes könyv-, folyóirat- és kéziratkincsének.2

Miután az Akadémia eredeti célja szerint fõleg a
magyar nyelv ápolására jött létre, a korai idõszakban ke-
vesebb figyelmet fordított a természettudományra.
Sajnos ennél rosszabb is történt, a néhány évtizeddel
korábban felszámolt jakobinus mozgalommal szemben
érzett ellenszenv általában is gátolta e tudományterület
magyarországi fejlõdését, sõt helyenként és idõnként
félre is vitte azt.3 A dilettánsok ��gyõzelmével évtize-
dekre eldõlt az Akadémián az experimentális termé-
szettudományok iránya, s az ifjú intézmény nagy tekin-
télye miatt ki sem alakulhatott olyan szellemi klíma,
mely alkalmas lett volna korszerû kémiai és fizikai gon-
dolatok befogadására�.4 Ennek ellenére abból a korból
is számos értékes dokumentummaradt fenn a kéziratok
között, melyek pontos és szakszerû gyûjtését mindig ki-
emelt feladatunknak tartottuk. A pontosság kedvéért
megjegyzem, hogy alábbiakban természettudományo-
kon elsõsorban a matematikát, a fizikát, a kémiát és a
földtudományokat értem.

AKézirattárban a XVIII. századból elvétve találunk
természettudományos kéziratot. Ennek bizonyára az az
oka, hogy eleve kevés ilyen keletkezett, és ami mégis,
azt annak idején más intézményekben helyezték el, így
tehát nem jutott el hozzánk. Nélkülözzük tehát Kitaibel
Pál, Hatvani István, a világhírû, magyar származású

Segner János András és mások írásait, bármennyire is
büszkék lennénk, ha ilyenek birtokában lennénk. Gyûj-
teményünkben ezt a korszakot legméltóbban Goethe
hagyatéka képviseli, melyben a kéziratok mellett gyö-
nyörû ásványok is találhatók. Külön fejezetet szentelek
a két Bolyainak, egyrészt azért, mert Farkas mintegy át-
menetet képez a XVIII. és a XIX. századi magyar tudo-
mányosság között, másrészt János Appendix-e, a párhu-
zamosok axiómájának kiterjesztésével beemelte a ma-
gyar matematikai kutatásokat a nemzetközi élvonalba.

A XIX. század második felében már egyre több si-
kert értek el, ezért egyre népszerûbbek lettek a termé-
szettudományok, több kiváló magyar természettudós is
mûködött, mint Jedlik Ányos, Szily Kálmán, Than
Károly és talán a leghíresebb, Eötvös Loránd. Õk az
Akadémia tagjai voltak, természetes tehát, hogy levele-
zésük, kézirataik jelentõs része bekerült a Kézirattárba.
Megjelentek a külföldi nemzetiségû világnagyságok is,
mint Bunsen vagy Faraday, több közülük tiszteleti tagsá-
got kapott az Akadémián, másokmagyar tudósokkal le-
veleztek. Amagyar természettudomány közelebb került
a világ élvonalához, ezt nyilván elõsegítette a látványo-
san fellendülõ magyar gazdaság, a monarchián belül él-
vezett kitüntetett helyzetünk és az a tény, hogy az akko-
riban élvonalban lévõ német tudománnyal már csak a
földrajzi közelség miatt is igen szoros volt a kapcsolat.

A gyengülõ, de az elsõ világháborúig mégiscsak
európai nagyhatalomnak számító monarchia, az akkor
világvárosnak minõsülõ Budapest sajátos, gazdag kultú-
rájának különleges megnyilvánulásaként készült egy
csodálatos könyvecske, Gábor Dénes nyolcéves korá-
ban telerajzolt vázlatfüzete, mely külön figyelmet érde-
mel. Nyomon követhetõ belõle a kreativitás, a pontos-
ság és a fantázia kifejezõdése már igen fiatal korban.
Bevezeti a XX. századot, melynek elsõ felében egymás
után tûntek fel amagyarNobel-díjasok, fõleg külföldön,
de itthon is. A velük folytatott levelezés Ortvay Rudolf-
nak köszönhetõen gazdag anyagot kínál a tudomány-
történészeknek, bizonyítva, hogy Trianon ellenére több-
kevesebb sikerrel igyekeztünk lépést tartani a világgal a
természettudományok területén is.

Az információs társadalom kialakulása és lélegzetel-
állító terjedése Észak-Amerikából kiindulva Európán

Ment-e a könyvek által a világ elébb?
az MTA Könyvtárának mûszaki és természettudományi öröksége

DR. NÁRAY-SZABÓ GÁBOR fõigazgató, MTA Könyvtára

Ebben a cikkben áttekintést adok az MTA Könyvtárában � elsõsorban a Kézirattárban � õrzött mûszaki és természettudo-
mányos tárgyú kéziratokról. Bár a gyûjtemény mennyiségben és mélységben elmarad pl. az irodalom tekintetében igencsak gaz-
dag állományunktól, számos érdekes és pótolhatatlan dokumentumot õrzünk, melyeket nagyjából idõrendi sorrendben tárgya-
lok. Elõször a híres Goethe-gyûjtemény természettudományos vonatkozásairól írok, majd részletesebben ismertetem a két Bolyai
munkásságára vonatkozó dokumentumainkat, mindenekelõtt a Világemlékezet részét képezõ Appendix-et. Áttekintést adok a ki-
egyezés után felívelõ magyarországi természettudomány mûvelõitõl ránk maradt anyagról, a nyolcéves Gábor Dénesnek a XX.
század elejét sajátos nézõpontból bemutató vázlatfüzetérõl, végül a huszadik század egy-két kiemelkedõ személyiségétõl szárma-
zó érdekes kéziratokról.



és a Távol-Keleten át egészen Afrikáig, a világháló rob-
banásszerû terjeszkedése, az elektronikus levelezés új
helyzetet eredményezett a kéziratok, fõként pedig a ter-
mészettudományos kéziratok vonatkozásában. Mintegy
húsz éve egyre kevesebben vannak, akik kézírással, az
utókornak megõrizhetõ formában közlik gondolataikat
levelezõtársaikkal vagy a sajtóval, ezért könnyen meg-
jósolható, hogy az autográf kéziratok kora lejárt. Nagy
kár, mert a kézírás sok fontos információt õriz a szer-
zõrõl és koráról, ezeket mostanában nélkülözni kény-
szerülünk. Elõbb-utóbb persze ki fog alakulni az elekt-
ronikus levelezés archiválásának a rendje is, amelynek
központi eleme lesz az elektronikus hordozókon õrzött
anyag tíz-húsz évenként esedékes átmásolása az éppen
legmodernebbnek számító mágneses (vagy egyéb)
tároló eszközre. Tartok tõle azonban, hogy az infor-
máció mennyiségének növekedésével csökkenni fog az
adatmentés biztonsága, sok értékes közlés veszendõbe
fog menni. A hagyományos, papírra írt kéziratok ezért
mindig értékes részét fogják képezni a gyûjtemények-
nek, akár századokon át.

Alábbi áttekintés a Kézirattár természettudomány-
nyal foglalkozó dokumentumairól nyilván csak vázlatos
lehet, de arra talán alkalmas, hogy felkeltse a figyelmet
a gyûjtemény iránt, és buzdítsa az érdeklõdõket � mû-
kedvelõket és profikat egyaránt �, hogy ismerjék meg a
magyar kultúrtörténet nálunk tárolt, értékes kincseit.

Természettudomány a Goethe-gyûjteményben

A felvidéki német polgári család sarjaként, a XIX.
század elején született Elischer Boldizsár szenvedélye-
sen érdeklõdöttGoethe és kora iránt. A század közepén
megerõsödött kultuszt követve a szabadságharc leveré-
se után néhány évvel kéziratok, dísztárgyak, ásványok,
könyvek és egyéb, a szellemóriással kapcsolatba hozha-
tó tárgyi emlékek gyûjtésébe kezdett. Az egyre jobb
anyagi helyzetbe kerülõ ügyvéd számos utazása során
szép számú relikviát gyûjtött össze, és bár nem volt szak-
ember, a század végére négyezer darabot számláló gyûj-
teménye a Goethe-hagyaték gazdag forrásává vált.
Unokaöccse és örököse, dr. Elischer a gyûjteményt az
Akadémiára hagyta. Ebbõl a hagyatékból alakult ki az a
Goethe-szoba, mely ma azMTAKönyvtárát gazdagítja,
és a világ negyedik legnagyobb magángyûjtésû Goethe-
gyûjteménye.5

Nyilvánvaló, hogy a gyûjteményben Goethe fõ tevé-
kenységénekmegfelelõen fõként szépirodalmi vonatko-
zású kéziratok találhatók. Tudvalévõ azonban, hogy a
költészet és a széppróza mellett a természettudomá-
nyok is érdekelték, és ezekben sem volt nevezhetõ dilet-
tánsnak. Színelmélete a mûvészetben, az élettanban és
az esztétikában igen termékeny volt, akkor is, ha hosszú
távon a Newton-féle színelmélet maradt talpon, mely
máig érezteti hatását. Az Elischer gyûjteményben szép
ásványok is vannak, utalva Goethe ilyen irányú érdeklõ-
désére. A kezébe kerülõ ásványokat és kõzeteket alapo-
san szemügyre is vette a költõ, és pl. a gránitról a követ-
kezõket írta:6 �A gránit kristályosodás révén keletkezett.

Nem vehetõ észre rajta [, hogy keletkezésében köz-
rejátszott] a gravitáció. Ugyanez vonatkozik a[z anya-
gukban] hozzá legközelebb álló hegységekre. Minél in-
kább eltávolodik tõle [anyagában valamely kõzet], annál
nagyobb szerephez jut a nehézkedés, mígnem az üledé-
kes kõzetekben már éppen hogy csak némi nyoma ma-
rad a kristályosodásnak. Földünk egész felépítése a kris-
tályosodással magyarázható.� Goethe egy katalógust is
megjelentetett, melyben az ásványok leírása, geológiai
meghatározása apró kivételektõl eltekintve ma is meg-
állja a helyét.

A két Bolyai

Bolyai Farkas 1833. augusztusában küldte meg arit-
metikai és geometriai rendszerezõ mûve, a Tentamen I.
kötetét az Akadémiának.7 Döbrentei Gábor titoknok
azonnal válaszolt. �Rád nézve is egyenesen írtam, mi-
dõn kívántam, hogy mathesisi munkádat magyarul írd,
mivel 3d vidéki rendes tagnak óhajtottalak majd 300
pengõ forinttal, ami mellett már ezután deák munkád
miatt nem szólhatok ��.8 Ebben az esetben is nyilván-
való, hogy a magyar nyelv ápolása milyen központi sze-
repet játszott az Akadémia tevékenységében, az elis-
mert, de latinul megjelent mû alapján nem volt tartható
az ajánlás. Van olyan vélemény is, mely szerint Bolyai
Farkast nem is matematikai, hanem szépirodalmi mun-
kásságáért választották a Tudós Társaság tagjai közé.9
Döbrentei végül levelezõ tagnak ajánlotta Bolyai
Farkast, majd Toldy Ferenc lett az Akadémia titoknoka,
aki személyesen nem ismerte, így ajánlása rendes tag-
ságra fokozatosan feledésbe merült.

Ettõl függetlenül továbbra is megmaradt a kapcsolat
az Akadémia és Bolyai Farkas között, melynek egyik bi-
zonyítéka, hogy megbízták, mondjon véleményt Ormós
József Hermesz c. mûvérõl, melyet azért küldött be a
szerzõ, hogy az ott leírt léghajó megépítését támogas-
sák.10 Bolyai nyilván gondosan elolvasta a mûvet és ala-
posan átgondolta a leírtakat. Hozzáértését jelzi az aláb-
bi megállapítása: �A� mi a fenék formáját illeti: elõl a�
lapos nem célszerû: tudatik a felsõ Mechanikából, hogy
a gömbre a� folyó ellene félakkora, mint a� nagy körre �
a� madarak roszszul mennének eléfelé, ha lapot kellene
a léggel szembe taszítani.� (1. ábra).11 Meglepõ lehet a
tudomány mai, végletesen specializálódott világában,
hogy egy matematikus, a nem-euklideszi geometriák
elõfutára aerodinamikai problémához szól hozzá,
ráadásul szakszerûen. Akkoriban azonban ez nem volt
ritkaság, számos matematikus alkotott maradandót a
fizikában, a termodinamikában, a csillagászatban.

Mint ismeretes, az apa a Tentamen függelékében, az
Appendix-ben adta közre fia, Bolyai János korszakalko-
tó felfedezését, akinek tudományos mûködése � saját
korában � az Akadémia elõtt ismeretlen maradt.
Az MTAKönyvtárában õrizzük az Appendix latin nyel-
vû különlenyomatát,13 mely felkerült az UNESCO Vi-
lágemlékezet listájára.14 Birtokunkban van egy további
példány,15 továbbá egy német nyelvû átdolgozás is ama-
gyarázó ábrákkal együtt.16 AzAppendixbenBolyai János
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tömören és elegáns stílusban, latin nyelven fejti ki téte-
leit. Euklidész párhuzamossági axiómájától független
új, axiomatikus geometriai rendszert épít fel, ez az ún.
abszolút geometria, emellett a párhuzamossági axióma
tagadásával kidolgozza a nem-euklideszi hiperbolikus
geometriát. A szöveg 43 szakaszból áll, tartalmilag két
fõ részre tagolódik, melyek a fenti két témát tárgyalják.
E példányt láthatóan utólag, általunk ismeretlen idõben
állították össze, és eredetileg egybe tartozott a belsõ
címlap, az 1-24. és a 27. oldal, valamint Bolyai saját kéz-
zel rajzolt magyarázó ábrái. A kötet lapjait a hátsó borí-
tófedéltõl indulóan több helyen vékony tûvel átszúrták,
ami arra enged következtetni, hogy az 1831. évi kolera-
járvány idejénmint postai küldeményt füsttel fertõtlení-
tették.

Érdekes története van annak, hogyan került fel az
Appendix a világemlékezet listájára. A Magyar
UNESCO Bizottság 2007-ben kereste meg az MTA
Könyvtárát azzal a kéréssel, hogy járuljunk hozzá a jelö-
léshez. Ehhez egy tudományos mélységû leírást kellett
készíteni, mely minden részletre kiterjedõen elemzi a
mûvet és a megjelenítésére szolgáló dokumentumot.
Elsõre kissé megijedtünk a feladattól, mégpedig azért,
mert a klasszikus geometria alapvetõ átgondolását ki-
kényszerítõ dokumentum könyvészetileg nem képvisel
túl jelentõs értéket, miután utólag állították össze, és va-
lószínûleg nem minden lapja származik azonos forrás-
ból. Az egyébként érdekes szurkálás sem növeli a kötet,
mint fizikailag megfogható dokumentummuzeális érté-
két. Ebbõl kiindulva az elsõ válasz �nem� volt, ami bi-
zony megütközést váltott ki az érdekeltekbõl. Az áttö-
rést OláhAnna, Bolyai Farkas életmûvének elkötelezett
kutatója érte el, amikor egy nálam tett látogatása során
meggyõzött arról, hogy nem a külsõ megjelenés, hanem
a tartalom teszi méltóvá a mûvet arra, hogy bekerüljön
a világ emlékezetébe. Összehívtam egy ad hoc szakértõi
bizottságot (Prékopa András elnök, Ács Tibor és Mázi
Béla), és arra kértem õket, tisztán szakmai alapon nyi-
latkozzanak a kérdésben. A bizottság egyhangúan java-
solta, hogy pályázzunk a kitüntetõ címre, ami 2008-ban
meg is történt.

2009 januárjában Agora programunk keretében an-
kétot rendeztünk a tudomány és amûvészet kapcsolatá-
ról, melynek keretében Prékopa András akadémikus,
Bolyai felfedezésének alapos ismerõje és a párhuzamo-
sok axiómája által számos mûvének alkotásakor megih-
letett mûvész, Kovács Attila beszélgettek a témáról.
A rendezvény meghirdetésekor valahogyan elterjedt,
hogy felvették az Appendix-et a világörökség listájára.
Ez nem volt pontosan igaz, mert akkor csak a jelentke-
zést fogadták el, a végsõ � igaz, formális � döntés csak
2009 augusztusában született meg. Számunkra teljesen
váratlanul soha nem látott érdeklõdés övezte a beszél-
getést, a Vasarely-terem zsúfolásig megtelt, még az elõ-
csarnokba is szorultak néhányan. A sajtó igen bõsége-
sen számolt be az eseményrõl, kielégítve azt a hatalmas
társadalmi érdeklõdést, ami e sikeres akciót, és általá-
ban a magyar tudomány kiemelkedõ eredményének
nemzetközi elismerését övezte.17

Természettudós akadémikusok
a dualizmus korában

Bár a szabadságharc utáni Akadémia kezdeti mûkö-
désében a matematika és a természettudomány � ha le-
het � még jobban visszaszorult, mint korábban, a XIX.
század ötvenes és hatvanas éveiben megfordult a ten-
dencia és egyre nõtt a súlyuk.18 Létrehozták az Akadé-
mián az elsõ komoly természettudományos mûhelyt, a
Mathematikai és Természettudományi Bizottságot, és
bizonyára serkentõen hatott az angol mintára korábban
létrejött Királyi Magyar Természettudományi Társulat
intenzív munkája is. Számos kiváló természettudós aka-
démikus mûködött a Társulatban, közöttük annak fõ
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1. ábra: Bolyai Farkas jelentése a Magyar Tudós Társa-
ságnak Ormós József: Hermesz (Debrecen, 1822) Érteke-
zés a léghajóról c. munkájáról. Marosvásárhely, 183612

2. ábra: Bolyai János Appendix-ének
borítója és elsõ oldala13



mozgatója, a mineralógus Szabó József, a fizikus Jedlik
Ányos, a kémikus Nendtvich Károly vagy a mérnök
Stoczek József.

A természettudományok irányába megnyilvánuló
növekvõ érdeklõdés következtében érthetõen nõtt az
ilyen témájú, a könyvtárban vagy a Régi Akadémiai Le-
véltárban õrzött kéziratok száma is, melyek közül kettõt
emelek ki. Az elsõ Jedlik Ányos levele a �Tekintetes m.
Tudományos Akadémiá�-nak, melyben szemet gyö-
nyörködtetõ írással köszöni meg a hivatalos értesítést az
�Akadémia természettudományi osztályába Õ cs. Kir.
Fensége Ország General-kormányzója által rendes ta-
gul történt kineveztetésemrõl�.19 Szerénységére jellem-
zõ, hogy ezt írja: �Ámbátor ilyféle megtiszteltetés és il-
letõleg megjutalmazás nem egyéb, mint a velök találko-
zónak szoros erkölcsi lekötelezése mind annak teljesíté-
se iránt, mit a M. Tudományos Akadémia kitûzött ne-
mes czéljainak megközelítése tekintetébõl igényelhet,
elfogadom mindazon altal azt, biztosítván a M. Tudo-
mányos Akadémiát; hogy a vele járó kötelezetségeknek
is, amennyire hivatalom engedi és csekély tehetségem
képesít, egész készségemmel megfelelni törekendek.�20

A korszak legnagyobb magyar természettudósa vita
nélkül Eötvös Loránd volt, akinek kiterjedt munkássá-
ga és akadémiai elnöki tisztsége is magyarázza, hogy
nem kevesebb, mint huszonkét dobozban tároljuk a
kéziratos hagyatékát. A 3. ábrán láthatjuk a Föld forgá-
sára vonatkozó feljegyzéseit, ilyenfajta, tisztán mate-
matikai szöveg ritka a nálunk tárolt kéziratok között.

Eötvös kéziratainak értékes részét képezik világhírû
tanára, Gustav Robert Kirchhoff Heidelbergben tartott
elõadásairól készített jegyzetei.22 Jegyzet készült az
1867. és az 1869. év õszi félévének elõadásairól.23 Az el-
sõ munka elsõ része igencsak rövid, ugyanis Eötvös ere-
detileg kémiát tanulni ment Heidelbergbe, ahol
Kirchhoff elõadásainak hatására tért át a fizikára. No-
vember közepétõl a jegyzet jelentõsen bõvült, és meg-
született a jelenleg ismert egyetlen, teljesnek tekinthetõ
összefoglaló Kirchhoff elõadásairól. Az 1869-ben ké-
szült jegyzet már jóval bõvebb, de a 230. oldalon, a hõ-
tan tárgyalásának közepén hirtelen megszakad. Lehet-
séges, hogy más elõadásokkal való tematikai átfedés
miatt Eötvös abbahagyta az elõadás látogatását. Egyéb-
ként ebben az évben súlyos fordulat következett be
életében, mert apja pénzügyi nehézségekkel küszkö-
dött, és arra kérte, hogy azonnal szakítsa meg tanulmá-
nyait és térjen haza. Ez nyilván jelentõsen befolyásolta
életstílusát és tanulási szokásait. Mindezen hiányossá-
gok ellenére az említett anyagok és szemináriumi fel-
jegyzései majdhogynem szenzációsnak nevezhetõk,
mert ezek tekinthetõk Kirchhoff kísérleti fizikai stúdiu-
mai egyetlen hiteles forrásának.24 Részletes jegyzet ké-
szült az elektromossággal és mágnesességgel foglal-
kozó, 1868/69 õszi szemeszterben elhangzott,25 valamint
az 1868 tavaszi szemeszterben a rugalmasságtanról26 el-
hangzott elõadásokról is.

A természettudományok növekvõ hazai elismerésé-
re utal, hogy az Akadémia egyre több világhírû mûvelõ-
jét választotta tiszteleti tagjának. Több levelet õrzünk,
melyekben a kitüntetett személy megköszöni a tiszteleti
tagságot. Ilyen a kémikus RobertW. E. Bunsen levele is,
mely az akkori német nyelvterületen követett szokás
szerint latin nyelvû.27 Michael Faraday viszont angolul
ír, egyértelmûen jelezve az akkoriban hatalma csúcsán
álló Brit Birodalom kulturális fölényét.28 Akár latinul,
akár angolul vagy más nyelven írtak köszönõlevelet az
új tiszteleti tagok, ezek terjedelmébõl és szóhasználatá-
ból érezni lehet: nagyra értékelték a megtiszteltetést, és
ezzel mintegy visszaigazolták, hogy az Akadémia koráb-
bi inkább helyi, nyelvmûvelõ tevékenysége kibõvülésé-
vel európai viszonylatban is respektált tudós társasággá
fejlõdött.

Gábor Dénes vázlatfüzete

Gábor Dénes unokaöccsének özvegye, Janet
Kitchen 2008-ban az MTA Könyvtárának adományozta
a birtokában lévõ vázlatfüzetet, melyet a Nobel-díjas tu-
dós nyolcéves korában, éppen 100 évvel korábban készí-
tett.29 A tudós gyermekkori mûvei kiváló rajzkészségrõl,
megfigyelõképességrõl és nem utolsósorban a repü-
lõgépek, hadihajók és más harci eszközök technikai vo-
natkozásai iránti kiemelkedõ érdeklõdésrõl tanúskod-
nak.

A vázlatfüzetben látható egyik vízfestményét
(4. ábra) valószínûleg Jules Verne �20 ezer mérföld a
tenger alatt� c. könyvének 16. fejezete (Az elvarázsolt
erdõ) ihlette. Gábor Dénes fivére, André többször em-
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3. ábra: Eötvös Loránd feljegyzései a Föld forgására
vonatkozóan21



legette, hogy édesapjuk felolvasott nekik a könyvbõl,
melyben a szerzõ megragadó szavakkal ecseteli a válto-
zatos színekben pompázó tengerfenék szépségét. A re-
gényben rózsaszín, kárminpiros, zöld, olajzöld, sárgás-
barna és barna színek szerepelnek; pont ezek lelhetõk
fel a képen is.Meglepõen pontos a tengeralattjáró ábrá-
zolása. A szivar alakú test, a haladási irányt stabilizáló
terelõ szárnyak a farokrészen, a propeller valósághû
megörökítése arra utal, hogy az ábra készítõje nemcsak
a fantáziájára, hanem más forrásokra, esetleg a Verne-
könyvben vagy másutt látható illusztrációra is támasz-
kodott.

Mint ahogyan a bemutatott kép, az egész vázlatfüzet
is bizonyítja, hogy szerzõje nem volt mindennapi gyer-
mek. Rendkívüli kíváncsisága, a mûszaki szerkezetek
iránt érzett szenvedélyes vonzalma, mûvészi képességei
és megfigyeléseinek pontossága elõrevetítették fényes
pályáját, melynek egyik csúcspontja a holográfia kidol-
gozása volt. Talán nem véletlen, hogy a holográfia a mo-
dern képzõmûvészet eszköztárának is része lett, a holo-
gramok által nyújtott különleges látvány újfajta vizuális
élményt biztosít a szemlélõnek.

A XX. század

A XIX. század végének vetése � a Középiskolai
Mathematikai Lapok31 megalapítása, a kiváló matema-
tikai és természettudományi képzést nyújtó középisko-
lák munkája, a Királyi Magyar Természettudományi
Társulat mûködése � a XX. század elejére érett be. Ki-
alakult a méltán világhírû matematikai iskola. Fejér
Lipót, Haar Alfréd, Riesz Frigyes és Kõnig Gyula mun-
kássága méltó volt Bolyai Jánoséhoz. Megjelentek a
Nobel-díjas tudósok, mint Lénárd Fülöp, Bárány
Róbert, Hevesy György, és a századelõn nevelkedtek
Gábor Dénes mellett a �marslakók�, Kármán Tódor,
Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede, akik munkás-
sága a repülés elméletének megalapozásával, a számí-
tástechnika matematikai alapjainak kidolgozásával,
majd az atomfegyverek kifejlesztésével alapvetõen be-
folyásolta a világ sorát.

A két háború között mûködött egy különleges sze-
mélyiség, Ortvay Rudolf, akinek leghõbb vágya nem
annyira saját tudományos eredményeinek gyarapítása,
mint inkább kiemelkedõ fizikusok kinevelése volt. Õ

volt a modern fizikai szemléletmód meghonosítója ha-
zánkban. A húszas évek közepén jelent meg az anyag
korpuszkuláris elméletével foglalkozó könyve,32 mely a
kor legnagyobb hatású tankönyvei közé tartozott. Szem-
ben a korábbi felfogással, mely a tankönyvírást lenézte,
Ortvay úgy tartotta, hogy az oktatás és a nevelés ugyan-
csak fontos része a tudományosságnak. Meghatározó
szerepe volt abban, hogy a magyar elméleti fizika nagy
fejlõdésnek indult a harmincas és a negyvenes években,
amikor tanítványai, majd azok tanítványai kerültek az
egyetemi katedrákra.

Úgy tûnik, nem ritkán fordul elõ, hogy egy-egy neves
tudós munkásságában a kiemelkedõ természettudomá-
nyos teljesítmény társul a mûvészetivel. Einstein hege-
dült, a Nobel-díjas kémikus, Jean-Marie Lehn szenzá-
ciósan játszik az orgonán, Eötvös Loránd szépen raj-
zolt,34 és széles körben ismert, hogy azMTA korábbi el-
nöke, az anatómus Szentágothai János munkáit mûvé-
szi igényû rajzokkal illusztrálta (6. ábrát).
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4. ábra: Részlet Gábor Dénes vázlatfüzetébõl30

6. ábra: Szentágothai János rajza: homlokirányú metszet
a közti- és középagy határán35

5. ábra: Neumann János levele Ortvay Rudolfnak33
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Valószínû, hogy nem véletlenül megkedvelt hobbi-
ról, hanem többrõl van szó. A mûvészetekben, éppúgy,
mint a tudományokban meghatározó szerepet játszik a
kreativitás, az ötletgazdagság, a dolgok egységes látás-
módja. Ez akkor is igaz, ha a modern tudományok már-
már félelmetes módon specializálódtak, ami oda veze-
tett, hogy az egyik fizikus nem érti amásikat, még kevés-
bé a kémikust vagy � uram bocsá� � a biológust. Mégis,
az igazi jelentõs felfedezések a határterületeken szület-
nek, ezek sikeres mûveléséhez pedig kevés a technikai
eszközök bármilyen elmélyült ismerete. Szükség van
ezek mellett, legalább bizonyos mértékben a holisztikus
megközelítésre, a dolgok lényegének felfogására, a
probléma áttekintésére.Mindezek a képességek a zené-
lés, a képzõmûvészeti alkotás közben is fejlõdhetnek,
olyan többletet nyújtva mûvelõiknek, ami képessé teszi
õket nagy alkotások létrehozására.

A magyar tudósok közül többen is áthágták a tudo-
mányok egyre erõsebb specializációjának következmé-
nyeként kialakuló akadályokat, melyek elválasztották a
két kultúra, az egzakt tudományok és az irodalom, a
mûvészetek mûvelõit egymástól. Erre személyében is
példa Szily Kálmán, az Akadémia dualizmus korában
élt fõtitkára, majd fõkönyvtárnoka, aki tudományos pá-
lyáját a termodinamika mûvelésével kezdte. Késõbb a
magyar mûszaki és tudományos nyelv fejlesztésének je-
lentõségét felismerve érdeklõdése a nyelvtudomány felé
fordult, nyelvészeti munkásságáért az Akadémia nagy-
jutalmával is kitüntették. Mikszáth Kálmánnak írt leve-
lében, melyben a nagy írót �Kedves druszám, Tisztelt
barátom!� megszólítással köszönti, arra kéri, hogy írja
meg,mikor és hol használta elõször az �akarnok� szót.36
Érdeklõdése nyilván annak volt köszönhetõ, hogy a ma-
gyar nyelvújítás szótárát szerkesztette, melyben igyeke-
zett megadni az új szavak pontos forrását. Simonyi
Károly, a neves fizikus, aki az elsõmagyarmagfizikai ré-
szecskegyorsítót építette, jól ismert volt kettõs érdeklõ-
désérõl. Feledhetetlen mûve, a Fizika kultúrtörténete37
magas színvonalon teremti meg a harmóniát a két kul-
túra között. Nem meglepõ tehát, hogy Németh László-
nak írt levelében38 a növények geometriai szépségérõl
ír. Miután örömmel számol be a két Bolyai mûegyetemi
ifjúság körében élvezett népszerûségérõl, még ezt is írja:
�Egyébként expresszionista és barokk mintázattal el-
látott pókokról készített, igen erõsen nagyított színes
felvételekkel szeretném igazolni, hogy az állatvilág sem
mindig ízléstelen.�

A nyugati világgal fenntartott tudományos kapcsola-
tok amásodik világháború után egy ideigmég zavartala-
nul fennmaradtak. Erre egy érdekes példa a fizikus
Selényi Pál és Albert Einstein levelezése.39 Selényi egy,
az akkori és mai tudományos világ központi folyóiratá-
nak, a Nature-nek beküldött kéziratát ajánlja Einstein
figyelmébe, azt kérve tõle, hogy egy támogató levél
kíséretében továbbítsa a szerkesztõségnek. �Da ich nun
weiß, wie schwer es ist, dort � infolge des Platzmangel �
eine Arbeit unter zu bringen, so habe ich mich
entschlossen, dies durch das Begutachten eines
maßgebenden Gelehrten zu erleichtern. (Miután tu-

dom, hogy milyen nehéz ott � a helyhiány következté-
ben � egy munkát közölni, elhatároztam, hogy ezt egy
mértékadó tudós ajánlásával könnyítem meg.)�
Einstein kitért a kérés elõl, arra hivatkozva, hogy a köz-
lés nem valamiféle speciális ismeretektõl függ, vagyis õ
valójában nem tudja befolyásolni a folyóirat szerkesz-
tõit.Mamár furcsának tûnik a kérés, bár nempélda nél-
küli a gyakorlat. Az USA Nemzeti Akadémiájának a
lapja, a Proceedings of the National Academy of Sciences
of the U.S.A. az akadémia egy tagjának ajánlására fog-
lalkozik a beküldött kézirattal. Érthetõ, hogy nem akár-
mit támogatnak az akadémikusok, ugyanis az ajánló ne-
ve ott szerepel a cikk fejlécében, így felelõsségük a cikk
tartalmáért pontosan behatárolható.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönöm Mázi Bélának, hogy átolvasta a
kéziratot és hasznos tanácsaival, a hibák kijavításával
segítségemre volt.
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Iszapkatasztrófák Kínában

A Zijin Bányászati Nagyvállalatnak számos réz-, cink-,
arany-, ezüst- és ónbányája van Kínában, a hozzájuk tartozó
ércelõkészítõmûvekkel, kohókkal és feldolgozó üzemekkel.
Ez a cég Kína legnagyobb aranytermelõje is. A vállalat állami
tulajdonú, de a részvényei a Hong-Kong-i tõzsdén vannak.

Az elmúlt hetek Kína-szerte számos árvízet okozó hatal-
mas esõzései nyomán július 3-án a Zijinshan Bányameddõhá-
nyója is megsérült, és halpusztulást okozva savas vízzel szeny-
nyezte a Ting folyó vizét. Bár a cég az utóbbi idõben jelentõ-
sen fokozta környezetvédelmi tevékenységét, a hatóságok az
évi 12800 t fémrezet termelõ üzemet leállították, ezzel is de-
monstrálva Kína szemléletváltását. A leállítás a vállalat rész-
vényei értékének 12%-os esését okozta.

AZijin cég amûszaki kárelhárítás mellett jelentõs összeg-
gel kártalanítja a környékbeli földmûveseket és halászokat.
Az üzem csak a környezetvédelmi hatóság felülvizsgálata és
engedélye után, becslések szerint legkorábban két hónapmúl-
va indulhat újra.

Kína 2009-ben új, szigorú környezetvédelmi szabályokat ho-
zott a fémtermelõ iparban � különösen az acélipar és az ólom-
termelés területén � annak nyomán, hogy az utóbbi idõben
gyerekek ezrei szenvedtek mérgezést. A szabályok szerint az
új kibocsátási határértékeknekmeg nem felelõ üzemeket leál-
lítják.

Sajnálatos módon a Zijin vállalat egy másik � a Xinyi
Yinyan � ónbányájánál szeptember 21-én a végmeddõhányó
gátja szinténmegsérült, jelentõs károkat okozva a hányó alatti
völgyben lévõ faluban és az élõvizekben. Ezúttal a faluban 4
halálos áldozata is volt az iszapömlésnek. A bányaüzem ren-
delkezett a hatósági engedélyekkel, a baleset kivizsgálása fo-
lyik. A Shanghai-i Essence Securities Co. szakértõje szerint a
gátszakadást az esõzések miatti földcsuszamlás okozhatta, a
bányaüzem nem okolható.
Mining Journal Online, 2010. július 13./szeptember 27. PT

Az ENI felvásárolhatja a Mobil Oil Austriát

AzEurópai Bizottság jóváhagyta aMobil Oil felvásárlását
az Agip Austria által, amely az olasz ENI tulajdona. A tran-
zakció felülvizsgálata során a Bizottság megállapította, hogy
az nem befolyásolja jelentõsen az Európai Gazdasági
Térségen belüli piaci versenyt.

Az ENI fõ üzletágai a gázkitermelés, -feltárás, -ellátás,
-szállítás, -tárolás, -elosztás és -kereskedelem, valamint az
olajfeltárás és -kitermelés. A Mobil Oil Austria kõolajtermé-
kek forgalmazásával foglalkozik, a felvásárlás elõtt a német
ExxonMobil Central Europe Holding tulajdonában állt.
(Uniós Figyelõ, 2010/22-23. sz.)

Ötödik éve csökken az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátása

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) június
2-án közzé tette legújabb kibocsátásleltárát, amelybõl kiderül,
hogy az Európai Unióban kibocsátott üvegházhatást okozó
gázok mennyisége 2008-ban, a Kiotói Jegyzõkönyv szerinti el-
sõ kötelezettségvállalási idõszak elsõ évében ismét jelentõsen
mérséklõdött. A 2008. évi kibocsátásleltár szerint az Európai
Unió korábbi 15 tagállamában 1,9 százalékkal csökkent a ki-
bocsátás 2007-hez képest. A bázisévhez (a legtöbb esetben az
1990. év) képest ez 6,9 százalékos csökkenést jelent, amelyet
2012-re a jegyzõkönyvben foglaltak szerint 8 százalékra kell
tovább csökkenteni. A jelenlegi 27 tagállamra vonatkoztatva
2008-ban az átlagos kibocsátás 11,3 százalékkal maradt el az
1990-es szinthez képest.

Azzal, hogy a 0,6 százalékos gazdasági növekedés ellenére
2008-ban a 2007. évihez képest 1,9 százalékkal kisebb volt az
EU15 kibocsátása, az Európai Unió ismét bebizonyította,
hogy a gazdaság bõvülése együtt járhat a széndioxid-kibocsá-
tás visszaszorításával.
(Uniós Figyelõ, 2010/22-23. sz.) (dé)

Külföldi hírek



Salve Sophianae! Honoratus consilium! (Köszöntlek
Pécs! Tisztelt tanácskozás!)

Köszönet a 13. Európai Bányász-Kohász Találkozó,
valamint �Pécs Európa Kulturális Fõvárosa� rendezõi-
nek, hogy lehetõséget adtak e tanácskozásmegvalósulá-
sához, ahhoz, hogy a magyar tudománytörténet néhány
érdemes képviselõje elõadást tartson a magyar tudo-
mány, mûszaki és természettudományos képzés, vala-
mint a tudománytörténet egy-egy szeletérõl.

Úgy véljük � talán nem alaptalanul �, hogy a magyar
tudomány- és technikatörténet szerves része volt nem-
csak Magyarország, de Európa tudományosságának is.
Az is köztudott, hogy a magyarországi egyetemtörténet
kezdete Pécs városához kötõdik, s a magyar ipar és
technikai fejlõdés európai hatású mûvelésének egyik
meghatározó szelete a montanisztika tudománya volt.
Mindezek adják a bátorítást ahhoz, hogy elõadásainkat
az itt zajló események részének tekintsük.

In medias res � belevágva a téma lényegébe � dr.
Kovács Ferenc akadémikus, egyetemi tanár Selmecbá-
nyától Miskolcig, 275 éves a bányászati felsõoktatás c.
elõadása a Berg Scola-nak a bécsi kamara által történt
1735. június 22.-i engedélyezésétõl a mai Miskolci
Egyetemig mutatta be nem csupán az oktatás, hanem a
kutatás egykori és mai � jövõnek is szóló eredményeit.

�Habent sua fata libelli� � a könyveknek is megvan
a maga sorsa � fogalmazták meg a latin mûvelõdés kép-
viselõi. Dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus, az MTA
Könyvtár fõigazgatója: �Ment-e a könyvek által a világ
elébb� címû elõadásában az MTA Könyvtárában õrzött
dokumentumokat, a tudománytörténet mérföldköveit
jelentõ könyveket mutatott be (Arany János leveleitõl
az Appendix-en át Gábor Dénes gyermekkori rajzaiig).

(Mint ismeretes � a címadó versrészlet Vörösmarty
Mihály: Gondolatok a könyvtárban c. költeményébõl
való, melyet a költõ azt követõen fogalmazott meg, ami-
kor látogatást tett az akkori könyvtárban, amely az ún.
Tratner-házban volt.)

Dr. Gazda István, aMagyar Tudománytörténeti Inté-
zet igazgatója �A magyar nyelvû mûszaki és természet-
tudományos szakkönyv-kiadás korai évtizedei�-t mu-
tatta be. Orbis Pictus � A látható világ � Comenius
Sárospatakon írt könyve (1685), avagy Zrínyi mûvének
1660-as bécsi kiadása s a többiek jelentették a mérföld-
köveket.

Dr. Vámos Éva, a Magyar Mûszaki és Közlekedési
Múzeum fõtanácsosa: Három tudós generáció a felsõ-
oktatásban címû elõadásában Jedlik, Eötvös, Zemplén
nemzedékén keresztül mutatta be a magyar mûszaki és
természettudományos felsõoktatás egy nagy és megha-
tározó korszakát.

Dr. Ódor Imre levéltár-igazgató (Pécs) Pécs mûvelõ-
déstörténetének évszázadai c. elõadása � mindenki saj-
nálatára � az elõadó külföldi útja miatt nem hangzott el.

Az oratio finalis � az elnöki zárszó nem összegzés,
csupán utalás a konferencia címét, lényegét megadó
kérdésekre.

Mit tettünk itt e Kárpátok övezte tájon tizenegy év-
századon át? Illetve mi volt küldetésünk eredménye? S
mi a mai tudomány- és technikatörténet feladata azért
is, mert nem mindig kapta meg méltó helyét a tudo-
mány és technikatörténet a magyar történelemben.

Végre Arany János veretes szavai nyitott fülekre, ér-
tõ oktatás- és nemzetpolitikusokra találnak? Ugyanis
Arany János � akit 1865-ben választottak erre amegtisz-
telõ posztra � a TudományosAkadémia titoknoki (titká-
ri) beszédében így fogalmazott: �Egy van fõleg, mi elsõ
helyen reánk magyarokra néz: hazánk minden oldalú
megismerése és megismertetése a nagy világgal. Ha majd e
haza szent földjén minden rög ismerve lesz, minden kõda-
rab elmondja honnan jött, kikkel találkozott � édes nem-
zetünknek múltját, jelenét a tudomány teljes fényébe állí-
tottuk � ez a honszeretet a tudományban.�

Közép-Európában a Kárpátok övezte tájon több
mint 1100 éve élnek amagyarok. A kereszténység felvé-
telével és I. (Szt.) Istvánmegkoronázásával � 1000 kará-
csonyán �Magyarország az európai államok közösségé-
nek része lett. Az államalapítás utáni többmint 1000 év-
ben elõdeink a tudomány, a mûvelõdés, a technikai kul-
túra különbözõ területein alkottak maradandó értéket,
hozzájárulva ezzel Európa és a nagyvilág fejlõdéséhez.

Magyarország területén már a honfoglalás (896)
elõtt élt különbözõ népek jelentõs technikai kultúrával
rendelkeztek. Az egykori Római Birodalom emlékeit
õrzi többek közt Aquincum (Budapest III. kerületében),
s a következõ századok e területen élõ népei különbözõ
tárgyi emlékeket hagytak ránk. (Ezek közé tartoznak a
hunok csontlemezekkelmerevített reflex-íjai és nyilai, az
avarok ötvös remekei, illetve vasipari kultúrájuk.)

A magyarok az Ural vidéki õshazából elindulva
hosszú vándorlásuk alatt számtalan népcsoporttal talál-
koztak. 894-tõl indult meg a kb. 500.000 honfoglaló ma-
gyar betelepüléseÁrpád fejedelem vezetésével a Kárpát-
medencébe. A 10. század a magyarok kalandozásainak,
de egyben fokozatos helyhez kötõdésének kora. Géza
fejedelem (972-997), majd István király (1000-1038)
(Szent István) alatt véget érnek a kalandozások, s a
kereszténység felvétele után kiépülõ püspökségek a kora-
beli kultúra minden területének központjai is lesznek.

István király 10 egyházmegyét alapított Bihar,
Csanád, Eger, Esztergom, Gyõr, Gyulafehérvár,
Kalocsa, Pécs, Vác, Veszprém székhellyel.MárGéza fe-
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Mába érõ tegnapok � Mérföldkövek a tudomány és technika
magyarországi történetében

DR. NÉMETH JÓZSEF c. egyetemi tanár, a MTESZ Technika és Tudománytörténeti Bizottság elnöke

Zárszó a �Helyünk Európában � Mûszaki és természettudományos képzés, tudomány és technikai fejlõdés Magyarországon�
c. tudományos konferencián, 2010. május 28-án.



jedelem uralkodása alatt megkezdõdött Pannonhalmán
a Szent Mártonról elnevezett elsõ magyarországi ben-
cés monostor építése. A honfoglalás (895-96), majd
Szent István megkoronázása (1000. december 25. vagy
1001. január 1.) után kiépülõ királyi hatalom és állam-
szervezet fontos szerepet szánt a technikai kultúra meg-
honosodásának is.

A 11. századtól megtalálhatók a szolgálat nemétõl
elkülönített falvak (vasas: tributárius ferri, kovács:
faber, pajzsgyártó: scutifer, ötvös: aurifaber, fazekas: fi-
gulus, ács: carpentárius).

A korabeli latin oklevelekben több technikai eszköz
neve magyarul is olvasható (pl. emelõ, fahíd, felülcsapó
malom, kalapács, öntvény, zsilip stb.). A 12. században
fõleg az Alföldön és a Bakonyban elterjedtek a Delft
környékérõl behozott szélmalmok. Több hajómalom is
mûködött a Dunán. Schedel 1493-ból származó világ-
krónikája is bemutatott közülük néhányat. E század épí-
tészeti emlékei közül kiemelkedik az 1200 körül román
stílusban épített, s ma is teljes pompájában látható jáki
templom (Szombathely mellett).

A 12. században Magyarországon 3 vaskohászati
központ volt található: Nyugat-Magyarországon (Kõ-
szegfalva, Vasvár), Észak-Magyarországon (Rudabá-
nya), Dél-Magyarországon (Pécsvárad).

Az elõállított vasból mezõgazdasági eszközöket
(sarló, kasza, eke), valamint lószerszámokat (zabla) és
fegyvereket (kard) készítettek. A vasat még külföldre is
szállították. A danzigi (Gdansk) piacon legkeresettebb
volt a spanyol, a svéd és amagyar vas. (12 hordómagyar
vasért 25 tonna heringet adtak.) A szövés-fonás emlékei
(Tiszalök) bizonyítják, hogy ismerték a lábbal hajtott
szövõszéket. A fazekasság és üvegmûvesség is fontos
iparág volt a középkori Magyarországon. A hadiipar te-
rületén kiemelkednek az ágyúöntõk (prixidarius). 1452-
ben Orbán mester óriás ágyúit használta a török tüzér-
ség Konstantinápoly ostrománál.

Mátyás királytól (1458-1490) az orosz cár ágyúöntõ
mestereket, arany- és ezüstmûveseket, építõmestereket
kért.

Az ércbányászat és -feldolgozás korszerûsítésében
Thurzó János (1437-1508) szerzett maradandó érdeme-
ket. A magyarországi szénbányászat a 18. század máso-
dik felében indult, s érdemben járult hozzá a reformko-
ri gépipar létrejöttéhez és fejlõdéséhez.

Amezõgazdaságra épülõ kézmûves iparnak (szövés,
fonás) elsõsorban a belsõ szükségletek kielégítése volt a
célja. A kereskedelmi utak � az egykori hadi utak nyo-
mán épülve, illetve új nyomvonalakkal � a magyar áru-
kat eljuttatták a külföldi piacokra, illetve a külhoni ke-
reskedõk megjelenése bõvítette az áruválasztékot.

Magyarország európai helyét és szerepét meghatá-
rozta, illetve befolyásolta az is, hogy mennyiben tudott
aktív részese lenni a korábbimûvelõdésnek, oktatásnak,
valamint tevékeny közremûködõje e térség gazdasági,
ipari fejlõdésének.

A magyar gazdaság és társadalom fejlõdését a 19.
században három fontos, egymáshoz kapcsolódó ese-
ménysor határozta meg: a reformkor, az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc, valamint az 1867-es kiegye-

zés. A nemzeti nyelv, a kultúra megteremtéséért folyó
küzdelem együtt járt az ipar � a nyugat-európai értelem-
ben vett nagyipar � létrehozásával. A magyarországi
ipari forradalom nem a nyugat-európai forradalmak ké-
sei másolata, megismétlése volt, hanem sajátos fejlõdé-
si feltételek között végbemenõ, határainkon átívelõ
eredményeket hozó változás. Az ipar fejlõdésével pár-
huzamosan Budapest � különösen az 1873-as egyesítés
után � fokozatosan egy korszerû világváros arculatát
mutatta. A dualizmus kora Magyarország gazdaságtör-
ténetében a modern iparosodás kibontakozásának, a
gépi nagyipar kialakulásának és látványos gyorsaságú
fejlõdésének idõszaka.

Az elsõ világháború végén az Osztrák-Magyar-
Monarchia felbomlásával új feladatok álltak Magyaror-
szág elõtt. A trianoni békeszerzõdéssel bekövetkezett
területi csökkenés súlyos aránytalanságokat idézett elõ
az ország gazdasági életében. Az iparszerkezet átalakí-
tásával néhány hagyományos, illetve új gyártmánnyal
nemzetközi sikereket lehetett elérni, elsõsorban a vasúti
jármûgyártásban, a világítástechnikában. Fokozatosan
új iparágak is meghonosodtak.

A II. világháborúbefejezése után romokbanhevert az
ország. A közlekedés megbénult, a magyar ipar jelentõs
része tönkrement. Az ország újjáépítése sok nehézséggel
járt, melyet még fokozott a jóvátételi terhek teljesí-
tésének kötelezettsége. A termelés megindításában fon-
tos szerepe volt a mûszaki értelmiségnek. Az 1950-es
évek politikája megtörte a háború utáni idõszak lendü-
letét, a realitásokat nélkülözõ gazdaságpolitika súlyos ter-
heket rótt az ország lakosságára. Az ipar megnövekedett
szerepe, a beruházások nem jártak együtt � néhány ki-
vételtõl eltekintve � a gyártmányszerkezet átalakításával.
Azebbenazellentmondásos idõben született találmányok,
szabadalmak amérnöki alkotó szellemmérföldkövei.

Magyarország az új évezred kezdetén az elmúlt szá-
zadok nagy magyar mérnök alkotóinak munkásságából
erõt merítve távlatos terveket fogalmazhat meg. A múlt
örökségének méltó ápolása és ismerete a jövõ záloga,
valamint a szakértelem érdemi megbecsülése.

Európa és a világ számon tartott és tart bennünket,
s velünk lesz teljesebb és más a következõ évezred. Nél-
külünk Európa és a világ tudományos, technikai térké-
pe szegényebb, üresebb lenne, de ahhoz, hogy formáló
részesek legyünk a technikai kultúrában, a ma iskolájá-
ban úgy kell megismerni a múltat, s értékeit megtartva
továbbvinni, hogy munkatársaivá lehessünk a termé-
szettudományos és mûszaki kultúrának.

Jó szerencsét! � dübörgött konferenciánk nyitánya-
ként a bányász köszöntés.

Jó szerencsét Magyar Tudomány, hogy eredményeid
túlmutathassanak országhatárokon. Legyenek mindig a
múltat tudós elkötelezettséggel és pontossággal kutató
munkatársaid, legyenek értõ hallgatók � mint itt e mai
napon �, akik tovább viszik nem csupán a tegnap
emlékeit, hanem saját tudományterületük mûvelésével
méltó örökösei lesznek azoknak az elõdöknek, akik
megrajzolták helyünket Európában és a nagyvilágban.

Köszönet a mai nap elõadóinak, a hallgatóságnak, a
szervezõknek. Szerencsés napot zárhatunk. Jó szerencsét!
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A selmecbányai hagyományos Szalamander ünnepségre
2010. szeptember 10-én került sor. Ezen ünnepség jelentõsé-
gét emelte, hogy az OMBKE e nap délelõttjén tartotta Sel-
mecbányán az ünnepi 100. (tisztújító) Küldöttgyûlését a régi
Alma Mater falai között a Selmecbányai Akadémia kémia
épületének elõadójában. Az OMBKE küldöttei itt emlékez-
tek meg arról is, hogy 275 évvel ezelõtt, 1735-ben alapította
III. Károly király Selmecbányán a bányatisztképzõ iskolát.

A Küldöttgyûlést követõen eleredt esõ ellenére délután
fél háromkor mintegy kétszáz fõ, többnyire Miskolcról és
Dunaújvárosból érkezõ egyenruhás fiatal gyülekezett a teme-
tõ elõtti Piargi kapunál, hogy a hagyományokhoz híven meg-
koszorúzzák a bányász-kohász szakma nagyjainak síremlékét.
A koszorúzás alkalmával Péch Antal sírjánál dr. Gagyi Pálffy
András, Faller Károly sírjánál Huszár László, Farbaky István
sírjánál Csaszlava Jenõ, Kerpely Antal sírjánál Puza Ferenc
mondott rövid méltatást. A megemlékezéseket követõen az
OMBKE képviselõi, valamint a Dunaújvárosi Fõiskola és a
Miskolci Egyetem hallgatói helyeztek el koszorúkat. Innen az
Óvárba mentünk az OMBKE tagságának hozzájárulásával
helyreállított 48-as Honvéd-szoborhoz. Örömmel láthattuk,
hogy öntõ kollégáink elõzõ napi munkája eredményeképpen
az elõzõ évben kardjától megfosztott honvéd ismét kezében
tartja a kardját. Nemzeti himnuszunk eléneklése után az
OMBKE újonnan választott elnöke, dr. Nagy Lajos mondott
rövid beszédet, majd dr. Tolnay Lajos és dr. Nagy Lajos, vala-
mint a miskolci és dunaújvárosi diákok koszorút helyeztek el
a szobor talpazatánál. Az ünnepség a Kossuth-nóta eléneklé-
sével zárult.

A Szalamander felvonulás pénteken este hét órakor in-
dult. A Szalamander felvonulások legnépesebb csoportja, az
OMBKE képviselõi az elõzõ évekkel ellentétben most nem a
felvonulás végén, hanem az elején, közvetlenül a szlovák egye-
sületek mögött vonulhatott. Aggódva kémleltük az eget, hogy
vajon az idõjárás nem áztatja-e el a felvonulókat. Mire az
OMBKE csoportja a belváros közelébe ért, az eleredt esõ el-
lenére mintegy négyszáz fõre növekedett az esernyõk alatt fel-
vonuló magyar csoport, melyet az út két oldalán felsorakozó
helyi lakosok, nézõk tapssal fogadtak. A �bányász kocsmá-
hoz� érve a selmecbányai bányászati egyesület tagjai a barát-
ság jeléül tangóharmonikás kísérettel, énekléssel és egy-egy
pohár borral fogadták tagjainkat. A városháza elõtt felállított
tribün elõtt, ahol a város vezetõi és a szlovák kormány néhány
tagja fogadta a felvonulókat, az egész teret bezengte a több
száz torokból felhangzó magyar Bányász- és Kohászhimnusz.
A Szalamander menetet az Oroszlányi Bányász Koncert Fú-
vószenekar felvezetésével a mintegy százötven fõnyi magyar
egyetemi és fõiskolai hallgatók fegyelmezett csoportja zárta.
Az ünnepség záróakkordjaként a városháza elõtt az Orosz-
lányi Zenekar eljátszotta a Bányászhimnuszt. Az felvonulást
követõen az elázott felvonulók a környezõ éttermekben,
sörözõkben, teázókban ünnepeltek.

Szombat délelõtt 10.00 órakor Pavol Balzvanka, Selmecbá-
nya polgármestere adott fogadást az OMBKE küldöttei tisz-
teletére. A fogadáson köszönetét fejezte ki a Szalamander ün-
nepség legnépesebb delegációjának, hogy fegyelmezett meg-
jelenésükkel hozzájárultak az ünnepség sikeréhez. A magyar
delegáció nevében dr. Nagy Lajos, az OMBKE elnöke mon-
dott rövid köszönetet a vendéglátásért.

2011-ben szeptember 9-én is várjuk kedves tagtársainkat a
következõ Szalamander ünnepségre!

Kirándulás Nyugat-Szlovákiába

Az OMBKE a Szalamander ünnepséghez kapcsolódóan
minden évben szervezett autóbuszos kirándulást Selmecbá-
nyára és Szlovákia valamely tájának megismerésére. Ezúttal a
Szalamander után Nyugat-Szlovákia volt az úti cél.

Szombaton a Grand Hotelben elfogyasztott reggeli után a
Drinyi Cseppkõbarlanghoz indult a csoport. A résztvevõk nagy
örömére a selmeci hûvös és esõs idõjárást elhagyva ragyogó
napsütésben, igazán szép õszi idõben sétálhattunk a barlang-
hoz vezetõ erdei úton. A barlang aDriny hegység jurakorabeli
mészkõjében alakult ki, folyosóit a repedéseken és hasadéko-
kon a föld alá jutó csapadék alakította ki oldó eróziós hatásá-
val, így járatai szûk, hasadék jellegûek, terei nem tágasak.
A barlang 1934 óta látogatható, bejárata 398 m tszf. magas-
ságban van. A cseppkõképzõdmények vonzóak és díszesek,
rendkívül gazdag a szín- és formaviláguk: egyesek függönyre
emlékeztetnek, melynek széle csipkeszerû, mások fogazott
szegélyû cseppkõzászlók, de találhatók itt cseppkõlefolyások,
pagodaszerû sztalagmitok és a függõ-cseppkövek (sztalakti-
tok) különbözõ formái, valamint a beszivárgott vízzel kitöltött
tavacskák. Nem kevésbé érdekesek a vízesések formái, a bor-
sószemdíszítés, mely az egykori föld alatti tavak medrében
maradt vissza. A látogatók külön örömére a cseppköveket
egész közelrõl lehet megszemlélni.

A barlang közelében a barátságosan berendezett erdei
lakban elfogyasztott ebéd utáni programként Cseszte (C

v
asta)

közelében a Vöröskõ Várat (C
v
erveny Kamenv) tekintettük meg,

mely Nyugat-Szlovákia leggazdagabb antik bútorgyûjtemé-
nyének ad otthont. Ez a Kis-Kárpátok legszebb vára, amely
csak néhány kilométerre fekszik Pozsonytól, és egyike a legin-
kább épségbenmaradt szlovákiai váraknak. Vöröskõ vára ere-
detileg királyi vár volt, és története egészen a 13. századig nyú-
lik vissza; Premysl Ottokár felesége, III. Béla magyar király lá-
nya, Konstancia építtette 1240 elõtt. A vár egyike volt annak a
középkori várrendszernek, amely Dévénytõl Trencsénig védte
Magyarország határát. A királyi várat több ízben birtokolta
magyar fõnemes, akit a király így jutalmazott meg hûségéért.
A 13. századtól a 16. századig gyakran cserélt gazdát, Csák
Máté, a Szapolyaiak, a Thurzók vagy a Fuggerek voltak a vár
urai. 1588-tól egészen 1945-ig a Pálffy család birtokaihoz tar-
tozott, akik az épületet fokozatosan reprezentációs székhellyé
alakították át a belsõ terek gazdag stukkó- és freskódíszítésé-
vel. A 16. században hatalmas erõdítményrendszerré építették
át, amely a korabeli erõsségek legjobbjai közé tartozott.
A több nevezetessége közül meg kell említeni Közép-Európa
legnagyobb várpincerendszerét, melyet a Thurzók réz tárolá-
sára kívántak használni. Jelenleg a várban múzeum mûködik,
ami a nemesség életét, életkörülményeit mutatja be.

A vacsora és szállás egy Nagyszombat belvárosában lévõ
hotelben volt. A vacsorát követõen baráti beszélgetés és esti
városnézés volt a program. A kirándulás idejére esett aMária-
napi búcsú, s így az egész belvárost árusok sátrai és ünneplõk
sokasága töltötte be.

A város már a kelták és a rómaiak elõtt is lakott hely volt.
1238-ban IV. Béla emelte szabad királyi várossá. Nagy Lajos
király kedvelt tartózkodási helye volt. 1543-1822 között itt szé-
kelt az esztergomi érsek és káptalan. Itt kötött békét 1615.má-
jus 6-án Bethlen Gábor fejedelem II. Rudolf császárral, mely-
ben Erdély függetlenségét biztosította. 1635. május 6-án
Pázmány Péter egyetemet alapított itt, ekkor amagyar kultúra
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központja volt. Az egyetemmellett nyomda és könyvtár is mû-
ködött. Az egyetemet 1777-ben költöztették Budára (ennek
utóda a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem). 1846-ban
Pozsony és Nagyszombat között készült el az elsõ magyar köz-
üzemû vaspálya. Nevezetességei a Szent Miklós plébánia-
templom, melynek építését Nagy Lajos király kezdte meg a
korábbi román templom helyén. 1543 és 1822 között ez volt az
esztergomi érsekek székesegyháza. A templom északi oldalán
található Könnyezõ SzûzMária kegyképet 1546 óta a város ol-
talmazójaként tisztelik. A gimnáziumot 1648-ban szeminá-
riumnak építették, itt érettségizett Kodály Zoltán. A neveze-
tességek között meg kell említeni az egyetemi templomot, a
copf stílusú városházát, a ferences templomot, az Irgalmasok
Szent Ilona-templomát, aminek középkori, gótikus eredetû
építményét reneszánsz és barokk stílusban építették át, továb-
bá az Orsolya nõvérek barokk templomát és zárdáját, püspö-
ki székesegyházat, valamint a színházat.

A vasárnap délelõtti városnézést követõen a program
Dévény (Devín) egykor stratégiai jelentõséggel bíró várromjá-
nak felkeresésével folytatódott. A vár a Duna és a Morva

összefolyásánál, egy hatalmas sziklaszirten áll, és a hajdani
Magyarország határát jelölte. A millenniumi ünnepségek
alkalmával a várban elhelyezett emlékmûnek már a nyomai
sincsenek meg. A félkör alakú bástyapárral védett kõkaput a
15. században egy nagymorva-kori erõdfalon építették fel.
Antik sírhely romjai mellett visz a gyalogút a középkori vár
középsõ és felsõ részének konzervált romjaihoz. A 15. század
elsõ felében kétemeletes gótikus palotát építettek itt. Ez a 16.
században egy reneszánsz palotával és új erõdítménnyel
bõvült. A palota egyes boltíves termeiben múzeumi kiállítás
tekinthetõmeg.A középsõ várudvaron 55mmély várkút talál-
ható. A Duna és a Morva két különbözõ színû vizének össze-
folyásánál a gyönyörû tájból kimagasodik egy bástyaoromza-
tú, elegáns, karcsú torony, az �Apácatorony�. A vár felsõ
részérõl körkörös kilátás nyílik a környékre.

A vár tövében lévõ kerthelyiségben elfogyasztott ebédet
követõen a Pozsony-Budapest autópályán érkeztünk haza.

Gombár Jánosné
(A Szalamander és a kirándulás képei a színes megjelenés

érdekében a belsõ borítóinkon láthatók. � Szerk.)
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Vietnami bauxit

Nguyen Tan Dung miniszterelnök szerint Vietnam bauxit-
vagyonának nagysága elérheti a 11000Mt-át, ami bõven fede-
zi az ország alumíniumiparának távlati igényeit. Vietnamnak
igen jók a kilátásai jelentõs timföld- és alumíniumipar létreho-
zására.

A 11000 Mt azt jelentené, hogy Vietnam bauxitkészletei a
legnagyobbak a világon, bár az US Geológiai Szolgálat 2010
januárjában kiadott jelentése szerint Guineának a legtöbb a
bauxitja (7400Mt), õt Ausztrália követi (6200Mt), ésVietnam
�csak� a harmadik (2100 Mt).

Az elmúlt évben az alumínium ára 13%-kal emelkedett, és
jelenleg 2278USD/t a londoni fémtõzsdén, de aHarbor Iroda
szerint a következõ másfél évben elérheti a 3000 USD/t-át is
ahogy Kína nettó importõrré válik.

AVinacomin (vietnami szén-ásvány állami vállalat) két ba-
uxitbánya feltárásán dolgozik a kínai Alumínium Tröszttel: az
egyik a Than Rai, a másik a Nhan Co. A tervek szerint Than
Rai 2011 áprilisától fog kereskedelmi timföldet kibocsátani évi
650000 t kapacitással, a Nhan Co 2012 végén lép termelésbe.

Felvetõdtek környezetvédelmi aggályok, ill. tiltakozások a
kínai munka ellen. A Vinacomin elnökhelyettese szerint a mi-
niszterelnök újragondolja a folytatást a környezetbiztonsági
vizsgálatok után. �A jelentések szerint magyar szakértõk úgy
nyilatkoztak, hogy a Than Rai technológiája és iszapkezelése
modern és biztonságos�.

A hír végére a Mining Journal Online a következõ mondatot
tette:

�Magyarországon egy most történt vörösiszap-ömlés kilenc
ember halálát okozta. Mikor a tározó egyik fala átszakadt, az
áradat elszabadult, és végsõ soron a Dunát is elérte.�
Mining Journal Online, 2010. 11. 24.

PT

Rézkoncentrátum hiány

Legalább 5 éven át hiány várható a világpiacon rézkon-
centrátumban. Ez a SumitomoMetal Mining Co.-t arra kény-
szeríti, hogy Japán második legnagyobb rézkohójában 10%-
kal csökkentett termelést vezessen be.

Több chilei és indonéz bányában is csökkent a rézérc-, ill.
színportermelés 2010-ben, és az ércminõség, ill. más, biztonsá-
gi okok miatt ez 2011-re is várható. A hiány és a verseny a fel-
dolgozó kohókat a kohósítási díjak több mint 15%-os csök-
kentésére kényszerítették. Kína legnagyobb réztermelõje, a
Jiangxi Copper Co. a �történelmi mélypontú� kohósítási díjak
miatt csökkentheti a termelését.

A londoni tõzsdén a rézárak emelkednek. A Sumitomo
elõremenekülésként hatalmas összegeket fektet réz-, nikkel-
és aranyércek kutatásába Chile, Peru, Brazília, Kanada és
Ausztrália területén.
Mining Journal Online/Bloomberg, 2010. szeptember 1. PT

Növekvõ fémkereskedelem

ALondoni Fémtõzsdén (LME) 2010 elsõ hat hónapjában
rekord mennyiségû vásárlást tapasztaltak. A réz határidõs vá-
sárlások 20,4%-kal, az óloméi 30,5%-kal növekedtek. Az
LME bevezette a kobalt és a molibdén kereskedését is febru-
árban. Új szintet jelentett az acél kereskedelme a legutóbbi
hónapban 385%-kal.
Mining Journal Online, 2010. július 27. PT

Németország csökkenti a napenergiás
beruházások támogatását

Berlinben Németország e témában érdekelt miniszterei
megállapodtak abban, hogy 2010. július 1-jétõl csökkentik az
állami támogatás mértékét mind a háztetõkre szerelt napkol-
lektoroknál, mind a fotovillamos erõmûvek tekintetében. A
döntés hátterében az áll, hogy a német ipar kellõen felkészült
a szóban forgó eszközök gyártására, továbbá a nemzetközi
verseny jelentõsen csökkentette e termékek árát. A német
kormány ezzel kíván üzenni a gyártóknak, hogy további fej-
lesztésekkel erõsítsék az iparágat, saját pozícióikat a
nemzetközi versenyben.
Forrás: internet

Dr. Horn János

Külföldi hírek
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Az OMBKE Választmányának augusztusi ülése

A Választmány 2010. augusztus 26-án Csopakon, a Szent
Donát Borházban tartotta aktuális ülését. Az ülésremeghívást
kaptak az elmúlt tíz évben tisztséget viselt választmányi tagok
és állandó meghívottak, akik közül sokan megjelentek. A je-
lenlévõket dr. Tolnay Lajos elnök köszöntötte, majd az elfoga-
dott napirend elõtt rövid tájékoztatást adott az elõzõ választ-
mányi ülés óta történt fontosabb eseményekrõl:
� A pécsi 13. Európai Bányász-Kohász Találkozót a 12 ország-
ból érkezett külföldiek nagyon sikeres, jól szervezett rendez-
vényként értékelték. Szóban és késõbb írásban is több dicsé-
retet kapott az egyesület és a szervezõ bizottság.

� �A fenntartható fejlõdés feltételei az európai bányászatban
és kohászatban� szakmai konferencia záródokumentuma-
ként elfogadott Memorandumot a Parlament minden párt-
jának parlamenti képviselõjéhez eljuttattuk, akik azt vissza-
igazolták és megköszönték.

� Lezajlottak a szakosztályok tisztújító küldöttgyûlései, ahol
megválasztották a szakosztályok elnökeit és titkárait.
Gratulált a megválasztásukhoz, és erõt és kitartást kívánt,
hogy a 118 éve alapított egyesületünk hagyományait és
hírnevét tovább vigyék a szakmaszeretet, hazaszeretet és
barátság jegyében.

� Egerben az elmúlt héten személyes tárgyalásokat folytatott
Selmecbánya polgármesterével a közeljövõben megrendezés-
re kerülõ 100. Küldöttgyûlés, a Szalamander ünnepség és a
további együttmûködés kérdéseiben.

� A választmány nevében szeretettel gratulált dr. Sándor József
tiszteleti tagunknak, a FÉMALK Zrt. elnök-vezérigazgató-
jának, az Öntészeti Szakosztály ex-elnökének, aki március
15-e alkalmából Magyar Gazdaságért Díjat kapott.
1. napirendi pont: Törõ György, a Jelölõ Bizottság elnöke

adott tájékoztatót az egyesületi tisztújítás elõkészületeirõl.

Ismertette a szakosztályoktól kapott javaslatok alapján
kialakított javaslatot az egyesületi tisztségekre:
elnök: dr. Nagy Lajos
fõtitkár: dr. Lengyel Károly
fõtitkárhelyettes: Kõrösi Tamás
az Ellenõrzõ Bizottság elnöke: Szombatfalvy Rudolf és Götz
Tibor

Kovacsics Árpád hozzászólásában javasolta, hogy ha lehet-
séges, a Jelölõ Bizottság a küldöttgyûlésen egy személyt java-
soljon az Ellenõrzõ Bizottság elnöki tisztségére.

A választmány a tájékoztatást tudomásul vette.
2. napirendi pont: Komjáthy István, az Érembizottság

elnöke az elnöki keretbõl adható egyesületi kitüntetésekre tett
javaslatot. (A Választmány az elõzõ ülésén már döntött a
2010. évi kitüntetések adományozásáról azzal, hogy a szak-
osztályi tisztújító küldöttgyûlések után dönt az elnöki keret
terhére történõ kitüntetésekrõl.)

A választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megszavazta az Érembizottság elõterjesztését (38/2010. sz.
határozat)

3. napirendi pont: Kovacsics Árpád fõtitkár tájékoztatást
adott a szakosztályi tisztújításokról és a 100. (tisztújító)
Küldöttgyûlés elõkészületeirõl és elõterjesztést tett a Küldött-
gyûlés tisztségviselõinek személyére.

A választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megszavazta az Érembizottság elõterjesztését (39/2010. sz.
határozat)

4. napirendi pont: Egyebek
A választmány tagjai nevében dr. Pataki Attila köszönte

meg a leköszönõ vezetõk eddigi eredményes tevékenységét és
fáradozásukat, mellyel nemcsak életben tudtuk tartani az
Egyesületet, de mozgalmas, tartalommal teli munkát tudtunk
végezni, ápolni tudtuk hagyományainkat és a baráti kapcsola-
tokat.

Egyesületi ügyek

Az ülés résztvevõi a borház elõtt. 1. sor (ülnek): Podányi Tibor, Gyõrfi Géza, Szombatfalvy Rudolf, dr. Tardy Pál, Szûcs
László, Csaszlava Jenõ, Csurgó Lajos, dr. Pataki Attila, Törõ György. 2. sor: Erõs György, dr. Esztó Péter, Hajnal János,
Sándor István, Komjáthy István, dr. Lengyel Károly, dr. Gagyi Pálffy András, Götz Tibor, Kovacsics Árpád. 3. sor: dr.
Petrusz Béla, Fegyverneki György, Huszár László, Lóránt Miklós, dr. Gál István, Hamza Jenõ, dr. Sohajda József, dr.
Boross Péter, Lontai Attila, dr. Tolnay Lajos, Kõrösi Tamás, dr. Nagy Lajos, dr. Horn János, Müllek János, dr. Dúl Jenõ
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A titkárság nevében Gombár Jánosné meghatódottan kö-
szönte meg dr. Tolnay Lajosnak a sok éves segítõ együttmû-
ködést.

A választmány egyhangú szavazással határozatban köszönte
meg a leköszönõ egyesületi vezetõk tízéves eredményes munkáját
(40/2010. sz. határozat).

Dr. Tolnay Lajos és Kovacsics Árpádmegköszönték a tízévi
együttmûködést, és baráti vacsorára hívtákmeg a jelenlévõket.

A Választmányi ülés határozatai:
38/2010. sz. határozat: A választmány egyhangúan, ellen-

szavazat és tartózkodás nélkül megszavazta az Érembizottság
elõterjesztését a 100. Küldöttgyûlésen elnöki keretbõl adomá-
nyozandó kitüntetésekre.

39/2010. sz. határozat: A választmány egyhangúan, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül megszavazta a 100. (tisztújító)
Küldöttgyûlésre javasolt tisztségviselõket a következõk szerint:

A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság veze-
tõje: Huszár László okl. bányamérnök, Bányászati Szakosztály,
tagjai: Csurgó Lajos okl. kohómérnök, Fémkohászati Szakosz-
tály ésBoross Péter okl. kohómérnök, Vaskohászati Szakosztály.

Jegyzõkönyvvezetõ:Gombár Jánosné szervezõ titkár, hite-
lesítõk: dr. Fegyverneki György okl. kohómérnök, Öntészeti
Szakosztály, dr. Márkus Róbert okl. kohómérnök, Egyetemi
Osztály.

(40/2010. sz. határozat): A választmány egyhangú
szavazással jó egészséget, további baráti együttmûködést
kívánva határozatban köszönte meg a leköszönõ egyesületi
vezetõk, és személy szerint dr. Tolnay Lajos elnök tízéves ered-
ményes munkáját.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

A Választmány október 8-ai ülése

A Szomolyán, a Közösségi Házban megtartott ülést
dr. Nagy Lajos elnök nyitotta meg, megállapítva annak határo-
zatképességét. Napirend elõttKutczy István, Szomolya polgár-
mestere tartott ismertetést a községrõl.

A napirend elfogadása elõtt Szombatfalvy Rudolf kérte,
hogy a választmány tárgyalja meg az ajkai vörösiszap tározó
gátja átszakadásának témáját, mert a szakmánkat sok táma-
dás fogja érni, és a sajtó a katasztrófát politikai célokra hasz-
nálja fel. Dr. Nagy Lajos elnök a javaslattal egyetértett, de fel-
hívta a figyelmet, hogy az ügyben megfontoltan és körültekin-
tõen kell lépni, és az �Egyebek� napirendben javasolja azt
megtárgyalni. Ezt követõen a választmány a következõ napi-
rendet egyhangú szavazással elfogadta.

A tisztújítást követõ elsõ választmányi ülés 1. napirendi
pontjában dr. Nagy Lajos összefoglalta az általa fontosnak tar-
tott témákat, feladatokat. Az elõzõ tíz évre alapozva kell erõ-
síteni a szakmaiságot, melyhez kérte a választmány segítségét.

Tájékoztatja a választmányt, hogy a tisztújítást követõen
személyesen egyeztetett az ügyvezetésben érintett személyek-
kel. Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató továbbra is
vállalja és ellátja a megbízatását, és a titkárságon dolgozók
elõzõ években végzett munkája is jó alap a folytatásra.

Lobbiznunk kell szakmáink társadalmi elfogadottságáért.
Ez kell legyen szakmai bizottságaink feladata is. Lobbizásra
alkalmas tájékoztató anyagot kell készíteni a hazai lehetõsé-
gekrõl és igényekrõl, a bányászat és kohászat reális nemzet-
gazdasági szerepérõl. Együtt kell mûködni a szakmai társszer-
vezetekkel, támogatni kell egymást. Szükség esetén közösen
kell fellépni.

A hagyományõrzés területén folytatni kell az eddigi tevé-
kenységet. Elkötelezettek vagyunk a selmeci hagyományok iránt.

Igen nagy súlyt kell helyezni a fiatal szakemberek bevoná-
sára, az utánpótlásra. Ügyelni kell arra, hogy az egyetem után
ne tûnjenek el látókörünkbõl a fiatal szakemberek. Kapcsola-
tot kell tartani a valétaelnökökkel és köszöntõ levelet kell írni
a végzõs hallgatóknak. A helyi szervezetek keressékmeg a pá-
lyakezdõ mérnököket. Tágítani lehet az egyesületi tagság kö-
rét a nem bányász, kohász szakmai végzettségû személyekkel,
akik az egyesület célkitûzéseit elfogadják.

Az OMBKE mûködése gazdasági hátterének biztosításá-
hoz anyagi támogatást kell szerezni. Meg kell erõsíteni a cég-
kapcsolatokat, új cégeket kell megkeresni.

Az Egyesület szervezeténekmódosításával kapcsolatos ja-
vaslatokról az a véleménye, hogy az alulról jövõ változtatási
igényeket kell segíteni, és minden szinten erõsíteni kell a bá-
nyász-kohász együttmûködést.

Törekedni kell több színvonalas szakmai cikk megjelente-
tésére a BKL-ben.

A hozzászólók közöttCsurgó Lajos javasolta, hogy az azo-
nos területen élõ, de különbözõ szakosztályokhoz tartozó he-
lyi szervezetek vonják össze erejüket. A helyi szervezetekben
meg kell keresni azokat a személyeket, akik a fiatalokat képe-
sek mozgósítani.

Németh László felhívta a figyelmet az egyesületi honlap
hiányosságaira. A honlapot aktualizálni kell elsõsorban a ha-
tározatok, a rendezvénynaptár és a szabályzatok terén.

Morvai Tibor észrevételezte, hogy a fiatal pályakezdõk
nem kaptak az egyesülettõl levelet, dr. Havasi István javasolta,
hogymegfelelõ tájékoztatás, propagandaanyag is szükséges az
egyesületrõl.

A 2. napirendben az új választmányi tagok röviden ismer-
tették eddigi szakmai és egyesületi tevékenységüket.

3. napirendi pontként dr. Lengyel Károly fõtitkár ismertette
az eddigi választmányi bizottságokat és felvetette azok csök-
kentésének kérdését.

Több hozzászólás után a választmány egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy a korábbi bizottságokat továbbra is mûködteti. Ezek a
következõk: Alapszabály, Etikai, Érem, Fenntartható Fejlõdés,
Ifjúsági, Iparpolitikai, Kiadói, Környezetvédelmi, Oktatási és Tör-
téneti Bizottságok. A szakosztályok ezen bizottságok tagjaira 2010.
november 1-jéig tegyenek javaslatot. (V 1/2010. 10. 8. sz. ha-
tározat)

4. napirend: Dr. Lengyel Károly fõtitkár elõterjesztette,
hogy a Bányászati Szakosztály javaslata alapján a BKLBányá-
szat felelõs szerkesztõje Podányi Tibor, a Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály javaslata alapján a BKL Kõolaj és
Földgáz felelõs szerkesztõje továbbra is Dallos Ferencné le-
gyen. A Kohászat felelõs szerkesztõjére késõbb érkezik ja-
vaslat.

A választmány egyhangú szavazással a BKL Bányászat felelõs
szerkesztõjének Podányi Tibort, a BKL Kõolaj és Földgáz felelõs
szerkesztõjének Dallos Ferencnét bízta meg (V 2/2010. 10. 8. sz.
határozat).

5. napirend: A 99. Küldöttgyûlés határozatainak végrehaj-
tásával kapcsolatos teendõk.Dr. Lengyel Károly fõtitkár ismer-
tette a 99. Küldöttgyûlés határozatainak végrehajtásának
helyzetét, és a további teendõket javasolta:

A 6. ponthoz: Kéri az Egyetemi Osztályt, hogy vizsgálja
meg az 1848/49-es szabadságharcban résztvevõk emlékét
megörökítõ tábla elhelyezésének lehetõségét.

A 7. ponthoz: A székesfehérvári helyi szervezet vizsgálja
meg Kunoss Endre szülõházán az emléktábla elhelyezésének
lehetõségét.

6. napirend: Egyebek
Dr. Gagyi Pálffy András tájékoztatta a választmány tagjait,

hogy az éves tervben elõirányzott bevételek elõre nem látott
okok miatt jelentõsen, mintegy 10 M Ft-tal csökkentek, ezért



A Választmány tagjai

Elnök: Dr. Nagy Lajos okl. bányamérnök

Fõtitkár: Dr. Lengyel Károly okl. kohómérnök

Fõtitkárhelyettes: Kõrösi Tamás okl. gáz- és olajmérnök

Exelnök: Dr. Tolnay Lajos okl. kohómérnök, mérnök közgaz-
dász, tiszteleti elnök

Alelnökök: (a szakosztályok elnökei): Erõs György okl.
bányamérnök, közmûépítõ szakmérnök, okl. szakközgaz-
da, Holoda Attila okl. olajmérnök, MBA menedzser,
Hajnal Attila okl. kohómérnök, dr. Petrusz Béla okl. gépész-
mérnök, tiszteleti tag, Katkó Károly okl. kohómérnök, dr.
Havasi István okl. bányamérnök

Tagok: Huszár László okl. bányamérnök, okl. mérnök-
közgazdász, Csethe András okl. bányamérnök, tiszteleti
tag, Gyõrfi Sánta Géza okl. bányamérnök, dr. Horn János
okl. olajmérnök, okl. gazdasági mérnök, okl. szakközgaz-
da, tiszteleti tag, Kovacsics Árpád okl. bányamérnök,
Lóránt Miklós okl. bányamérnök, tiszteleti tag, Németh
László okl. bányamérnök, Müllek János okl. olajmérnök,
Sándor István okl. kohómérnök, Boross Péter okl.
kohómérnök, okl. hõkezelõ szakmérnök, Hevesi Imre okl.
kohómérnök, ipari kemencék szakmérnök, dr. Fegyverneki
György okl. kohómérnök, dr. Márkus Róbert okl.
kohómérnök, Liptay Péter okl. kohómérnök, Józsa Sándor
okl. bányamérnök

Az Ellenõrzõ Bizottság tagjai

Elnök: Szombatfalvy Rudolf okl. kohómérnök
Tagok: Götz Tibor okl. olajmérnök, tiszteleti tag, Hajnáczky

Tamás okl. bányamérnök, Marczis Gáborné dr. okl. kohó-
mérnök,Molnár István okl. kohómérnök

Póttagok: Dallos Ferencné okl. gépészmérnök, okl. környezet-
védelmi szakmérnök, Gergelyné Bobák Katalin mérnök-
közgazdász, mérnöktanár

A Bányászati Szakosztály tisztségviselõi

Elnök: Erõs György okl. bányamérnök, közmûépítõ szakmér-
nök, okl. szakközgazda, mérnök-fõvállalkozó

Alelnökök: Derekas Barnabás okl. bányamérnök, dr. Havelda
Tamás okl. bányamérnök,Pozsár Sándor okl. bányamérnök

Titkár:Huszár László okl. bányamérnök, okl.mérnök-közgazdász
Titkárhelyettes: Vígh Tamás okl. bányamérnök

Bakonyi Helyi Szervezet
Elnök: Hajnáczky Tamás okl. bányamérnök
Titkár: Dr. Káldi Zoltán okl. bányamérnök, szakokl. közgaz-

dász, jogász
Borsodi Helyi Szervezet

Elnök: Törõ György okl. bányamérnök
Titkár: Virág István okl. bányamérnök

Budapesti Helyi Szervezet
Elnök: Dr. Horn János okl. olajmérnök, okl. gazdasági mér-

nök, okl. szakközgazdász, tiszteleti tag
Titkár: Tasnádi Tamás okl. bányamérnök

Dorogi Helyi Szervezet
Elnök:Glevitzky István okl. bányagépész villamosmérnök
Titkár: Dr. Korompay Péter okl. bányagépészmérnök

Hegyaljai Helyi Szervezet
Elnök:Dr. FarkasGézaokl. bányagépész, bányavillamosmérnök
Titkár:Mizsák Sándor okl. szervezõ üzemmérnök, okl. mûsza-

ki informatikus gépészmérnök
Mátraaljai Helyi Szervezet

Elnök: Bóna Róbert gépész üzemmérnök
Titkár: Dr. Dovrtel Gusztáv okl. bányamérnök

Mátrai Helyi Szervezet
Elnök: Dr. Nagy Lajos okl. bányamérnök
Titkár:Gyulai Péter okl. bányamérnök

Mecseki Helyi Szervezet
Elnök: Hideg József okl. bányamérnök
Titkár: Rátkai Norbert okl. eljárástechnikai mérnök

Nógrádi Helyi Szervezet
Elnök: Józsa Sándor okl. bányamérnök
Titkár: Czene Géza okl. bányamûvelõ mérnök, okl. munkavé-

delmi szakmérnök
Oroszlányi Helyi Szervezet

Elnök: Dr. Havelda Tamás okl. bányamérnök, okl. marketing-
vezetõ

Titkár: Bariczáné Szabó Szilvia okl. geológusmérnök, okl.
környezetvédelmi szakmérnök
Rudabányai Helyi Szervezet

Elnök: Hadobás Sándor pedagógus
Titkár: Drencsán Balázs bányaipari technikus

Tapolcai Helyi Szervezet
Elnök: Kovacsics Árpád okl. bányamérnök
Titkár: Dr. Pataki Attila okl. geológusmérnök

Tatabányai Helyi Szervezet
Elnök: Bársony László okl. bányamérnök
Titkár: Izing Ferenc okl. bányamérnök

Veszprémi Helyi Szervezet
Elnök: Bács Péter okl. bányamérnök
Titkár: Bolyky Zoltán okl. bányamérnök
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csak úgy lehet az év végéig a likviditást fenntartani, ha a továb-
biakban mindenki tartózkodik a reprezentációs jellegû kiadá-
soktól, illetve az év végi rendezvényeken az ellátást önköltsé-
ges alapon kell megszervezni.Dr. Havasi István kérte, hogy az
Egyetemi Osztálynál ne legyen pénzügyi megszorítás, mert az
az ifjúsági munka kárára menne.

A vörösiszap katasztrófával kapcsolatban dr. Gagyi Pálffy
András javasolta, hogy a tragédia áldozataival szemben az
egyesület fejezze ki együttérzését. A katasztrófát elõidézõ
okokra nincs semmilyen megalapozott információnk, így ko-
rai lenne bármilyen véleményt mondani. Az egyesületnek ke-
rülni kellene a szakmailag felkészületlen, szenzációhajhász
média reflektorfényét. Azok a kollégáink, akik tudnak segíte-
ni a probléma megoldásában, azok egyénileg jelentkezzenek.

A társadalmi segítségnyújtásra a tagjainkat szólítsuk fel.
Dr. Nagy Lajos az elhangzottakkal egyetértve mindenkit

óvatosságra intett, és javaslatot tett a választmány által elfoga-
dandó nyilatkozatra, melyet meg kell jelentetni az egyesület
honlapján és a szakmai lapokban is.

A választmány az emlékeztetõhöz mellékelt állásfoglalást egy-
hangúlag elfogadta. (V 3/2010. 10. 8. sz. határozat)

Az ülés után a résztvevõket dr. Nagy Lajos közös va-
csorára hívta meg.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

(A választmány állásfoglalása a BKL Bányászat 2010/5.
száma 60. oldalán és a BKL Kohászat 2010/5. száma 30.
oldalán már megjelent. � Szerk.)

A 2010. évi tisztújítás során megválasztott egyesületi tisztségviselõk



A Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály
tisztségviselõi

Elnök: Holoda Attila okl. olajmérnök, MBA menedzser
Alelnök: id. Õsz Árpád okl. olajmérnök
Titkár:Müllek János okl. olajmérnök

Alföldi Helyi Szervezet
Elnök: Pugner Sándor okl. bányamérnök, mérnök közgazdász
Titkár: Ördögh Balázs okl. olajmérnök, mérnök közgazdász

Budapesti Helyi Szervezet
Elnök: Kõrösi Tamás okl. gáz- és olajmérnök
Titkár:Müllek János okl. olajmérnök

Dunántúli Helyi Szervezet
Elnök: Török Károly okl. olajmérnök
Titkár: Tótiván Zoltán okl. bányamérnök

Földgázszállítási Helyi Szervezet
Elnök: Nagy Gábor okl. bányamérnök
Titkár: Domokos R. István okl. villamosmérnök

Vízbányászati Helyi Szervezet
Elnök: Horányi István okl. bányageológus mérnök

A Vaskohászati Szakosztály tisztségviselõi

Elnök: Hajnal Attila okl. kohómérnök, nemzetközi marketing
szaküzemgazdász, MBA ált. menedzser

Titkár:Boross Péter okl. kohómérnök, okl. hõkezelõ szakmérnök
Budapesti Helyi Szervezet

Elnök: Dr. Csirikusz József okl. kohómérnök
Titkár: Dr. Réger Mihály okl. kohómérnök

Dunaújvárosi Helyi Szervezet
Elnök: Bocz András okl. vegyészmérnök, MBA ált. mene-

dzser, minõségbiztosítási szakmérnök
Titkár: Hevesi Imre okl. kohómérnök, ipari kemencék szak-

mérnök

A Fémkohászati Szakosztály tisztségviselõi

Elnök: Dr. Petrusz Béla okl. gépészmérnök, tiszteleti tag
Alelnökök: Varga Ferenc okl. kohómérnök, Balázs Tamás okl.

kohómérnök, Hajnal János okl. kohómérnök
Titkár: Sándor István okl. kohómérnök
Titkárhelyettesek: Kundakker Tamás okl. kohómérnök, Varga

Mária okl. kohómérnök
Ajkai Helyi Szervezet

Elnök: Balogh Zoltán okl. vegyészmérnök
Titkárok: Diczig József okl. vegyészmérnök (timföld), Kovács

Csaba okl. kohómérnök (alumínium)
Budapesti Helyi Szervezet

Elnök: Köves Kristóf okl. kohómérnök
Titkár: Csonka László technikus

Csepeli Helyi Szervezet
Elnök: Bagi János okl. kohómérnök
Titkár: Varga Mária okl. kohómérnök, közgazdász

Inotai Helyi Szervezet
Elnök: Penk Márton okl. kohómérnök
Titkár: Huszics Zoltán okl. kohómérnök

Kecskeméti Helyi Szervezet
Elnök: Dánfy László okl. vegyészmérnök
Titkár: Vágvölgyi György gépészmérnök

Mosonmagyaróvári Helyi Szervezet
Elnök: Pivarcsi László okl. kohó-üzemmérnök, okl. gépész-

mérnök
Titkár: Csutak István okl. kohómérnök, minõségügyi mérnök

Székesfehérvári Helyi Szervezet
Elnök: Csurgó Lajos okl. kohómérnök
Titkár: Simon László kohó üzemmérnök

Tatabányai Helyi Szervezet
Összekötõ: Erõs András okl. kohómérnök

Az Öntészeti Szakosztály tisztségviselõi

Elnök: Katkó Károly okl. kohómérnök
Alelnökök: Szombatfalvy Rudolf okl. kohómérnök, Dr. Hatala

Pál okl. kohómérnök,Dr. Takács Nándor okl. kohómérnök
Titkár: Dr. Fegyverneki György okl. kohómérnök
Titkárhelyettesek: Dr. Lukács László okl. kohómérnök

Szombatfalvy Anna okl. kohómérnök
Budapesti Helyi Szervezet

Elnök: Szalai Attila okl. kohómérnök
Titkár: Dr. Lukács Sándor okl. kohómérnök

Csepeli Helyi Szervezet
Elnök: Fodor Krisztina okl. kohómérnök
Titkárok: Laci Sándor okl. kohómérnök, Berecz Tamás mér-

nöktanár, informatikus
Mosonmagyaróvári Helyi Szervezet

Elnök: Pivarcsi László okl. kohó üzemmérnök okl. gépész-
mérnök

Titkár: Tóth Károly okl. kohómérnök
Székesfehérvári Helyi Szervezet

Elnök: Dr. Palásti Károly okl. kohómérnök
Titkár: Horváth Anita okl. kohómérnök

Apci Helyi Szervezet
Elnök: Demeter Lajos okl. kohómérnök
Titkár: Rigó Róbert okl. kohómérnök

Diósgyõri Helyi Szervezet
Elnök:Majkut Albert okl. üzemmérnök
Titkár: Székács Zoltán okl. kohómérnök

Sátoraljaújhelyi Helyi Szervezet
Elnök: Szabó Richárd okl. kohómérnök
Titkár: Csõke Pétermetallurgus öntész

Az Egyetemi Osztály vezetõsége

Elnök: Dr. Havasi István okl. bányamérnök
Alelnök: Dr. Dúl Jenõ okl. kohómérnök
Titkár: Dr. Márkus Róbert okl. kohómérnök
Titkárhelyettes: Dr. Szabó Tibor okl. bányamérnök
Kohászat hallgatói cs. vezetõ: Majercsák László fémelõállító

szakirányos hallgató
Bányászat hallgatói cs. vezetõ: Sarkadi Zoltán olaj- és gázmér-

nökhallgató
Bányászati szakosztályi összekötõ: Dr. Ladányi Gábor okl.

bányagépész-, bányavillamos mérnök
KFV szakosztályi összekötõ: Dr. Federer Imre okl. olajmérnök
Vaskohászati szakosztály összekötõ: Harcsik Béla okl. kohó-

mérnök
Fémkohászati szakosztály összekötõ: Dr. Török Tamás okl.

kohómérnök

A Salgótarjáni Osztály vezetõsége

Elnök: Liptay Péter okl. kohómérnök
Alelnök: Józsa Sándor okl. bányamérnök
Titkárok: Solymár András okl. kohómérnök, Czene Géza okl.

bányamérnök

A Választmány által kinevezett felelõs szerkesztõk

BKL Bányászat: Podányi Tibor okl. bányamérnök
BKL Kõolaj és Földgáz: Dallos Ferencné okl. gépészmérnök
BKL Kohászat: Balázs Tamás okl. kohómérnök
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AKõolaj-, Földgáz- ésVízbányászati Szakosztály tisztújító
küldöttgyûlésén is szóba került a Selmecbányára tervezett
100. küldöttgyûlés, amikor dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ
igazgató azt említette, hogy a 100. közgyûlés tulajdonképpen
a 101. Ez a megjegyzés adta az ötletet, megvizsgálni az egye-
sületi közgyûlések � ill. késõbb küldöttgyûlések � amúgy sem
egyértelmû számozásának kialakulását.

Az elsõ alapszabályban a közgyûlésekrõl így olvashatunk:
�22. § Az egyesületi közgyûlés. Az Egyesület évenként egy tu-
dományos elõadásokkal és kirándulásokkal egybekapcsolt köz-
gyûlést tart � sürgõs és fontos ügyek elintézése rendkívüli
közgyûlés tartását tenné szükségessé; ezt az elnök mindenkor
összehívhatja��. Az 1892 óta megjelent összes Bányászati és
Kohászati Lapokat (BKL), ill. Kõolaj és Földgáz lapokat át-
nézve egyetlen helyen nem találkoztam a közgyûlésekkel,
rendkívüli közgyûlésekkel kapcsolatos elõírásokban azok sor-
számozásával, és � mint látni fogjuk � ebbõl keletkeztek a so-
rozatos eltérések, ellentmondások.

A közgyûlések számbavétele során az összehasonlítások
alátámasztására figyelembe vettem Jakóby Lászlónak 1964-
ben,Óvári Antal és társainak 1972-ben, Varga Ferencnek 1985-
ben, és a dr. Hatala Pál � Molnár István párosnak 2002-ben
megjelent tanulmányait.

Ismeretes, hogy 1892. június 27-én a Bányászati és
Kohászati Irodalompártoló Egyesület (BKIPE) közgyûlése
átalakult azOMBKEalakuló közgyûlésévé, kidolgozva az em-
lített I. sz. alapszabályt.

A társegyesületek (Magyarhoni Földtani Társulat,
Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Geofizikai Egyesület,
Gépipari Tudományos Egyesület) általában az �Alakuló� vagy
�Alapító� Közgyûléseket tekintették az elsõ közgyûlésüknek,
nálunk ez nem így történt, és ezzel kapcsolatban �gubanc� ala-
kult ki mindjárt a kezdetek kezdetén.

Az 1. táblázat szerint 1892-tõl 1904-ig a BKL közlése alap-
ján 17 esetben került sor a rendes (r.kgy.) és rendkívüli
(rk.kgy.) közgyûlések ismertetésére, miközben négy olyan év
is volt (1892, 1894, 1895 és 1898), amikor két-két közgyûlést
tartott az Egyesület.

Az 1898. szeptember 9-10-ei pécsi r.kgy.-rõl a BKL azt ír-
ja, hogy �� ez volt a 7.� 7 , ezzel az 1894-es nagybányai
r.kgy.-t véve az elsõnek 1, és a két rk.kgy.-t (1895. május és
1898. augusztus) is beszámozza.

Igen érdekes idõponthoz érkezünk az 1904. szeptember
25-26-án Budapesten tartott r.kgy. alkalmával, amikor
Gálocsy Árpád, a BKL szerkesztõje az ez évrõl szóló tudósítá-
sát így vezette be: �Az elsõ közgyûlésünket tartottuk itthon,
Budapesten (pontosabban az Egyesület Selmecrõl való átköltö-
zése után � szerzõ), mely Egyesületünknek a 13. közgyûlése
volt.� Ez csak úgy lehetett igaz, hogy ha a nagybányai r.kgy.
volt az 1., a pécsi a 7. (1898), a két közbensõ rk.kgy.-t (1895 és
1898) beszámozták, de a selmecbányai alakuló közgyûlést
nem vették figyelembe.

Az 1917. évi, Budapesten tartott 25 éves jubileumi közgyû-
lésen Farbaky István ügyvezetõ alelnök visszapillantást tett az
elmúlt 25 évre, de nem tett említést az 1892. évi elsõ, azaz az
alapító közgyûlésrõl. A 25-ös szám csak úgy jöhetett ki, ha fi-
gyelembe vették az 1904. évi pécsi 13., ill. beszámozták az

1911. és 1914. évi rk.kgy-eket is. A számozáskor bezavarhatott
az Egyesület 25 éves jubileuma! (A BKL tájékoztatások sze-
rint már a 29. közgyûlésrõl volt szó.)

Ugyancsak a BKL-bõl értesülhettünk, hogy �� a fõiskola
meghívására az Egyesület Sopronban tartotta 1927 szeptem-
berében a r.kgy.-ét, amikor Schivetz Ferenc titkár kizárólag a
35 éves Egyesületrõl beszélt, semmiféle sorszámmal nem je-
lölve ezt a r.kgy.-t. Mégis, a 35. közgyûlésrõl volt szó (de a
BKL már a 42. közgyûlés tájékoztatásánál tartott), míg az
1932. évi meghívók mindenütt a Budapesten tartandó 40.
kgy.-re invitálták a tagokat, mert a számozáskor kihagyták az
1929. évi rk.kgy.-t. Sajnos hol számozták, hol meg nem számoz-
ták a rk.kgy.-eket, de hogy milyen meggondolásból, nem tudni!
Ekkor találkozunk elõször hivatalosan a BKL-ben a közgyû-
lések számozásával Schivetz Ferenc titkári beszámolójából
idézve: ��Egyesületünk 40. rendes közgyûlésérõl��, majd
befejezésül a 40. egyesületi évrõl emlékezett, míg Balsay
Aladár az Egyesület 40. közgyûlésérõl beszélt, akarva-akarat-
lanul kihagyva �mint láttuk � az 1929. I. 12.-i rk.kgy-t (a BKL-
ben a 48. híradás).

Elérkezve az 1942. évhez, az Egyesület ekkor ünnepelte
50 éves évfordulóját, és a meghívókon ez olvasható: �Az
OMBKE folyó évi 50. ünnepélyes közgyûlését��. Balsay
Aladár szerint is ��az 50. évi közgyûlésrõl volt szó�.
A vezetõség ügyesen alkalmazta a rk.kgy.-ek számozását, ill.
ezek kihagyását, hiszen csak így volt lehetséges összekötni a
közgyûlések számozását az OMBKE 25, ill. 50 éves évforduló-
jával, miközben a BKLmár a 29., illetve az 58. összejövetelrõl
adott számot.

Az eltelt 50 év alatt a BKL �mint láttuk � 58 alkalommal tá-
jékoztatott rendes és rendkívüli közgyûlésekrõl. Az eddigi idõig
csak Jakóby László munkáját tudjuk értékelni, amikor is hol szá-
mozta, hol meg nem számozta a rk.kgy.-eket /miért?/ miközben
az 1894-es nagybányai r.kgy.-t tekintette az 1. kgy.-nek, a rima-
szombatit a 4.-nek, az 1895. V. havi rk.kgy. kihagyásával.
Az 1922-ben újból Pécsett tartott r.kgy. pedig Jakóby szerint a
XXX. /sic!/ lett, amikor Egyesületünk 30 éves volt. Nyilván ez a
szám motiválhatta Jakóbyt a XXX. sorszám, majd a Sopronban
tartott r.kgy.-nek pedig a XXXV. sorszám adására. Az 50. ünnepi
közgyûlés alkalmával Jakóby ��az Egyesület félévszázados
fennállásáról�� beszélt, kgy. számozásról nem. Ez ismét számo-
zási zavar, mert most az 1929. I. 12.-i rk.kgy. nem került számo-
zásra.

Az 1948. augusztus 13-ai rk.kgy. alkalmával csak az 56
éves OMBKE-rõl volt szó, de számozásról nem. (A BKL ek-
kor már a 64. tájékoztatásnál tartott.)

Talán az 56-os szám lebeghetett Vajk Péter fõtitkár szeme
elõtt, amikor az 1949. december 11-én Budapesten tartott
rendes közgyûlésen ezeket mondotta: ��büszkeséggel és
hálával tölt el az a tudat, hogy az Egyesületünk 57. köz-
gyûlésén nekem jutott az a feladat��, pedig ez a közgyûlés az
55. volt � a közbensõ három rk.kgy.-t nem számolva. Hogy ez
az 57-es szám hogy jött ki, nem tudni, érdekes, hogy nem tûnt
fel senkinek ez a baki!

Az 1952. február 16-án tartott jubiláris közgyûlésenCzotter
Sándor elnök az ��Egyesületünk 60. születésnapjáról��

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
közgyûléseinek számozása*

CSATH BÉLA okl. bányamérnök, tiszteleti tag

*Hasonló címmel hangzott el elõadás a KFVSZ 2010. szeptember 7-ei ülésén.



beszélt. Sem a beszámolóban, sem a meghívóban nem történt
említés e r.kgy. számozásáról.

A BKL 1954-ben, a 68. alkalommal tájékoztatott a r. és
rk.kgy.-ekrõl, midõn december 5-én, a Budapesten tartott
r.kgy.-en Martos Ferenc fõtitkár szerint �� ez volt az 56. köz-
gyûlés�, a három rk.kgy.-t (1945. május, 1945. december, és
1948. július), valamint a Vajk által említett 57. r.kgy.-t kihagy-
va. Szinte lehetetlen, de újabb baki következhetett be. Az ezt
követõ kgy.-ek meghívóján szerepelt a közgyûlések sorszáma
� a hibás 56. sorszámot megtartva �, így az 1972. április 22-én
Budapesten megtartott r.kgy.-t a 62. sorszámmal jelölték, az
1967. szeptemberi rk.kgy. kihagyásával (a BKL a 75.-nél tar-
tott).

Ezzel az évvel fejezõdött be Óvári Antal volt fõtitkár és
társainak a jubileumi évkönyv elkészítésével kapcsolatos mun-
kája, azonban mielõtt a munka értékelésére kerül sor, meg
kell emlékezni a dr. Hatala � Molnár páros azon az általam
használt �jelzés�-érõl, amely így szólt: �1969-ig a rendkívüli
közgyûléseket /összesen 11 esetben/ nem számozták.� (Ennek
eredete ismeretlen, de mint látni fogjuk, nagy szerepe lesz a
végsõ elszámoláskor.) Ha ez ismert volt Óváriék idején, akkor
lehetett � vagy lett volna � mód helyretenni a közgyûlések sor-
számozását!

Az Óvári-csapatban nem tudni, hogy ki állította össze a
�közgyûlések� és �rendkívüli közgyûlések� táblázatát, de saj-
nos semmiféle logikát nem látni a közgyûlések sorszámozásá-
ban. Az 1892-es alakuló kgy.-t az Óvári-féle összeállítás az
1. számmal jelölte. Érthetetlen, hogy az 1893. március 10-re
tervezett, de járvány miatt elmaradt nagybányai közgyûlést
Óváriék rk.kgy.-nek említették � számozás nélkül. Hogy
milyen megfontolásból, azt nem tudni, de mivel a közgyûlés a
BKL szerint is elmaradt, akkor semmiféle kgy.-re nem került
sor! Ugyanakkor a következõ évi nagybányai r.kgy.-t a 2.
számmal jelölték.

A pécsi r.kgy.-t az 5.-nek sorszámozták, mely csak úgy áll-
hatott elõ, hogy az 1895. és 1898. évi rk.kgy.-en kívül rejtélyes
módon a vajdahunyadi r.kgy.-t sem vették figyelembe. A 13-as
szám sehogy sem jöhetett ki, mivel a téves pécsi 5-ös szám
után öt r.kgy.-re került sor, így az 5+5 nem lehet 13! Óváriék
átvették a Vajk-féle 57-es és a Martos-féle téves 56-os számo-
zást, és innen már egyenes volt az út az 1972-es évvel befeje-
zett kimutatás végéig a 62. sorszám alkalmazásához, miköz-
ben az 1967-es rk.kgy. kimaradt. (A BKL a 75. tájékoztatónál
tartott.)

Óváriék feltételezhetõen hallhattak az 1969-es említett
�jelzés�-rõl, mert kimutatásukban külön vették a r.kgy.-eket,
és külön táblázatban szerepeltették a rk.kgy.-eket. Ezek szá-
ma szerintük 13 volt, mely ugyan eltér a BKL által közöltek-
tõl, mivel a Lapok a rk.kgy-ek számát 1972-ig 15-re teszi. Ez
abból adódik, hogy Óváriék nem vették figyelembe az 1892-es
és 1893-as rk.kgy-eket, de hogy miért nem, az nem ismeretes,
holott a selmeci alakuló kgy.-t az 1-es számmal sorszámozták.

Az 1972-tõl 2010-ig terjedõ idõben volt még egy határidõ,
éspedig Varga Ferenc egyesületi történetírásának befejezése az
1984. március 9-én, Siófokon tartott r.kgy.-sel, mely, mint lát-
tuk, a 72. sorszámmal került megjelölésre. Ekkor a BKL már
a 85. alkalommal adott ismertetést közgyûlésekrõl olvasói ré-
szére. Vargának ez idõre a BKL, a Jakóby-féle, és az Óvári
anyag állt rendelkezésére, de hogy melyiket vette alapul, nem
ismeretes.

Varga elfogadta az 1892. évi közgyûlést, de nem számozta,
és így õ is ugyanabba a hibába esett, mint elõdei, amikor a jár-
ványmiatt elmaradt 1893. március 10-ei kgy.-t is számba vette,
mint rk.kgy.-t. Varga a nagybányai kgy.-t tekintette az 1. kgy.-
nek amikor így írt: ��már az elsõ közgyûlésen, 1894-ben lett
tárgyalva a bányatörvény.� Ettõl kezdve kimutatásában a r. és

rk. kgy.-eket csak sorolta, és azÓvári-féle összeállításból a 40.-
tõl idõszakosan vette át a számozást, és így érte el a 62.-et,
majd a 72. sorszámmal jelzett 1984. évi siófoki közgyûlést.

A dr. Hatala Pál �Molnár István párosnak jutott az a fela-
dat, hogy az Egyesület 110. évfordulójára megjelenõ tanul-
mányban készítsenek összefoglalást az Egyesület történetérõl,
mely tanulmányhoz a közgyûlésekrõl táblázatos kimutatás is
készült 2002-ig bezáróan. Könnyû helyzetben voltak, mert
már a megkezdett � igaz, hibás � úton haladva ismertették a
közgyûlések felsorolását a 72. sorszámmal jelzett siófoki
r.kgy.-tõl a Salgótarjánban 2002. április 27-én megrendezésre
kerülõ 91. r.kgy.-ig, miközben a BKL már a 104. ismertetésé-
nél tartott.

A páros a járvány miatt elmaradt, 1893-ra tervezett nagy-
bányai közgyûlést rk.kgy.-nek említette sorszámozás nélkül,
éppúgy mint Óváriék és Varga. Több rk.kgy.-t is számba vet-
tek, holott az õ kimutatásukban szerepelt az ominózus �jel-
zés�, melynek figyelembevételével a páros a rk.kgy.-ek számát
11-nek vette, többet kihagyva. Náluk � mint Óváriéknál � a
rk.kgy.-ek száma ugyanis meghaladta a 13-at, az általuk a
nagybányai az 1894. évi 1.-nek számozott r.kgy.-tõl számítva.
Az 1. sz. táblázatban is látható, hogy szerintük a rendkívüli
közgyûlések �rk.kgy. (1* - 13*)� jelzéssel szerepelnek. Ugyan-
akkor 1969 után két rk.kgy. (1975 és 1999) már sorszámot ka-
pott, s csak így érhették el 2002-ben a már említett 91. sorszá-
mot az OMBKE 110 éves évfordulója alkalmával.

Jelen anyagom véglegesítése elõtt jelent meg a BKL Bá-
nyászat 2010/4. (közös) száma. Ennek 72-74. oldalán olvas-
ható �Az OMBKE 100 köz- ill. küldöttgyûléseinek kronoló-
giája (1892-2010)� címû összeállítás, melynek végén szintén
olvasható amár sokszor említett �jelzés�. Ez a táblázat folytat-
ja a Hatala-páros kimutatását, és befejezi � megelõlegezve � a
selmecbányai r.kgy.-sel, amivel eléri a 100. jelzett r.kgy.-t.
A táblázatért Podányi Tibor felelõs szerkesztõ nem hibáz-
tatható, hiszen az elõdöktõl átvett kimutatásokban vannak a
hibák, õ csak a hiányzó adatokat pótolta.

Ezen történeti összefoglalással igyekeztem bemutatni az
Egyesület közgyûlései sorszámozása kialakulásának � simá-
nak nem mondható � történetét. Megállapítható, hogy a zûr-
zavarnak � hadd nevezzem �káosznak� � alapvetõ oka az,
hogy egyetlen alapszabályunk sem rendelkezett kellõ precizi-
tással a közgyûlések sorszámozásáról vagy nevezéktanáról (r.
vagy rk.kgy., jubileumi stb.).

Az 1. táblázat szerint az 1892 óta eltelt 118 év alatt a BKL
(elsõ oszlop) 113 alkalommal adott tájékoztatást az Egyesület
r. és rk.kgy.-eirõl, mely számban 13 alkalommal benne foglal-
tatik az adott évben kétszer tartott közgyûlések száma (nagy
körrel jelölve). Amikor nem volt közgyûlés, a Lapok nem is fog-
lalkozott vele, lévén nem volt mirõl tájékoztatni! Ha csak ezt a
számot vesszük figyelembe, akkor a 2010. szeptemberi köz-
gyûlés lett volna a 113. közgyûlésünk.

Figyelembe véve az ominózus jelzést, mely szerint 1969-ig
nem vették számításba, azaz nem számozták a rendkívüli köz-
gyûléseket, melyek száma 15 volt (a táblázatban rk.kgy./1-15/-
tel jelezve), viszont belevéve az 1892. december 3-ai és az
1893. februári rk. kgy.-eket is, a közgyûlések száma 113-15 =
98-nak adódik, így 2010. szeptember 10-én Selmecbányán
csak a 98. közgyûlésre (ill. ma már küldöttgyûlésre) kerülhe-
tett volna sor, és nem a 100.-ra � köszönhetõen az elõdök rossz
sorszámozásának. (A táblázat utolsó oszlopában az e felté-
telek szerinti sorszám szerepel.) Azaz a 100. küldöttgyûlésre
2012-ben, az OMBKE alapítása 120. évfordulója alkalmával
kellene hogy sor kerüljön.

Ezen anyagban természetesen a közgyûlések sorszámozá-
sa kialakulásának utólag kicsit zavaros történetét igyekeztem
bemutatni, nem pedig kritizálni a 100. küldöttgyûlés legális
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vagy nem legális sorszámát, melyen már nem lehetett változ-
tatni.

Ajánlom a Választmánynak: hívja fel az Alapszabály Bi-
zottságot, hogy dolgozzanak ki a köz- vagy küldöttgyûlések
sorszámozására egységes javaslatot. Csak egy ötlet: a követke-
zõ közgyûlés (akár r., akár rk.) lehetne pl. �az Egyesület 114.
� 2011. évi I. közgyûlése�.
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Buda Attila: Három bányászgeneráció válogatott iratai és
emlékezései Dobsinától Brennbergbányáig

(Magyar Olajipari Múzeum, Zalaegerszeg, 2009)

A három kötet csaknem 1300 oldalával valószínûleg a
folyóiratunk könyvespolc rovatában ismertetésre került leg-
hosszabb könyvsorozat. A Breuer-Buda család dokumentu-
mainak részletei közgyûjteményekben találhatók, a család
egyes tagjairól külön kiadványok, cikkek is megjelentek, de a
jelen három kötet � a korábbiaktól eltérõ � másfajta megjele-
nést tükröz. Voltaképpen három forrás vezetett a mûvekmeg-
írásához.

Buda Attila gimnazista korában egy bõröndnyi kéziratos
hagyatékot kapott nagyanyjától, özv. Breuer Györgyné,
Masznák Jankától. A kb. 2200 db rendezetlen, 1900-1950 kö-
zötti éveket átölelõ anyag tartalma: levelek, iratok, képes leve-
lezõlapok családtagoktól, barátoktól, ismerõsöktõl; Sopron
város társadalmi, tudományos, mûvészeti életével kapcsolatos
értesítések, meghívók; brennbergi bányászattal foglalkozó he-
lyi és technikatörténeti érdekességû írások; periratok, melyek
1945 elsõ hónapjaiban Sopronkõhidán keletkeztek. A szerzõ
fiatal éveiben könyvtárosi tanulmányokat folytatott, és mûve-
lõdéstörténeti hivatásában találta meg élete célját. Ezen hajla-
ma vezette arra, hogy a nagyanyai hagyatékot negyven éven át
gondosan megõrizze.

Édesapja � Buda Ernõ � 2005. február 8-i halála után a
nagykanizsai lakás pincéjében egy faládára leltek, amelyben a
munkásságával kapcsolatos iratok és könyvek mellett egy � a
gyermekei által sem ismert � dokumentumgyûjtemény látott
napvilágot. A nagyszülõktõl örökölt hivatalos levelek, iratok
iskoláikról, munkahelyi elõmenetelükrõl, rokoni kapcsolata-
ikról és a betöltött hivatali állásukon túli érdeklõdésükrõl szá-
molnak be. Elõkerültek selmecbányai középfokú és fõiskolai
indexek. Az elõdök külföldi tanulmányútjainak híradásai, be-
számolói is részei az anyagnak. Családi levelezés jellemezte a
kiterjedt � mintegy harmincfõnyi � rokonságot, akik távol élve
is különös szeretettel és érdeklõdéssel fordultak egymáshoz.
Az iratok és levelek õszintén festik le hazánk történelmének
egymást követõ, egymással merõben ellentétes kül- és belpo-
litikai változásait. Érzékletesen mutatják be azt a bizonytalan-
ságot, ami 1945 után a tulajdonviszonyok változásában jelent-
kezett. A szerzõt meglepték ezek az írások, nem tudhatjuk,
hogy Buda Ernõmilyen szándékkal õrizte a gyûjteményt.

Buda Attila hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy a
nagyanyjától kapott és apjától különös módon örökölt íráso-
kat összevonja, �összefésüli� és idõpontok szerint rendezi
sorba.

Az elsõ két kötet elkészülése után elhatározta, hogy a
leírtakat szöveggyûjtemény közreadásával támasztja alá.
A sajtószemlét az 1914. évvel kezdte, amikor nagyatyja,
Breuer (III) György Krassó-Szörénybõl Brennbergbányára
került. A szöveggyûjtemény idõsorrendben 481 tételt tartal-
maz. A kigyûjtés a Sopron megyében megjelent összes 18 na-
pilapot dolgozta fel, közülük kiemeljük a Soproni Naplót
(1913-1919), a Soproni Vörös Újságot (1919), a Soproni
Hírlapot (1919-1945), az Új Sopront (1945-1947) és a Sopron-
megyét (1947-1950), tehát eltérõ politikai felfogású lapokat.

A huszadik században a szénbányászatMagyarországon is
stratégiai ágazattá vált, kiszolgáltatva a napi politikai érdekek-
nek. A brennbergi szénbányászat alakulása, fejlõdése is szak-
mai és politikai hatások következménye volt, az iparág sajátos-
ságából fakadóan jó és hibás döntések sorozata. A munkásjó-
léti intézmények, mint fürdõépítés, kórház és iskola létesítése,
nyugdíjas házak építése stb. hozzájárultak a bányászok nehéz

életkörülményeinek javításához. A két világháború közötti
idõszakot pezsgõ kulturális- és sportélet jellemezte. Részletes
hírek jelentek meg a bányászszerencsétlenségekrõl, azok ál-
dozatairól és a hatósági vizsgálatokról. A bányászok
bérköveteléseirõl, munkabeszüntetésekrõl, a napokig tartó
sztrájkokról számos újsághír található. Egyedülálló hírcsokor
1939-1941-bõl az ország legmélyebb (630 m) Szent István
akna szénmezejének felkutatása, modern tornyának és egyéb
létesítményeinek leírása.

1935 júliusától kezdve több újságcikk adott hírt a
Mihályiban folyó földgázkutatásokról. Bár Buda Ernõ csak
nyolc évvel késõbb, 1943 novemberében lépett a MAORT
szolgálatába, de a szerzõ indokoltnak tartja az olajipari tevé-
kenység Sopron megyei ismertetését. 1948 szeptemberétõl a
Papp Simon per híreit, nyomozását és ítéleteit bõven ismerte-
tik a cikkek.

A háború utáni viszonyokról a 258. számú közléstõl kezd-
ve olvashatunk. A termelési hírek mellett elõtérbe kerültek a
munkásmozgalom egyre élesebb harcai. A korábbi szociálde-
mokrata munkásság az 1946. évi bányaállamosítás után a
Kommunista Párt befolyása alá került. A két munkáspártnak
a kommunisták által erõltetett egyesítése hosszú harcba ke-
rült, amikor is sok szociáldemokratát zártak ki, közöttük
brennbergi bányászokat és Vajk Artúr bányaigazgatót is. A nö-
vekedõ külpolitikai feszültségek miatt 1948 júliusában meg-
kezdõdött a határsáv kiépítése erdõirtásokkal és õrtornyok
építésével. Az elsõ határsávot pontosan az osztrák határ men-
tén építették ki.

A kötetek szerkezetének, felépítésének bemutatása után
ismertetjük a legfontosabbnak ítélt személyiségek életútját az
I. kötet 1-600. és a II. kötet 601-879. számú adatai alapján.

A család elsõ ismert õse, Breuer György Dobsinán kötött
házasságot 1756-ban. Fia, György Dobsinán született 1761-
ben. Ennek fia, Breuer (I) György is Dobsinán született 1782-
ben, akinek a foglalkozása is ismert: Sajógömörben volt evan-
gélikus kántortanító. Ennek fia, Breuer Károly Sajógömörben
született 1817-ben, életének fõbb eseményeit iratok támaszt-
ják alá, róla már fénykép is készült. A pozsonyi fõiskolán kul-
túrmérnöki oklevelet szerzett, Zólyom környékén végzett
�inzsellér� tevékenységet.

Breuer Károly elsõ házasságából született fia, Breuer (II)
György Nagyszalontán született 1858-ban. (Buda Attila római
számmal jelöli meg a György keresztnevû családtagokat.)
Breuer (II) György a selmecbányai akadémia bányászati, gépé-
szeti és vaskohászati szakát végezte el. Az õ tantárgyai és bizo-
nyítványai alkotják az I. kötet bevezetõ 25 oldalát. A felvidéki
ércbányászat kezdõdõ pangásamiatt nemZólyomban, hanem
az erdélyi vas- és szénbányáknál keresett foglalkozást.
A Krassó-Szörényben található Stájerlak-Aninát és a közeli
Resicabányát a 19. század végén Magyarország legnagyobb
gyárvárosainak sorában tartották számon.Breuer (II) György a
kohók vezetõje lett, így az olvasztókemencék, kokszoló kohók
mûködtetésérõl, szervezettségérõl részletes leírást olvasha-
tunk. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesü-
letnek alapításakor, 1892-ben rendes tagja volt, ezt selmecbá-
nyai aláírása is bizonyítja.

Breuer (II) György az Osztrák-Magyar Államvasúti Társa-
ság alkalmazottjaként dolgozott. Fia, Breuer (III) György Stá-
jerlak-Aninán született 1887. október 10-én. Szülei evangéli-
kus középiskolát keresve elõször Selmecbányára (1898), majd
Sopronba (1900) küldték. Breuer (II) György 1912 végén Te-
mesvárra költözött. Az elsõ világháború utáni erdélyi bevonu-
lás elõl családjával Magyarországra menekült, és a legidõsebb
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fiához közeli, Sopron megyei Lövõre települt, ahol 1923.
október 22-én hunyt el.

Breuer (III) György az elsõ kötet mintegy 460 dokumentu-
mának, levelezésének központi szereplõje. Életének mozza-
natai az iratokból végigkövethetõk. 1907-1908-ban Düssel-
dorfban a Benraht gépgyárbanmûszaki ismeretekre tett szert.
Hazatérve az Urikány-Zsilvölgyi Kõszénbányatársaság lupé-
nyi bányájánál tisztviselõként helyezkedett el. Három év eltel-
tével áthelyezték Brennbergbányára, végleges munkahelyére.
1913-ban házasságot kötött Masznák Jankával, gyermekeik
György és Ernõ.

Breuer (III) György a 19. soproni honvéd gyalogezred szol-
gálatában 1915 áprilisában aKárpátokban orosz hadifogságba
került, Szibériába szállították. 1918 nyarán tért vissza hazájá-
ba. Hadi cselekedetei alapján hadnaggyá léptették elõ és ki-
tüntették ezüst vitézségi éremmel. Az 1400 fõs bánya, osztá-
lyozó, szociális létesítmények ügyvitelét sikeresen irányította.
Sopron város és vármegye szénellátását a bánya a legnehe-
zebb idõkben is biztosította.

Hivatalnoki munkája mellett a természettudományokért
rajongott, és minden szabadidejében Sopron környékének
természeti viszonyaival foglalkozott. Kiválóan ismerte a ma-
dárvilágot, a Fertõ és a Hanság területén madárvártákat
létesített. Megalakította a Magyar Ornitológusok Szövetsége
soproni csoportját, havonta tartott madártani elõadásokat.
Tanulmányai fõleg az Aquila címû lapban jelentek meg.
A madárvilág mellett érdekelték a halak, a rovarok és a gom-
bák. Elsõrangú fényképészként a Soproni Fotóklub elnöke
volt. Az MTA ösztöndíjjal támogatta kutatásait.

Az 1938 márciusi Anschluss révén a hitleri Németország
határos lett Magyarországgal. A Volksbund nyomására töb-
ben igényelték a vezetéknevük vissza-németesítését. Ellenha-
tásként többen kérték német vezetéknevük magyarosítását.
1939 májusában a Breuer fiúk Budára magyarosították nevü-
ket. (Mások közül a híres erdõtelepítõ Muck családot említ-
jük, a fiatalok Madasra magyarosítottak.)

Az 1944. október 15-i sikertelen magyar kiugrás után a
nyilas hatalom öt és fél hónapja következett. A hatalom-
váltáskor Sopronban a Gestapo két személyt megölt, túszként
letartóztattak 16 személyt, közöttük Breuer (III) Györgyöt.
Nyolc napi letartóztatás után kiszabadulva október 31-én
kérte nyugdíjaztatását a Kõszénbánya Rt.-tõl. Egy hét múlva
lefoglalták brennbergi lakását. Szálasi Ferenc november 22-én
Sopronba települt, és a brennbergi orvos lakását foglalta el.
A Breuer család házába Lutz Gizella, Szálasi menyasszonya
költözött, az egyetlen brennbergi �bombabiztosnak� mondott
óvóhely szomszédságában.

Vajk Artúr, a bánya vezetõje felismerte, hogy mentesítése a
nyilas uralom alatt mit sem ér. Pénzes Pál bányamunkás kez-
detben a rokonainál, Szilsárkányban, majd Brennbergben buj-
tatta el. Vajk rejtegetését, élelemmel való ellátását Breuer

György szervezte meg. Hasonlóan elõsegítette Füredi Oszkár
(1890-1978) neves soproni építész rejtõzködését, aki a har-
mincas években Brennbergben templomot, iskolát és lakó-
épületeket hozott létre.

1945. január 13-án nyilas nyomozók durva erõszak alkal-
mazásával letartóztatták Breuer (III) Györgyöt és feleségét. Ki-
hallgatásuk után, február 5-én öt társukkal együtt Sopronkõ-
hidára szállították õket. A II. kötetben hetven oldalon olvas-
hatók a kihallgatások jegyzõkönyvei.Breuert és társait március
30-án engedték szabadon, egy nappal az orosz csapatok sop-
roni bevonulása elõtt.

Vajk Artúr és Breuer (III) György április elején elfoglalták
korábbi helyüket a brennbergi bányaigazgatóságon. A szén fo-
lyamatos termelését, Sopronba szállítását nagy nehézségek
között oldották meg. A bányák államosítása éveiben a koráb-
bi vezetõk helyzete egyre nehezebbé vált. Vajk Artúrt 1948.
márciusban Budapestre vezényelték és a Szénbányászati Ipari
Laboratórium szervezésével bízták meg, amelybõl évek múl-
tán a Bányászati Kutató Intézet fejlõdött ki. Breuer (III)
Györgyöt 1948. március 1-jén nyugdíjazták, brennbergi lakását
a vállalat május 5-én felmondta, nejével soproni rokonaikhoz,
majd Ernõ fiához Nagykanizsára költöztek. A Bányászai Ku-
tató Intézet nagykanizsai laboratóriumába történõ elhelyez-
kedését Vajk Artúr segítette elõ. Breuer 1955. június 11-én
hunyt el.

Buda György és Buda Ernõ brennbergi elemi és soproni
középiskoláik elvégzése után a soproni egyetem erdész illetve
bányász karára iratkoztak.György a repülõtiszti pálya presztí-
zsének hatására pályázott és felvételt nyert a kassai akadémiá-
ra, 1942. december 6-án repülõ hadnaggyá avatták.Ernõ 1943.
október 13-án bányamérnöki oklevelet szerzett és a MAORT-
nál helyezkedett el. Életük különös történetét nem ezen köny-
vek tárgyalják.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a dokumentum-
kötetek és a szöveggyûjtemény nem tartja be a korábbi tabu-
kat, nem kerüli el az ellentétes politikai nézeteket, azt illuszt-
rálja, hogyan lehetett együtt élni velük.

Buda Attila � Buda Ernõ fia � irodalomtörténész, könyvtá-
ros. Zalaegerszegen született 1953-ban. 1983-tól a BKE Köz-
ponti Könyvtárában dolgozott, 1993-tól az ELTE Toldy
Ferenc könyvtárának vezetõje. Fõ mûvei személyi és in-
tézményi bibliográfiák. Az utolsó tíz évben megjelentek tõle:
A Nyugat Kiadó története (2000); Könyvtári ismeretek kis
szótára (2000); Magyar irodalmi repertórium (2003-2005).
Jelen kiadványával az volt a célja, hogy a soproni és brennber-
gi helyi viszonyok részesei sok új körülményt, összefüggést is-
merjenek meg. Elismerés illeti Tóth Jánost, a lektoráló
múzeumigazgatót és Szilágyi Terézt, a számítógépes gondozást
végzõ titkárságvezetõt.

Molnár László

KÖZLEMÉNY
a Magyar Bányászat Évezredes Története

könyvsorozatról

A Magyar Bányászat Évezredes Története IV. kötet
átvehetõ Budapesten az Öntödei Múzeumban (Bem József
u. 20.), telefon: 06-1202-5011, vagy Zalaegerszegen a
Magyar Olajipari Múzeumban (Wlasics Gy. u. 13.), telefon:
06-93-311-081.

Azok is megvehetik a kötetet, akik korábban nem
jegyezték elõ. Postai küldésre nincs lehetõség.

Sokan szeretnék megvásárolni az elsõ három kötetet is,
amelyeknek újra kiadása az érdeklõdõk számától függ.
Az ilyen irányú igényeket, kérjük, jelezzék a fenti címeken,
vagy az alábbi e-maileken:

moim@olajmuzeum.hu
ombke@mtesz.hu

it.benke@freemail.hu
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy elkezdõdött az

V. kötet szerkesztése, amelynek a témája, illetve az ideig-
lenes címe: A magyar montanisztika személyi almanachja.
Késõbb bõvebb tájékoztatást adunk errõl a kötetrõl.

Benke István fõszerkesztõ

Tájékoztatjuk a Bányászat tisztelt Olvasóit, hogy az éves tartalomjegyzék a 2011/1. számban fog megjelenni. � Felelõs Szerkesztõ
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