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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bányászattal
kapcsolatos célkitûzései és az EU-csatlakozás

Interjú SZALAY GÁBOR politikai államtitkárral

A magyar és a nemzetközi bányászat/energetika kérdéseit is átfogó-
an bemutató elõadást tartott 2003. február 27-én az MBSZ-BDSZ-
OMBKE által szervezett rendezvénysorozat keretében Szalay Gábor, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára. Fontos-
nak tartottuk, hogy Lapunk Olvasói is megismerjék a bányászat, ener-
getika, környezetvédelem kérdését átfogóan bemutató elõadást. Állam-
titkár úr készségesnek mutatkozott, hogy elõadása alapján válaszoljon
a kérdésekre, melyek az elõadás felépítését és ott elmondottakat követ-
ték. Az interjút dr. Horn János készítette.

Államtitkár úr élete szorosan összekapcsolódott a szénbányászattal, majd 1990 óta, mióta
országgyûlési képviselõ, az energetikával. Mi az új munkájában, hiszen a „bányászok” nagy
örömmel fogadták, hogy hosszú idõ óta újból kiváló felkészültségû bányászati, energetikai
szakember az illetékes tárca második embere.

Kinevezésemkor én magam is azt gondoltam, milyen jó, hogy új beosztásomban annyi
mindent tehetek a bányászatért, az energetikáért. Biztos vagyok abban, hogy ezt gondol-
ta rólam minden kívülálló. Sajnos azt kell válaszolnom, hogy az elmúlt hónapokban talán
pont ez az a szektora a GKM-nek, amivel a legkevesebbet volt módomban foglalkozni.
Számtalan terület tartozik a minisztériumhoz és számomra e sok terület közül jó pár új
volt, millió gondal tele. Épp úgy „aláaknázott” területek, mint mondjuk az energetika. Így
aztán érdekes fintora a sorsnak, hogy mióta a tárca államtitkára vagyok, lényegesen ke-
vesebbet tudok energetikai kérdésekkel foglalkozni, beleértve a bányászatot is, mint azt
megelõzõen bármikor.

2002 szeptemberében Oszakában rendezték meg a kétévenként sorra kerülõ – általában öt
napig tartó – nemzetközi energetikai fórumot, melyen a legnagyobb termelõ és legnagyobb fo-
gyasztó országok miniszterei/államtitkárai vesznek részt. Magyarországot Államtitkár Úr kép-
viselte. Mirõl szólt a fórum és milyen következtetéseket, programokat fogalmazott meg?

A világ energetikai kilátásait vitatta meg ez a fórum több napon keresztül és nagyon fi-
gyelemre méltó gondolatok hangzottak el. Alapvetõen azt a perspektívát tárgyalta a fó-
rum, ami az energetikában az elõttünk álló közel 30 évben, 2002 és 2030 között várható.
Voltak lelkesítõ, voltak azonban inkább óvatosságra intõ konklúziók is. Legtömörebben,
általánosabban talán azt mondhatnám, az a perspektíva rajzolódott ki az elõttünk álló 30
évre vonatkozóan, hogy az energiafogyasztás jelentõs mértékben növekszik, bár nem any-
nyira, mint az ezt megelõzõ idõszakban. De 2030-ra körülbelül kétharmadával nõ a világ
energiafogyasztása 2000-hez képest és ez annyit jelent, hogy 1,7 %-os éves növekedés vár-
ható a világ teljes energiafogyasztásában. Ez valamivel alacsonyabb, mint az elõzõ idõ-
szak, de kétségtelen, hogy a trend teljesen egyértelmû. Ugyanakkor vannak bizonyos gon-
dok is, mert hiszen nõnek az energiafogyasztással együtt a környezetvédelmi rizikók, az
energetikai infrastruktúra létrehozásának finanszírozási rizikói és nõnek a nemzetközi
energetikai szállítások biztonsági rizikói is. 
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A növekmény kb. 90 %-a fosszilis energia lesz, az olaj évenként 1,6 %-kal nõ, a mos-
tani kb. 75 millió barrel napi teljesítményrõl 120 millió barrelre fog nõni az olajfogyasz-
tás. A növekmény mintegy kétharmadát a fejlõdõ országok, de ezen belül is különösen
Kína fogja elfogyasztani. Az összfogyasztáson belül a fejlõdõ országok részaránya a mos-
tani kb. 30 %-ról 43 %-ra nõ, miközben az OECD rész 58 %-ról 47 %-ra csökken. A pri-
mer energiahordozók közül minden másnál jobban nõ, 2030-ig megduplázódik a gázfo-
gyasztás. A szekunder villamos energiát leszámítva, a gázfogyasztás emelkedése a leglé-
nyegesebb. A mostani 23 %-ról 28 %-ra nõ a gáz részaránya a világ energetikai struktú-
ráján belül és a növekmény 60 %-a kombinált ciklusú erõmûvekben kerül felhasználásra.
A szénfogyasztás is nõni fog. Jelentõsen, kb. 50%-kal növekedett a szénfogyasztás az el-
múlt két évtizedben. A trend változatlanul megmarad, a világ energia mérlegében várha-
tóan 2030-ban is kb. 24 %-ot fogja kitenni a szén, ugyanúgy, mint most. Annyi változás
várható, hogy a szén felhasználás Ázsiában, de különösen Kínában és Indiában fog jelen-
tõs mértékben nõni, az OECD országokon belül pedig, de különösen az EU országokban
csökkenni fog, miközben jelentõsen polarizálódik vagy szûkül a termelõk köre. Európá-
ban várhatóan, legalábbis az EU mostani és jövendõ országainak körében minimálisra
fog csökkenni a szén kitermelése. 

A nukleáris energiával kapcsolatban elhangzott elõrejelzés meg kell, hogy mondjam,
nem egyezik azzal, amit én gondolok a nukleáris energiáról, de nem egyezik azzal sem,
amit sokan mások ott a fórumon megfogalmaztak. Tömören arról szólt ennek a nemzet-
közi energiafórumnak a hivatalos papírja, hogy az atomenergia a jelenlegi közel 7 %-os
szintrõl 5 %-os részarányra fog csökkenni 2030-ban. Ezt nem igazán támasztja alá az,
amivel most tulajdonképpen találkozunk. Több felszólaló erõsen kétségbe vonta ennek az
elõrejelzésnek az alaposságát. Kétségbe vonták elõször is az ázsiai országok felszólalói,
akik elmondták, hogy õk, mint egy szál köldökzsinóron, úgy függenek a közép-keleti olaj-
szállításokon, és nem engedhetik meg maguknak, hogy legalább egy másik lábra ne állja-
nak és számukra ez az atomenergia. Többen felszólaltak Ázsiából, az õ térségükben nem
látják reálisnak az atomenergia részarányának a csökkentését, ezzel szemben inkább a
növekedését jelzik elõre. Spencer Abraham, az Egyesült Államok energetikai államtitká-
ra szintén fontosságot tulajdonított annak, hogy az Egyesült Államok energiapolitikájá-
ban az egyharmados arány van megfogalmazva. Nevezetesen, nemcsak a forrásokat kell
diverzifikálni, hanem azt is, hogy fosszilis energiahordozók, nukleáris energiahordozók
milyen arányban vannak egymással, amit terveik, elõrejelzéseik és energiapolitikai szán-
dékaik szerint jelenleg egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban osztanak fel, a szén,
kõolaj és az atomenergia között – eltekintve a megújuló energiaforrások, még elõre pon-
tosan nem látható, nyilván kisebb részarányától. Még érdekesebb volt Loyola de Palacio-
nak, az EU biztosának, energetikai és infrastrukturális kérdésekért felelõs igazgatójának
a véleménye, aki kifejezetten azt mondta, hogy az Európai Uniónak újra kell vizsgálnia a
nukleáris opciót, mert egyre inkább úgy érzik, hogy nem tartható a nukleáris energia erõs
leszorításával elképzelt európai jövõkép. 

Majd meglátjuk, hogy mindezekbõl a jóslatokból mi válik be. Egyelõre, tehát nagyjá-
ból ezt várja a világ energetikájára nagy befolyással rendelkezõ országok vezetõ gárdája.
De nemcsak arról volt szó, hogy nagyjából milyenek a részarányok az egyes energiahor-
dozók között, hanem más kérdések, nagyon komoly kérdések is felmerültek. Felmerült
az, hogyha ilyen jelentõs mértékben nõ az energia továbbra is, akkor nagyon jelentõs inf-
rastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtani. Kb. 1500 milliárd dollár befektetés szüksé-
ges a szénhidrogéniparba, és mintegy 4500 a villamosenergia-iparba 2030-ig. A nagy kér-
dés ezzel kapcsolatban az, hogy ezt az óriási összeget, – kb. 6000 milliárd dollárt – 30 év
alatt honnan lehet biztosítani. Alapvetõen a magánszektorból. A magánszektor viszont,
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nyilván, csak oda viszi a pénzét, ahol biztos megtérülés vár rá. Ezért rendkívül lényeges,
hogy a kormányok ne erõszakos árbeavatkozásokkal tegyék tönkre a befektetések lehe-
tõségét és reményét, mert az árkérdés igen-igen kényes. Ha egyik oldalon az állam be-
avatkozik és bármilyen meggondolásból le kívánja szorítani a fogyasztói energiaárakat,
akkor ott nincs megtérülés, nincs befektetés, hiány keletkezik. A másik oldalon viszont,
hogyha túl magasak az energiaárak, akkor ott meg nincs gazdasági növekedés, nincs szük-
ség annyi energiára, mondjuk kõolajra és elkezdenek zuhanni az árak, tehát ez egy kényes
libikóka, amit megfelelõ belátással és racionalitással kell beszabályozni. A szabályozásban
részt kell, hogy vegyenek a kormányok, a magánbefektetõk, a fogyasztók és a termelõk
egyaránt. 

A másik nagyon lényeges kérdés volt a CO2 kibocsátás. Mindannyian tudjuk, hogy a
Kyoto-i egyezmény létezik és ez az egyezmény nagyjából milyen irányba kívánja terelni a
világot, ennek ellenére az a szomorú és megdöbbentõ elõrejelzése van ennek a nagy nem-
zetközi fórumnak – ami meg is jelent azóta a World Energy Outlook 2000-ben –, hogy a
CO2 kibocsátás az elfogyasztott energiánál is erõteljesebb mértékben növekszik, Kyoto-i
egyezmény ide, Kyoto-i egyezmény oda. Miközben az energiafogyasztás 1,7 %-kal növek-
szik, addig a  CO2 az elõttünk lévõ 30 évben évi 1,8 %-kal növekszik, így azután a jelen-
legi évi 16 milliárd tonnáról 38 milliárd tonnára növekszik a CO2 kibocsátás 2030-ra. Eb-
ben, ha lehet mondani a fõ „bûnösök” vagy fõ „tettesek” szintén a fejlõdõ országok. Most
nyilván ne értsenek félre, nem vádpadra akarom õket ültetni, hiszen nem a fejlõdõ világ
volt eddig a nagy CO2 kibocsátó, de ahogy az õ részarányuk az energiafogyasztásban nö-
vekszik, úgy növekszik a részarányuk a CO2 kibocsátásban is. Az elõrejelzések szerint a
fejlõdõk részaránya a mostani 34 %-ról 47 %-ra növekszik 2030-ig, ami a CO2 kibocsá-
tást illeti, míg az OECD részaránya pedig 55 %-ról 43 %-ra csökken. 

Még egy érdekes megállapítást talán érdemes idézni, hogy az elõttünk álló 30 évben a
kõolaj frontján az OPEC jelentõsége egyértelmûen nõni fog. Egyszerûen abból kiindul-
va, hogy a világ kimutatott kõolajkészleteinek négyötöde az OPEC országokban van, mi-
közben ma a kõolaj-kereskedelemben vagy kitermelésben az OPEC országok csak a két-
ötödöt képviselik. Ebbõl a két számból logikusan következik, hogy a súlyuk a kõolaj-ke-
reskedelemben jelentõsen növekedni fog. Még egy kérdésrõl, a kiszámíthatatlan és válto-
zékony árfluktuációról folyt sok vita. A dolog lényege, hogy a kõolajnak, illetve a kõolaj-
termékeknek hihetetlen áringadozása van. Minden kis világpolitikai rezdülés jelentõsen
befolyásolja az áralakulást. A kõszén világpiaci ára viszont, mondhatni, nagyon kiegyen-
súlyozott, ezektõl a szélsõséges ondulációktól mentes. Ez nyilván a szén javára szól, vagy
szolgál, hiszen jobban tervezhetõk a gazdasági folyamatok. Egy bizonyos, a globalizáció
lerombolta az akadályokat, de ugyanakkor megnövelte a kihívásokat. A világ bármely
pontján hozott energiapolitikai intézkedés, – már legalábbis a nagyobb termelõknél vagy
fogyasztóknál hozott energiapolitikai intézkedés – kihat a világ ellentétes oldalán lévõ or-
szágok sorsára is.

A szénbányászat milyen súllyal szerepelt a fórumon és milyen prognózist fogalmaztak meg?

A fórumon persze szénbányászati kérdésekrõl is esett szó, ha nem is olyan nagy súllyal.
Úgy lehet talán összefoglalni, hogy növekedés, egyértelmû növekedés lesz a világ szénbá-
nyászatában, viszont visszaesés, egyértelmû visszaesés lesz az Európai Unió területén fo-
lyó szénbányászatban, beleértve a ma még csak jelölt tagországokat is. A világ teljes kõ-
széntermelése 2001-ben 3,8 milliárd tonna volt, ami 25 év alatt gyakorlatilag azt jelenti,
hogy megduplázódott a kitermelési szint. A kõszén kereskedelem pedig még ennél is je-
lentõsebb mértékben nõtt. Különösen a tengereken folyik a kõszén kereskedelem, a tel-
jes mennyiség 75%-át tengeren szállítják. Az ázsiai térség szerepe nõ, Kína szerepe nõ, az
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OECD országoké csökken, Lengyelországé és Oroszországé szintén jelentõsen csökken.
Átrendezõdés van a kõszén kitermelésében; a súlypont Ausztrália, Dél-Afrika, Kína,
Amerika, Indonézia. A fõ exportõrök nagyjából egybeesnek a fõ termelõkkel – Ausztrá-
liával, Kínával, Dél-Afrikával, USA-val, Indonéziával. Általában igaz, hogy a világon a
szénfelhasználás eltolódik az erõmûi szénfelhasználás irányába. És miközben Lengyelor-
szágban például az erõmûi termelés 96 %-a széntüzelésen alapul, Dél-Afrikában 88 %,
Csehországban 72 %, hogy csak így szemezgessek a villamos energiát fõleg kõszénbõl elõ-
állító országok közül, addig az EU jelenlegi tagjainak átlaga 27 %. Nos, a közösség jelen-
leg 60 millió tonna szenet termel, de jól látható a trend, ez jelentõsen és folyamatosan
csökken. A csökkenésnek teljesen egyértelmû oka a nem kedvezõ geológiai elhelyezke-
dés, a drága munkaerõ. Így a világpiaci ár három-négyszereséért termelik ki az EU orszá-
gok a szenet, kb. 150 USA dollár/tonna körüli áron, a világpiacon lévõ 30-40 USA dol-
lár/tonnás árral szemben. Ez azután oda vezetett, hogy egyes EU országokban már meg-
szûnt a szénkitermelés, más országok megcélozták a közeli jövõben a teljes termelés meg-
szüntetését. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az Európai Unióban egyedül az
Egyesült Királyság törekszik arra, hogy fönntartsa egy bizonyos szinten a szén termelését
és megpróbálja azt versenyképessé tenni. Néhány év múlva valószínûsíthetõen az Euró-
pai Unió energiafelhasználását, még a bõvítés után is, nagyon kis mértékben fogja a szén
biztosítani, mert noha a csatlakozó államoknak itt-ott jelentõs készleteik vannak, de ezek,
sajnálatos módon, nem valószínû, hogy versenyképessé tehetõk. És még rontja az euró-
pai uniós szénkészletekkel rendelkezõ országok szénkitermelõ iparának a helyzetét, hogy
– mint az elõbbiekben utaltam rá –, a szén nagyon stabil árú termék, kiszámítható, olcsó,
tengeren jól szállítható. Tehát megvan mindaz, ami a tengerentúli nagy kitermelõ orszá-
gokat jelentõs elõnybe hozza az európai kontinens belsõ termelésével szemben is.

Milyen jövõkép vár a magyar szénbányászatra?

1964-ben 31 millió tonna volt a széntermelésünk és több mint 100 ezer fõ dolgozott a
szénbányászatban. 1990-re 41 üzemben már csak 17,6 millió tonna széntermelés volt, ahol
még mindig több mint 50 ezer ember dolgozott. 2001-ben ez a szám drasztikusan tovább
csökkent, 11 üzemben 12,8 millió tonna termelés volt, a foglalkoztatott létszám 8300 fõ-
re csökkent. Sajnos a fûtõérték adatok sem örömtelik, hiszen a ma a visontai 6370 kJ-os
és a lencsehegyi 14640 kJ-os szén között helyezkedik el az összes többi kibányászott sze-
nünk fûtõértéke, ami bizony nagyon-nagyon gyenge. Figyelembe véve az ismert bányásza-
ti körülményeket is, érthetõ, hogy nem igazán tud versenyképes lenni a tengerentúli be-
szerzésekkel. 

Ami az ásványvagyonunkat illeti, a legjelentõsebb a lignitkészletünk: 430 millió tonna
Bükkábrányban és 190 millió tonna Visontán. Ez összesen kb. 620 millió tonna, de van-
nak adatok, amelyek ennél jóval többre teszik a lignitvagyont. Közvetlenül ezután jön a
22 millió tonnás Lyukóbánya, a 15 millió tonnás Márkushegy, a 11 millió tonnás Balinka
és végül a sor végén az alig 700 ezer tonnával rendelkezõ Mányi Bánya. Sajnos önmaguk-
ban ezek a mennyiségi adatok nem árulkodnak arról, hogy az adott bányáknak mi a sor-
sa, vagy meddig tart a kitermelési lehetõség, ami biztos, hogy nemcsak attól függ, hogy
mennyi az ásványvagyonunk. 

Tulajdonképpen 1990-ben történt egy jelentõs szénbányászati paradigmaváltás. Akkor
egyszerûen tarthatatlan volt már a szénbányászat helyzete, 35 milliárd forintos adósság
terhelte a 46 milliárd forintos könyv szerinti értékû 8 szénbánya vállalatot, és folyó adós-
sága is 3 milliárd képzõdött. Tehát teljesen érthetõ, hogy ez tarthatatlan volt és ezért az-
tán bekövetkezett az az 1990-es paradigmaváltás, ami azt eredményezte, hogy az ellátást,
a kitermelést nem tulajdonosi jogosítványokkal, hanem sokkal inkább piaci alapokra szer-
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vezve vitte onnan tovább az állam. A problémák megoldásához akár a felszámolás is szó-
ba jött, szóba jöhetett, ugye, ami addig elképzelhetetlen volt. Az is új alapelv volt, hogy a
környezetvédelmi kötelezettségekbõl származó költségeket, meg az esetleges felszámolá-
si kötelezettségekbõl adódó költségeket a vagyonhasznosításból, illetve a költségvetés el-
különített bányabezárási keretébõl fedezték. Egy kicsit késõbb, de két-három évvel ké-
sõbb az is elhatározásra kerül, és ez is mondható a paradigmaváltás részeként, hogy bá-
nya-erõmû összevonások történtek. Tulajdonképpen bevallhatjuk, hogy aki akkor beke-
rült egy vertikumba, az továbbélésre ítéltetett és aki a vertikumon bármilyen okból kívül
maradt, az nem. Sajnos nem mindenki igyekezett a „saját” bányáját az integrációba be-
vinni. Voltak, akik nem ismerték fel a helyzetet és próbálták távol tartani az integrációtól
a bányájukat. Végül is a kérdés eldõlt, létrejött 5 bánya-erõmû integráció és 9 integráci-
ón kívüli bánya. Ebbõl a 9-bõl egyedül egy van már csak meg, egyedül Lencsehegy léte-
zik még, de annak is egy hónapja van még hátra. Ezzel párhuzamosan természetesen ren-
geteg – az elsõ 3 évben 40-50 ezerre becsülhetõ – bányászati munkahely megszûnt. Pon-
tosan nehezen mérhetõk ezek az adatok, mert különbözõ statisztikák vannak, és nehezí-
ti a helyzetet, hogy aki aztán a bánya integrációba bekerült, az már nem is bányászként
volt nyilvántartva. Szóval statisztikailag kicsit zavaros a helyzet, de a végeredményt látjuk,
jelenleg 8300 ember dolgozik a bányászatban. Ahogy látjuk az elõttünk várhatóan bekö-
vetkezõ eseményeket, mármint az elkövetkezendõ egy évben bekövetkezõ eseményeket,
hát vélhetõ, hogy ez az érték is tovább fog csökkenni. 

A bányák sorsa a jövõben alapvetõen négy tényezõnek a függvénye, egyrészt az erõmû-
vek élettartama, az ott termelt villamos energia versenyképessége, a rendelkezésre álló
szénvagyon és a környezetvédelmi szigorítások. Így aztán, mivel ettõl függnek a még meg-
lévõ magyar szénbányák esélyei, hát bizony, bármennyire szeretnék is, nem igazán tudok
rózsás képet festeni. Hiszen várhatóan, hacsak valami igen jelentõs szerencsés körülmény
nem játszik közre, az elkövetkezendõ egy, maximum másfél éven belül Lencsehegy,
Mány, Balinka, Lyukó és a pécsi külfejtés is bezárja kapuit. Ezt követõen csak két mély-
mûvelésû bányánk marad, Ármin és Márkushegy, valamint a visontai, a bükkábrányi és a
nógrádi külfejtések. Öt integrált bánya-erõmû társaságunk van. Változó a helyzetük. 

Van nyilván megnyugtatóbb helyzetben lévõ bánya-erõmû integrációnk, mint például
a Mátrai Erõmû Rt. és vannak olyan integrációk, ahol viszont alapvetõ fejlesztéseket kell
végrehajtani, különösképpen környezetvédelmi fejlesztéseket ahhoz, hogy továbbvihetõ
legyen a termelés. A Mátrai Erõmû Rt. 836 MW beépített kapacitással rendelkezik és ez
a magyar villamos energiatermelés 13 %-át teszi ki jelen pillanatban. A 836 MW-ból van
három 212 MW-os blokk, aminek a retrofitja megtörtént, a füstgáz kéntelenítés is, és van
egy kétszer 100 MW-os blokkja, ahol ez nem történt meg, de a füstgáz a kéntelenítõre rá
van kapcsolva. Most van folyamatban ott a bányászati retrofit program, aminek az ered-
ményeként a bányászati berendezések alkalmasak lesznek arra, hogy akár 2020-ig termel-
jenek és kiszolgálják a Mátrai Erõmûvet. A már említettek közül a 100 MW-os blokk en-
gedélye 2007 végéig tart, a 212 MW-osoké pedig 2018-ig. Ez tehát egy elég megnyugtató
perspektíva. A tüzelõanyagot, mint már említésre került, a két nagy visontai és bükkáb-
rányi külfejtésbõl kapja az integráció. Ez a Mátra-Bükkaljai lignitvagyon, az ország egyéb-
ként egyetlen egybefüggõ, nagy tömegben rendelkezésre álló hagyományos energiaforrá-
sa, vagyis szénforrása. 

Az észak-magyarországi bánya-erõmû integrációban a Tisza II-vel szerencsére semmi
probléma nincs és arról most itt említést sem tennék. Jó, hogy van, gázzal mûködik. A két
szenes, amit itt szóba jön. Az egyik a külön mûködõ Borsodi Erõmû tulajdonképpen
ugyanannak a társaságnak egy másik elkülönült erõmûve. Az AES-Tisza Erõmû Kft-én
belül mûködik a Tiszapalkonyai Erõmû, ahol gond van, hiszen ennek az áramvásárlási
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szerzõdése 2003. december 31-én, tehát ez év végén lejár. Az erõmû teljes teljesítménye
250 MW, és ezen belül van 35 MW kapcsolt, hõszolgáltatásra kapcsolt villamos energia,
ami a TVK, és a MOL helyi igényeit látja el, az ipari gõzzel. A szén forrása a Tisza-
palkonyai Erõmûnél elsõsorban Lyukóbánya, de érkeztek szállítmányok Lencsehegyrõl,
Balinkáról és a nógrádi külfejtésekbõl is. A 2001-es villamos energia törvény elõírásai
alapján az MVM Rt. nem tudta meghosszabbítani az erõmû áramvásárlási szerzõdéseit,
így, az az év végén lejár. Úgy tudom, hogy bizonyos bátortalan próbálkozások, kísérletek
történtek arra, hogy miként lehetne a Tiszapalkonyai Erõmûvet átállítani széntüzelésrõl
valami más, megújuló forrásra. Az idõbõl lassan kifutunk, hiszen az év végéig van meg az
engedély, és nem tudok róla, hogy itt valami körvonalazódna, ami kivitelezhetõ lenne
még ez év végéig. Így aztán, bármilyen sajnálatos is, jelenleg az tûnik valószínûnek, hogy
ez az erõmû év végén bezár. Tudomásom van arról, hogy egy blokk erejéig kért az erõmû
lehetõséget arra, hogy fenntartsa a mûködést, épp a kapcsolt hõtermelésre hivatkozva.
De hát, mivel közben Tiszaújvárosban megépült egy új erõmû, ami ezt a feladatot be tud-
ja tölteni, a Tiszapalkonyai Erõmû az engedélyt tudomásom szerint nem kapta meg, illet-
ve amit kapott, az 56 GW/óra átvételét biztosítja, de csak ez évre és 18 Ft/kWh áron. Az
AES másik szenes erõmûve a Borsodi Hõerõmû kedvezõbb jövõképpel rendelkezik, ka-
pacitása 171 MW, eddig szintén Lyukóbányáról, Lencsehegyrõl kapta a szenet, de idejé-
ben megkezdték a megújuló tüzelõanyag forrásokra alapozott energiatermelésre való át-
állást. Tudomásom szerint Lyukóbányán közel két éve már semmi feltárási, elõvájási te-
vékenység nem folyik. Ez egy kicsit bennem azt az érzetet kelti, hogy tulajdonképpen a
tulajdonosok már felrakták a kezüket és nincs is igazán szándékuk az egyébként jelentõs,
20 millió tonna körüli ott maradó szénvagyont kitermelni. 

A harmadik a Bakonyi Hõerõmû, itt tényleg volt egy bíztató kezdet, de az új tulajdo-
nosokat csalódás érte. Amikor a Transelektro Csoport megvásárolta a Bakonyi Hõerõmû
Részvénytársaságot, akkor nyilvánvalóan arra számított, hogy nem elsõsorban az Inotai
Erõmûvet, hanem inkább a telephelyet veszik meg, ahol aztán egy korszerû, fluidos erõ-
mûvet fognak létrehozni. Csakhogy erre nem kapták meg a hosszú távú villamosenergia
vásárlási szerzõdést. Ennek következményeként meg nem kaptak hitelt a beruházáshoz a
bankoktól és az Inotai Erõmû tavaly óta áll. Kétségtelen, hogy a tulajdonosoknak vannak
elképzelések arra, hogy mit kellene az Inotai Erõmûvel kezdeni, nem törõdtek bele, hogy
az eredeti elképzelésük sikertelen volt. Most új elképzeléseik vannak arra, hogy különfé-
le megújuló energiaforrások segítségével miként lehetne mégiscsak létrehozni vagy foly-
tatni ott az erõmûi tevékenységet. Ez természetesen jó pár évet és jó pár év termelés-meg-
szakítást jelent, aminek az a nagyon nehéz következménye, hogy a fõ szállító balinkai bá-
nya minden valószínûség szerint nem fogja kibírni ezt a – mondjuk – 2007-2008-ig tartó,
a létesítéssel eltelõ üresjáratot vagy üres éveket. 

A Bakonyi Hõerõmû másik erõmûve az Ajkai Erõmû, mely elõször ugyancsak gázra
kívánt átállni, azóta – ahogy én tudom – többfajta elképzelés van. Az egyik a hibridfluid,
ahol még bizonyos szénmennyiséget és biomasszát használnának fel. A szénmennyiség az
Ármin Bányából jönne, annak továbbélését megoldaná. Külön nehézséget okoz, hogy
2003-tól a Bakonyi Erõmû Rt. villamos energia árbevétele jelentõsen csökkent, a villamos
energia törvény következtében. Kényszer kondenzáció alapján ebben az évben még lehet-
séges a kondenzációs villamos energia termelése jelentõs árbevétel csökkenés mellett. Ez
– miután egy ÁPV Rt. ellen megnyert ügyben azóta sem sikerült pénzéhez jutnia – való-
jában a harmadik nagy csapás a Bakonyi Erõmû Rt. számára. Mi azt javasoltuk a társa-
ságnak, hogy adjon be ár felülvizsgálati kérelmet a Magyar Energia Hivatalhoz, amit tá-
mogatni tudnánk. Ez – tudomásom szerint – most van folyamatban, reméljük, hogy sike-
res lesz. Még annyit megemlítenék, hogy több helyen felmerült, például Inotán, de több
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tüzelõanyag cserét végrehajtó vagy végrehajtani próbáló erõmûnél is a hulladékkal való
tüzelés lehetõsége. Sajnálatos módon itt meg az a probléma, hogy az Európai Unió csak
a szelektíven gyûjtött hulladékkal történõ tüzelést támogatja anyagi eszközökkel. 

A negyedik Vértesi Erõmû Rt.-nek három erõmûve van. A bokodi, az oroszlányi, ez a
nagy egység 210 MW-os, a bánhidai 100 MW-os és a tatabányai fûtõerõmû. A Bánhidai
Erõmû engedélye ez év végén lejár, tehát bezárni kénytelen ez év végéig. A Tatabányai
Fûtõerõmû fogja teljes egészében szolgálni Tatabánya hõellátását. Itt jelenleg szén- és
olajtüzelés van, de a város megállapodott a VÉRT-tel abban, hogy átállítják gázra és
egyúttal megállapodtak egy árképletben, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 2020-ig
ezen megállapodás alapján Tatabánya hõellátása biztosítva lesz. Azonban a VÉRT-nek
végre kell hajtani egy másfél milliárdos beruházást – a gázra történõ átállás miatt – és eb-
bõl õk most nagyon érdekes módon egy félmilliárdot úgy próbálnak biztosítani, – teljes
támogatást bírván a GKM részérõl –, hogy ezt a CO2 csökkenési egységet eladják a hol-
landoknak. Egy ilyen üzlet is a Kyotoi Egyezmény következménye és ebbõl tudnák a fej-
lesztés egyharmadát fedezni. 

A nagy kérdés a retrofit közismert témája az oroszlányi bányaüzemben és az erõmû-
ben. Az Oroszlányi Erõmû Márkushegyrõl, a saját bányájából kapja a tüzelõanyagot, évi
1,6 millió tonna nyers szenet (17 petajoult) használnak fel. 1900 fõ dolgozik itt és a bá-
nyászati tevékenység Márkushegyen biztosítva van, különösen amióta egyértelmû lett,
hogy a kõhalmi mezõcsatolás lehetséges és oda helyezõdik át a bányászati tevékenység
súlypontja. A retrofit programot az elõzõ Kormány egyik utolsó intézkedéseként jóvá-
hagyta, pontosabban azt hagyta jóvá, hogy a kb. 21 milliárdos beruházás felére, mintegy
10,5 milliárd forintra a Kormány garanciát állít. Ez aztán lehetõvé tette a banktól a hitel-
felvételt és mindazt, hogy megindulhatott az a retrofit program, ami több mindent céloz,
több mindent fog elérni, beleértve bizonyos bányászati retrofitot is, és a jövõ év vége felé
fejezõdik be. Most az a problémája a VÉRT-nek, hogy bizonyos likviditási gondokkal ke-
rült szembe, melyek egyike, hogy az általa elképzeltekhez vagy tervezetthez képest jelen-
tõsen lecsökkent az MVM Rt. átvételi készsége vagy átvételi lehetõsége. Jelenleg 831
GWh-át vesz át az MVM Rt. hatósági áron, 109-re van opció, de 300 GWh „a levegõben
lóg”. Ha ezt nem sikerül a VÉRT-nek eladnia, vagy valószínûleg csak nyomott áron sike-
rül eladnia, közel 2,5 milliárdos veszteséeget hoz a mérlegükbe ebben az évben. 

Aztán ott van a légszennyezési bírság, ami egyébként nemcsak Oroszlányt érinti, ha-
nem a Pécsi Erõmûvet is. Az elõzõ kormány 2001-ben abszolút meggondolatlanul egy hi-
hetetlen progresszív környezetvédelmi, illetve légszennyezési bírságot vezetett be. Ez 5,5
ill. egyes esetekben 7,5-szeresére növelte a bírságot egyik évrõl a másikra, majd a követ-
kezõ évektõl mindig meg is duplázódik. Tehát három éven belül 30-szorosára nõne ezen
2001-es kormányrendelet következtében a levegõ szennyezési bírság, ami elviselhetetlen.
Errõl nem kell sok szót ejteni, így nem lehet retrofitot végrehajtani. Ráadásul tökélete-
sen méltánytalan és igazságtalan, mert miközben az erõmûvek – és nemcsak a VÉRT-rõl
van szó, hanem a pécsirõl is – azon dolgoznak és abba fektetnek be pénzt, hogy a környe-
zetvédelmi normáknak eleget tegyenek, még egy ilyen hihetetlen progresszív bírságot is
kellene fizetniük. Most annyit sikerült elérnünk, – ez is valami, úgy gondolom –, hogy a
rendeletet megváltoztatva 0,45-ös szorzót értünk el, ami azt jelenti, hogy a kiszabható bír-
ság természetesen még így is jóval több, mint volt valamikor, de jóval kevesebb, mint ami
a változtatás nélkül lett volna. Mit jelent mindez? A VÉRT-nek 2002-ben a régi kormány-
rendelet szerint 1,6 milliárd forint lett volna a légszennyezési bírsága, a módosított szerint
950 millió forint. Tehát 700 millióval kevesebb, de mégis 300-zal több, mint a régi rende-
let szerint lett volna. 2003-ban még komolyabbak ezek a számok. Ebben az évben, ha nem
sikerült volna módosítani a rendeletet – csak úgy zárójelben, hosszú-hosszú hónapos vi-
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táink voltak a Környezetvédelmi Minisztériummal – akkor ebben az évben 2 milliárd 900
millió forint lett volna a VÉRT levegõszennyezési bírsága, ami így, a módosítás után csak
809 millió. Tehát ebben az évben már 2 milliárdot nyertünk a módosítással, de ez még to-
vábbra is 300 millióval több, mint eredetileg lett volna. Az MVM Rt. átvételi készségének
hiányán túl ez a másik nagy probléma, ami 600 milliót jelent a VÉRT számára. 

Azután itt vannak a leépítések, mint harmadik jelentõs költségtétel. Az Rt. vezetése
bejelentette, hogy körülbelül 1200 embert kell elbocsátania a 2003-04-es évek során. Ez
egyrészt abból fakad, hogy a mányi bányaüzem, amirõl még eddig nem ejtettünk szót, de
ahol egyszerûen kifogy a szénvagyon, valószínûsíthetõen október elsején kell, hogy befe-
jezze a tevékenységét. Másrészt befejezõdik Tatabányán a Tataszén Kft. tevékenysége, to-
vábbá nem jelentõs, de mégis valamelyes csökkentés lesz Oroszlányban is, – talán 50 fõ –
és végül bezár az év végén az említett módon a Bánhidai Erõmû is. Ez összesen 1200 fõt
tesz ki. Bizonyos levegõt és lehetõségeket az intézkedésekre az ad, hogy Tatabányán és
Oroszlányon is vannak külföldi vendégmunkások. Ezek szakmája természetesen nem
mindig esik egybe a leépítések után elhelyezésre váró munkaerõvel, de azért mégiscsak
ad bizonyos lehetõséget. A tatabányaiak reménye szerint a Mányon felszabaduló munka-
erõ minél nagyobb része Oroszlányban, Márkushegyen lesz tovább foglalkoztatható. 

Végül itt van utoljára, de persze nem utolsó sorban a PANNONPOWER Rt. 200 MW-
os villamos teljesítménnyel, ahová a Pécs környéki külfejtések hozzák, hozták a termelé-
süket. Az erõmû tulajdonképpen nincs rossz állapotban – már a magyar viszonyokhoz ké-
pest – de környezetvédelmi retrofitot ott is szükséges végrehajtani. A pécsiek elképzelé-
se szerint földgázra fognak átállni, illetve egy blokk erejéig megpróbálkoznak megújuló
energia felhasználásával, itt is biomasszával. Itt gondoltak elõször hulladék felhasználás-
ra az elõbb említett módon, ami nem igazán járható, így maradt a fa vagy a biomassza, de
ami tény, hogy a meglévõ külfejtést ennek következtében itt is bezárni tervezik. Most volt
a MBSZ, a bányász- és villamos szakszervezet, az FMM, a GKM közös  bánya-erõmû in-
tegráció bejárása, amibõl a PM valamilyen, általam nem ismert okból kimaradt. Ennek a
közös akciónak a jelentésébõl látható, hogy a pécsiek milyen hihetetlenül tudatos és kö-
vetkezetes módon készülnek arra, hogy a leépített munkaerõt hogyan képezzék át, és ho-
gyan adjanak szakmát a kezükbe, mert ez egy nehéz kérdés. Az, hogy meg fogják kapni a
végkielégítést az emberek, az a minimum. Az, hogy egyes szerencsésebb esetekben volt
eddig újrakezdési támogatás is, ami azt jelentette, hogy hosszú idõre szóló végkielégítést,
18-24 hónapos pénzt kaptak az emberek – jó dolog. De még jobb dolog, hogyha az em-
berek ezt a pénzt nem úgy kapják, hogy itt van, vigyétek, aztán ha elköltitek, akkor ma-
gatokra vessetek, hanem sokkal tudatosabb és a politika számára is fontosabb, hogyha
mindezek mellé legalább a lehetõségét biztosítjuk annak, hogy a leépítésre kerülõ létszám
valami új szakmához jusson. Tudom, nagyon rosszak a tapasztalatok és nagyon sok helyen
nem lehet mobilizálni az embereket, de ez nem azt jelenti, hogy a lehetõséget legalább
nem kellene nekik felkínálni. Úgyhogy a pécsiek, azt hiszem, hogy igazán példamutatóan
gondolkodnak ebbõl a szempontból. 

Itt van végül a Lencsehegyi Szénbánya, ami az egyetlen megmaradt integráción kívül
máig üzemelõ mélymûvelésû bánya. Az új Kormány hivatalba lépésekor kapott Lencse-
hegy egy olyan ígéretet, hogy 2003. március 31-ig költségvetési támogatásból folytathatja
a kitermelést. A tavalyi évben ez 610 milliójába került a költségvetésnek, az idei évben –
számomra meglepõ módon – a tavaly 250 millióra becsült összeg helyett 40-50 millió elég
lesz. 

Mindezek után tehát, sajnos, nem igazán lehet szívderítõ képet festeni, még ha az em-
ber szeretne is.
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Mi a helyzet a többi meg nem újuló természeti erõforrásunkkal (ércbányászat, nem fémes
ásványi nyersanyagok, szénhidrogén)?

Természetesen nemcsak szénbányászatból áll a magyar bányászat és egyre kevésbé ab-
ból áll, hiszen van még némi ércbányászatunk is; bauxit és mangánérc kitermelés. Az el-
múlt évben két föld alatti és négy külszíni bauxitbányánk volt és egy mangánérc bányánk.
A bauxit kitermelést továbbra is a Bakonyi Bauxit Kft. végzi, egymillió tonna bauxitot ter-
meltek ki a múlt évben. Ennek körülbelül egyharmada külfejtésbõl származott. Sajnos itt
is megszûnt egy föld alatti és négy külszíni bánya az év során. Mangánérc termelés Úrkú-
ton folyik, a Dunaferr érdekeltségébe tartozó Mangánbányászati Feldolgozó Kft-nél 41
kt volt a múlt évi termelés. Recsken, Gyöngyösorosziban a termelés szünetel, a mecseki
uránércbányák területén pedig a külszíni tájrendezési feladatok folynak. A szilárdásvány-
bányászat talán egyetlen területe a magyar bányászatnak, ami hihetetlen felfutó ágban
van és perspektivikus, hiszen egyrészt belendültek az építkezések, másrészt 2004-tõl ismét
hatalmas lendületet kap az autópálya- és autóút építés. Ez nagy-nagy öröme a GKM-nek,
hiszen nyolc-kilenc hónapos hatalmas küzdelem és vita után sikerült elérni ezt a tényleg
hihetetlen, ambiciózus közútfejlesztést, ami nélkül nincs gazdaság. A motorizáció és az
infrastruktúra közötti különbözõség ollója úgy kinyílt, hogy Magyarország egyszerûen
mozdulni sem tud, ha nem próbálja minél elõbb ledolgozni ezt a hátrányát. Erre megol-
dást a 2006-ig elõirányzott 1750 milliárd forint (ebbõl autópálya 1000 milliárdot) jelent.
Az építõipari nyersanyagbányák termelési volumenét elsõsorban ezek a térségi nagyberu-
házások és az építõipar felfutása segíti. Az ásványbányászati nyersanyagok kitermelt
mennyisége 10%-kal nõtt már az elmúlt év folyamán is, és számos tõkeerõs külföldi tulaj-
donában lévõ üzemnél jelentõs, igen jelentõs beruházások és fejlesztések vannak. 

A kõolaj- és földgáz sajnos továbbra is csökkenõ tendenciát mutat, bár ez nyilván sen-
kinek sem meglepõ, hiszen aki egy kicsit is foglalkozik ezzel a kérdéssel, az jól ismeri ezt
a trendet. Jelenleg 14 kõolaj- és földgázbányászati üzemünk van. 1995 és 2001 között a
kõolajtermelésünk 1,6 millió tonnáról 1 millió tonnára csökkent, a földgáz pedig 5,1-rõl
3,3 milliárd köbméterre. A MOL Rt.-nek ambiciózus térségi tervei vannak, a kormányzat
ebben támogatja õket. Egyrészt a külföldi üzemanyagtöltõ-állomások számának növelé-
sét, másrészt az oroszországi kitermelés koncepcióját jónak tartjuk, és a MOL Rt. veze-
tését ebben támogatjuk. A MOL Rt.-én kívül egy külföldi társaság ért el eddig sikereket,
az amerikai El-Paso, aki Törökkoppány határában folytatott sikeres kutatásokat. 

A széndioxidgáz kitermelést lehet még megemlíteni, aminek a kitermelését és feldol-
gozását alapvetõen a Linde Gáz végzi, illetve egy kis részben a MOL Rt.

Szakmánk – nemcsak aktív, hanem nyugdíjas – dolgozóit nagyon foglalkoztatja az EU-
csatlakozással kapcsolatos szakmai szabályozási kérdések. Mi a helyzet e területen?

Ami a bányászat EU kitekintését illeti, tulajdonképpen itt nincsenek olyan jelentõs
gondok, már csak azért sem, mert a kitermelõ iparágakban jelentõs változásokkal nem
kell számolnunk. Az Európai Uniónak a legtöbb kérdésben nincs közös szabályozása eze-
ken a területeken. Így aztán egyszerûbb dolgunk van, persze ez nem azt jelenti, hogy ne
lennének részterületek, ahol harmonizálni kell a jogszabályainkat, így a közeljövõben az
ABBSZ-ek kerülnek harmonizációra és a robbanóanyagok minõsítése és újraminõsítése
csak EU-konform vizsgálóhelyeken történhet meg. Erre vonatkozó elõterjesztés megszü-
letett, hamarosan kormány elé fog kerülni. Ezzel kapcsolatban egy dolgot mindenképp
szeretnék elmondani, ami az EU és az energetika kapcsolatát illeti. Január 1-tõl jelentõs
minõségi változás következett be Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában,
ugyanis január 1-tõl arra kaptunk lehetõséget, – de bizonyos értelemben kötelezettséget

90 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 2. szám



is – hogy az EU-ban készülõ joganyagot Magyarország véleményezhesse. Ez a 2002. de-
cember 19-i csúcson hozott, úgynevezett Interin Megállapodás tehát azt jelenti, hogy
2003. január elsejétõl minden joganyagot azonnal megküldenek a bizottságtól Magyaror-
szágra, amiket a külügy szétoszt a fejezetgazda minisztériumokhoz. Hihetetlen mennyi-
ségben ömlenek ide ezek az anyagok, amelyeket van, amikor másfél óra alatt kellene vé-
leményezni, van, amit 3 és fél óra alatt, van, amire van egy hét, s néha van olyan, amire
két hét van. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hat témakör anyagait kapja meg.
Az áruk szabad áramlásával kapcsolatos, a közlekedéspolitika, az energia-, az iparpoliti-
ka, a kis- és középvállalkozások, valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos minden
EU joganyag hozzánk érkezik. Ez azt jelenti, hogy az elsõ másfél hónap statisztikája alap-
ján az EU joganyag 20 %-a a mi minisztériumunkhoz került és ezen belül 8 %-ot tesznek
ki a kifejezetten energetikai kérdések. Ezt véleményezi az illetékes minisztérium, egyet-
értés esetén nincs más teendõ, mint hogy közöljük az EU-val, hogy egyetértünk. Viszont
ahol jelentõs érdekeink forognak kockán, és jelentõs veszteség érhet minket, ott azonnal
reagálnunk kell: bejelentjük az érdekellentétünk, érdekeltségi ellentétünk fennállását és
azt kérjük, hogy az EU vegye figyelembe a készülõ jogszabályában a mi véleményünket.
Egy egyeztetési mechanizmuson ezt igyekeznek azután rögtön összeboronálni, de fennáll
annak a lehetõsége, hogy az egyeztetési mechanizmus nem hoz eredményt. Ilyenkor arra
van lehetõségünk az említett megállapodás értelmében, hogy úgynevezett Interim Bizott-
ságot hívjunk össze Brüsszelbe, amely komolyan áttárgyalja a magyar észrevételt – persze
a többi tagjelöltnél ugyanígy van – és vagy elfogadja, jóváhagyja, beleépíti a terveibe, vagy
nem. Az esetek többségében olyan anyag jön, amivel egyetért Magyarország. Volt egy-két
olyan anyag, ahol nem értettünk egyet és pont ma ül össze Brüsszelben az elsõ Interim
Bizottság, ami Magyarország elsõ eléjük vitt kérdését tárgyalja. Ez egyébként nem a
GKM-tõl ment ki, hanem a Környezetvédelmi Minisztériumtól, a csomagolóanyagok kér-
déskörében. Kíváncsian várjuk, hogy mit fognak dönteni. Egyébként nekünk is van Inter-
im Bizottság elé kerülõ ellenvéleményünk, ami a közeli idõszakban megtárgyalásra kerül,
több is, ezek közül a legjelentõsebb az energiaadózás kérdése. Az EU be kíván vezetni
egy meglehetõsen büntetõ adózást, energiaadót, mindenki ismeri ezt a kérdést, az ener-
getika minden területére és mi ezzel kapcsolatosan elküldtük véleményünket, aminek az
a lényege, hogy felmentést kérünk ez alól. Egyébként nem állunk ebben a kérdésben
egyedül, mert tudomásom szerint több már EU-tagország is ezt tette.

Sok szó esik a földgázellátásról szóló törvényjavaslat tervezetrõl, mi a valós helyzet?

A földgázellátásról szóló törvényjavaslatot még januárban a Kormány elé terjesztettük
és az elfogadta azzal a fenntartással, hogy ki kell egészítenünk a kompenzációs rendszer-
rel. Az külön elkészült és ott van a Miniszterelnök Úr asztalán. Közben sok egyeztetés is
volt. Ennek a törvényjavaslatnak három momentuma érinti a bányatörvényt is. Ebbõl ket-
tõ a koncessziók ügyét érinti, a földgáz szállítását és föld alatti tárolását ki fogjuk vonni a
koncessziós rendszerbõl és hatósági engedély alapján végezhetõ tevékenységgé minõsít-
jük. A másik javaslat a koncessziós törvény és a bányatörvény közötti bizonyos ellentmon-
dás feloldását célozza, nevezetesen, hogy a bányafelügyelet engedélyezési hatáskörébe
helyezi a geotermikus energia vízkitermelés nélküli kutatását, kinyerését és energetikai
célú hasznosítását. Csak úgy zárójelben mondom, amikor ez bekerült a törvénybe, akkor
óriási vitánk volt a Parlamentben, de akkor egyesek meggyõzték a kormányt, hogy ez mi-
ért jó, most tulajdonképpen ezt fogjuk feloldani. Végül az idegen ingatlant érintõ jogok
közül az elõmunkálati jog és a vezetékjog, a használati jog engedélyezése – hacsak nincs
elõzetes megegyezés ebben a témakörben – szintén a bányafelügyelet hatáskörébe kerül.
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A 2002. évi központi Bányásznapon Miniszterelnök Úr és az Ön beszédében is több ígéret
hangzott el (bányásznyugdíj, szénjárandóság). Hallhatnánk ennek megvalósulásáról?

Több, nehezebben történõ egyeztetési folyamat után azt tudom mondani, hogy egy-
részt a bányásznyugdíj kedvezmények 2005-ig történõ meghosszabbítása az abba az elhí-
resült „salátatörvény”-be, amit elõször a Köztársasági Elnök Úr nem akart aláírni, befog-
lalásra került. Elkészítettük és már kormány elé terjesztettük a bányásznyugdíjról szóló
rendelet, ami az 5000 mûszak és 25 év helyett az 5000 mûszak vagy 25 éves megoldást te-
szi lehetõvé. Van még némi kis vita a Pénzügyminisztériummal, mint ahogy az lenni szo-
kott. Úgy gondoljuk, hogy át fogjuk vinni ezt az anyagot, hiszen miniszterelnöki ígéret
erõsíti. Ugyanez vonatkozik a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megvál-
tásáról szóló elõterjesztésre, ami szintén készen van, reméljük, hogy a kormány a lehetõ
leggyorsabban jóvá fogja hagyni.

Dr. Horn János: Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm, hogy idõt szakított arra, hogy nagy
szakmai tartalommal összeállított elõadásának anyagát figyelembe véve rendelkezésre állt és
lehetõvé tette, hogy az egyetemes magyar bányászatban dolgozók megismerhessék szakmánk
legfontosabb/legaktuálisabb kérdéseit.
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SZALAY-BERZEVICZY GÁBOR a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki
Szakán 1967-ben szerezte meg bánya-mûvelõ diplomáját. 1967-tõl a Tatabányai Szénbá-
nyák Vállalat somlyói, majd a csordakúti bányaüzem beosztott mérnöke. 1974-1977 között
a TESCO szervezésében Algériában, majd utána 1988-ig ismét a Tatabányai Szénbányák
Vállalatnál dolgozott különbözõ beosztásokban, legvégül külkereskedelmi fõmérnök 1982-
1984 között a vállalat irodáját vezette Kuwaitban. 1988-1997 között a Haldex Vállalat, majd
a Haldex Rt. vezérigazgató-helyettese. 1990-tõl minden ciklusban országgyûlési képviselõ,
a Gazdasági Bizottság, valamint az Európai Integrációs Ügyek Bizottságának tagja illetve
alelnöke, 1994-1998 között az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésbe delegált magyar kül-
döttség tagja, majd helyettes vezetõje. 2002. májusától a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium politikai államtitkára.

Fotókiállítás Lencsehegyen

2003. április 24-én a Len-
csehegyi Szénbánya Kft. felol-
vasótermében Fehér Ernõ, a
bánya ügyvezetõ igazgatója nyi-
totta meg a Képzõ- és Iparmû-
vészeti Szakközépiskola (Buda-
pest) négy tanulójának fotóki-
állítását. A megnyitóra mûszak-
váltáskor került sor közel száz
bányász jelenlétében.

A fényképek a bányában ké-
szültek 2002-ben és bemutatják
a szénbányászok napi munkáját.

dr. Horn János
Fotó: Gajdó Kristóf

Hazai hírek



A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak
függvényszemléletû vizsgálata 

(II. rész)

DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász, terv- és controlling osztályvezetõ 
(Kõ-Szén Kft. Pécs, Széchenyi akna)

Az egykori mecseki bányák egyik legnagyobb veszélyforrása a nagy-
mértékû metánfelszabadulás volt. A szakirodalom egyöntetû vélekedése,
hogy a mélység növekedésével a metánfelszabadulás is nõ.  A térségre vo-
natkozó korábbi megállapítások igazolása mellett a vizsgálatok kimutat-
ták, hogy a komlói üzemekben – a mûvelés során – ezzel ellentétes ten-
denciák jelentkeztek. A pécsi üzemekben viszont a mûvelési mélység nö-
velésével nõ a metánfelszabadulás. A vizsgálatok során a mûvelési
mélység mellett a termelési tényezõ hatását is nyomon követhettük. A
kétváltozós függvények illeszkedését a termelési tényezõ javította.

Elõzmények

A BKL Bányászat elõzõ számában megjelent 1. részben Zobák Bánya 37 évének metán-
felszabadulási adatait vizsgáltuk. (Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a cikk „Zobák bánya ter-
melési-, szellõztetési- és gázlecsapolási adatai a széntermelési idõszakban" c. táblázatában
az adatokat nem az évek szerint, hanem az összes CH4 (m3/a) csökkenõ mennyisége szerinti
sorrendben közöltük le.) [1] Az [1] dolgozatban foglalkoztunk Zobák bánya 37 évre vissza-
tekintõ metánfelszabadulási adatainak vizsgálatával. Ennek során néhány olyan kérdés adó-
dott, amelyet célszerû lenne tüzetesebben megvizsgálni. Ilyen például az a kérdés, hogy a
fajlagos metánfelszabadulás hogyan alakult a többi mecseki szénbányában a széntermelés
és a mûvelési mélység függvényében?

Az említett dolgozatban megállapíthattuk, hogy a termelés növelésével egyidejûleg a
felszabadult és kiszellõztetett metán éves mennyisége növekedett. Nem volt viszont már
egyértelmû a növekedés a mûvelési mélység vonatkozásában. Lineáris függvénykapcsolatot
feltételezve – gyenge determinációs együttható mellett – az ugyanazon termeléshez tartozó
értékre, mélyebb szinten kisebb metánfelszabadulás volt számítható. A termelés és mûve-
lési mélység lineáris kétváltozós függvénye az éves metánmennyiség vonatkozásában hason-
ló képet mutatott. A termelés együtthatója pozitív, a mûvelési mélység együtthatója a reg-
ressziós számítás eredményeként negatív értékû. A fajlagos metánfelszabadulás emellett,
mind a termelés, mind a mûvelési mélység vonatkozásában gyenge illeszkedéssel csökkenõ
tendenciájú. Az adatok szórása miatt más regressziós függvény sem hozott jobb közelítést.

A fajlagos metánfelszabadulásnak a termelés növekedésével összefüggõ csökkenését a
fejtések metánfelszabadulásának, gázlecsapolási lehetõségeinek elemzése során már ta-
pasztaltuk [9].

Kétváltozós, lineáris függvénykapcsolatnál az illeszkedés javult, viszont mindkét változó
együtthatója negatív lett, ezzel igazolta az egyváltozós függvénykapcsolatban kapott tenden-
ciákat.
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Mivel e tendenciák nincsenek összhangban tanult ismereteinkkel [3, 7] – az ismert ada-
tok alapján ([6] p.: 570-571) – vizsgáltuk a többi mecseki bánya fellelhetõ termelési és
metánfelszabadulási adatait. Zobák bánya esetében a fõkihúzókban megjelenõ metánt, a
gázlecsapolással kitermelt metánt és ezek összegét egyenként is elemeztük. Jelen esetben
csak a jellemzõbb, a fõkihúzókból származott metánmennyiséget vizsgáltuk, mivel a gázle-
csapolás bizonyítottan nincs hatással a függvények jellegére, csupán a gázlecsapoló telep ka-
pacitástól függõ eltolódást, csökkenést okoz a teljes metánfelszabaduláshoz képest.

A fajlagos metánmennyiség változása a termelés függvényében

A korábbi vizsgálatok [1] során végzett számítások azt mutatták, hogy Zobák bányán a
kizárólag egy változóra, nevezetesen a termelésre nézve a fajlagos metántartalom alig vál-
tozik, függvénykapcsolat lényegében nem létezik. A lineáris közelítõ egyenesek iránytan-
gense közel zérus, negatív érték. 

Kossuth bányára és Bétára vonatkozóan – az említett, publikált adatokkal – elvégzett li-
neáris korrelációs analízis hasonló eredményt hozott. A determinációs együttható csak Kos-
suth bánya esetében ad függvénykapcsolatra utaló jelleget. Ezeknél is a nullához tartó ne-
gatív iránytangenst számítottunk.

Az 1. ábrán bemutatjuk mindhárom bányaüzem fajlagos eltávolított metánmennyisége-
it, illetve az adatokra illesztett lineáris közelítõ függvényt. Az adatok számszerû közlését, a
megjelölt források [1, 6] elérhetõsége miatt, a férõhely kímélése céljából mellõzzük.

A pécsi bányaüzemek adatai és közelítõ függvényei (2. ábra) megerõsítik a komlói üze-
mek vizsgálata alapján tapasztaltakat. A termelés emelkedése nem jár a fajlagos metántar-
talom növekedésével, ellenkezõleg, 100 kilótonnánként 2-4 m3/t-al csökken a fõkihúzóban
távozó 100%-os metánmennyiség.

A közös komlói adathalmazra fektetett, kizárólag a termelésre jellemzõ változót tartal-
mazó közelítõ függvények is gyenge illeszkedésûek voltak, így ezek közlésétõl eltekintünk. 

1. ábra A fõszellõztetéssel eltávolított fajlagos metánmennyiségek és a termelés a komlói üzemekben
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A fajlagos metánmennyiségek változása  a mûvelési mélység függvényében

A Zobák bányai adatok vizsgálata során az a meglepõ eredmény született, hogy a ko-
rábbi ismereteinkkel [3, 7] ellentétben a mûvelési mélység növekedése nem hozta a fajlagos
metánfelszabadulás emelkedését. Fõleg ez a tény sarkallt bennünket arra, hogy a többi me-
cseki üzem adatait is még egyszer elemezzük.

A 3. ábrán a komlói üzemeknél a levegõvel távozó fajlagos éves metánmennyiségeit áb-
rázoltuk az átlagos mûvelési mélység függvényében. A közelítõ egyenesek egyértelmûen jel-
zik, hogy más-más nagyságú metánfelszabadulás mellett azonos tendenciák tapasztalható-
ak mindhárom üzem esetében. Százméterenként 1-10 m3/t-val csökkent a fajlagos metán-
mennyiség. Zobák bányánál a csökkenés üteme háromszoros a középértéket képviselõ Kos-
suth bányai gázjellemzõvel szemben. 

A három egyezõ tendenciából következik, hogy üzemen belül Komlón a fajlagos, kihú-
zóban megjelenõ metántartalom bizonyos hatások miatt csökkenhet. Zobák bánya esete ar-
ra mutat rá, hogy a csökkenéssel párhuzamosan viszont nagyobb az in situ metántartalom,
amely kellõ szintkülönbségnél már határozottabb különbségeket mutat. A mélységi expo-
nenciális eloszlásra az elemzés adatai nem utalnak.

Két változóra vonatkozóan is elvégeztük a korrelációs és trendszámításokat, melyeket a
késõbbi fejezetben ismertetünk.

További meglepetéssel szolgáltak a pécsi üzemek metánfelszabadulási adatai, mivel ezek
a mélység felé haladva határozott növekedést mutattak (4. ábra). Meg kell jegyezni, hogy a
teljes éves adathalmazra nincs meg a mûvelési mélységi jellemzõ. Így a mûvelési mélység-
gel kapcsolatos adathalmazok kisebbek, mint a termelést és gázfelszabadulást jellemzõ hal-
mazok. Vasas bányára vonatkozóan például, a teljes termelési idõszakhoz viszonyítva csak
kevés adat állt rendelkezésre. Ráadásul ezek az adatok inkább a felszínhez és Béta aknához
közelebb esõ területekre jellemzõek. 

Bemutatjuk még a fajlagos metánfelszabadulás területenkénti függvényeit a mûvelési
mélység függvényében (5. ábra). Ez annyiban ellentmondásos, hogy a komlói területen, bár
az egyes üzemek a mélység felé csökkenõ tendenciájú lineáris egyenesekkel közelíthetõk

2. ábra A fõszellõztetéssel eltávolított fajlagos metánmennyiségek és a termelés a pécsi üzemekben
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3. ábra A komlói üzemek fajlagos kiszellõztetett metánmennyiségei a mûvelési mélység függvényében

4. ábra A pécsi üzemek fajlagos kiszellõztetett metánmennyiségei a mûvelési mélység függvényében

voltak, a három üzem együttes adatai viszont már – bár gyenge illeszkedések mellett – még-
is növekvõ trendet mutattak. A három számított közelítõ függvény (lineáris, hatvány, expo-
nenciális) között lényeges illeszkedési eltérés nincs. A közölt ábrán a lineáris közelítõ függ-
vényt adtuk meg. Egyértelmûen látszik az is, hogy mégsem változott meg az alapvetõ ten-
dencia a mélység felé haladva – bár nem mindig függvényszerû illeszkedés mellett – hiszen
a fajlagos metántartalom emelkedett [3, 7], annak ellenére, hogy az egyes üzemekben egy-
öntetûen csökkenõ trendek adódtak (lásd 3. ábra). A pécsi területen mind az üzemi, mind
egyesített területi közelítõ függvényeknél a mélység felé határozott, 100 méterenkénti mé-
lyülésnél 8 m3/t, emelkedést regisztrálhattunk. A határozott tendenciát – lineáris közelítés
mellett – a nagyon jónak mondható R2=0,85-ös determinációs együttható is nyomatéko-
sítja.
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A fajlagos metánmennyiségek kétváltozós függvényei

A Zobák bányára vonatkozó vizsgálatok megmutatták [1], hogy csak a termelést és a
mûvelési mélységet érdemes változónak tekinteni. Ezekre végeztük el tehát a közelítõ függ-
vények meghatározását. A lineáris közelítés lehetõségét az egyes változókra külön-külön el-
végzett korrelációs számítások bizonyították.

Lehetõségünk volt mind az egyes bányaüzemekre, mind pedig a két különbözõ
gázfelszabadulási tulajdonságokat mutató komlói és pécsi területre vonatkozó, össze-
vont adatokból származó közelítõ függvényeket kiszámítani. Ezeket táblázatos formá-
ban adjuk közre (1. táblázat).

5. ábra Fõszellõztetõvel eltávolított fajlagos  metánmennyiség a mûvelési mélység függvényében
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A kihúzó légáramok 100%-os metántartalmának adatai alapján meghatározott két-
változós függvények (qki) üzemenként szoros illeszkedést mutatnak. A területi függvé-
nyek viszont gyengébb illeszkedésûek. Az illeszkedés mellett bemutatjuk a korrigált
szórás értékeit is. A gyengébb illeszkedésû területi függvényeket nagyobb korrigált
szórás jellemzi. Megjegyezzük, hogy nem tettünk különbséget a parciálisan számított
és a két változóval számított metánfelszabadulási értékek jelölései között.

A kétváltozós függvényeket mátrix mûveletek segítségével határoztuk meg, a

b = (X*X)-1X*y

formula segítségével [7], ahol
b : a regressziós együtthatók vektora,
X : a független változók mátrixa,
X*: a független változók mátrixának transzponáltja,
-1: a mátrix invertálását jelzi,
y: az eredményváltozó értékeit tartalmazó vektor.

A táblázaton megadtunk minden lényeges információt, amelyek alapján a számítá-
sokat végeztük. Feltüntettük az eredményeket és a közelítések illeszkedési mutatóit is.

Az eredmények – az egyes bányaüzemek esetében, nagyon jó illeszkedésû függ-
vénykapcsolatok mellett – alátámasztják eddigi vizsgálatainkat.

A komlói területen:
– a termelés növekedése üzemenként, 100 kilótonnánként 2-10 m3/t változást okoz,

ami nem növeli, hanem csökkenti a felszabadult fajlagos metánmennyiséget,
– a mûvelési mélység növekedésével a fajlagos metánfelszabadulás üzemenként lé-

nyegesen eltérõ mértékben csökken,
– az üzemi függvényeknél az összevont területi függvény gyengébb többváltozós

korrelációs mutatóval jellemezhetõen, a mûvelési mélység növekedésével növek-
võ, a termelés emelkedésével viszont csökkenõ értékeket eredményez. A gyenge
illeszkedést okozhatja a figyelmen kívül hagyott területi eloszlás változója is [3].

Sorszám Terület Bánya megnevezése 
Adatszám 

n 
(db) 

Függvények 
q

ki
 [m3/t)], T [kt/a], 

h [m] 

Többszörös 
korrelációs 
együttható 

Korrigált 
szórás 
értéke 

1 Béta 10 q
kB 

= 27,59 – 0,0265 T – 0,0248 h 0,99 2,8 

2 Kossuth 10 q
kK 

= 20,4 – 0,096 T – 0,0112 h 0,99 1,5 

3 Zobák 37 q
kZ

 = 137,42 – 0,0208 T – 0,1728 h 0,99 6,5 
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KOMLÓ együtt 

 
57 

 
q

kKo 
= 2,0 – 0,0066 T + 0,0352 h 

 
0,5 

 
7,9 

1 István 16 q
kl
 = -103,93 + 0,0294 T + 0,2584 h 0,99 2,8 

2 Vasas (Thommen, Pet?fi) 21 q
kV

 = -8,98 + 0,0218 T + 0,0547 h 0,97 3,5 
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PÉCS együtt 

 
37 

 
q

kP
 = 0,2 – 0,0156 T + 0,0783 h 

 
0,93 

 
4,2 

 

1. táblázat
Az eltávozó légáramok fajlagos metántartalom függvényei



A pécsi területen:
– az üzemi fajlagos gázfelszabadulás növekvõ tendenciát mutat a termeléssel és a

mûvelési mélységgel egyaránt,
– a termelés együtthatói közel azonosak,
– az István aknai gázfelszabadulás – e vizsgálat alapján – nagyobb arányú a Vasas

bányainál,
– az összevont területi függvénynél a termelés – a komlóihoz hasonlóan – szinte

azonos mértékben (1-2 m3/100kt) csökkenti a fajlagos gázfelszabadulást,
– a mûvelési mélység növelésével emelkedik a fajlagos gázfelszabadulás is. 

Következtetések

A mecseki bányaüzemek gázfelszabadulási adatainak birtokában megkíséreltük a
korábbi szakmai irodalmi ismereteket ellenõrizni, igazolni, illetve a részletekben el-
mélyedve többváltozós összefüggésekben is megvizsgálni. A vizsgálatok azt mutatják,
hogy alapvetõen az ismeretek megerõsítést nyertek, de a részletekben jó néhány olyan elem
került felszínre, amelyekre korábban – tudomásunk szerint – nem figyeltek, illetve az adat-
bázisokat ilyen szempontból nem elemezték.

Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk:
– A fajlagos gázfelszabadulás a komlói térségben mind üzemi, mind térségségi vo-

natkozásban a termelés növekedésével párhuzamosan csökkenõ tendenciájú.
– A fajlagos gázfelszabadulás – a termelés függvényében – a pécsi területen bizony-

talan. Az üzemek függvényeiben kiváló korrelációs mutató mellett a termeléssel
növekvõ trendet jelez, viszont a térség vonatkozásában, gyengébb illeszkedéssel,
már negatív együtthatót kaptunk.  

– A komlói területen a fajlagos gázfelszabadulás a különbözõ mélységben mûvelt
bányákban különbözõ nagyságú volt, de a mûvelés során az egyes bányákban
egyöntetûen csökkenõ trendet mutattunk ki. Ez arra utal, hogy a feltételezettnél
nagyobb mértékben megtörténik az alsóbb szintek mûvelés közbeni spontán és
elõsegített kigázolgása. Területi szinten viszont a mélység felé növekvõ a metán-
felszabadulás.

– A pécsi területen mind üzemi, mind pedig területi szinten a mélyülés során beállt
valószínû kigázolgás nem volt olyan mértékû, ami a függvény jellegét megváltoz-
tatta volna.
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A német bányászköszöntés  

Litschauer Lajos tollából a BKL 1928-as évfolyamban (p.: 388-389) cikk jelent meg a né-
met bányászköszöntés eredetérõl és értelmezésérõl. 

A német bányászköszöntés, mint általánosan ismeretes, igen régi keletû s éppúgy mint
a bányászöltözet, a középkortól a mai napig változatlanul megmaradt. A bányászköszöntés
használata csak a XVII. században kezdõdött és általánosan csak ugyanezen század máso-
dik felében terjedt el. Addig alig volt külön bányászköszöntés szokásban, ami abból is kö-
vetkeztethetõ, hogy az e korszak bányakönyveiben a bányászköszöntésrõl, a „Glück auf”-
ról említés nem történik. A régibb idõk bányaüdvözlése minden valószínûleg „Grüss Gott”
lehetett.

Elõször 1705-ben találunk egy bányászdalkönyvet, amely „Glück auf” felírású vagy kez-
detû dalokat tartalmaz. A „Glück auf” bányászköszöntés valószínûleg azt akarja kifejezni,
hogy a bányászt gazdag áldás jutalmazza munkájáért. Ily értelemben nyilatkozik Christoph
Hartwigg is az 1734. évben megjelent „Neues und volkommenes Bergbuch”-ban, amikor azt
mondja, hogy a „Glück auf” szó a bányászok szokásos köszöntése.

Miután találkozáskor a bányászok is kezet adnak egymásnak, amiközben hüvelykujjai-
kat sajátságos módon egymásra illesztik, kezeiket egymásba fonják és összefogott kezeiket
aztán megrázzák vagy karjaikat meghimbálják, amiáltal hûséges barátságot akarnak kife-
jezni: szólásmóddá vált, hogy ha két egymásnak jó akaró ember kezet ad, ezt jó bányászmó-
don teszi. A bányászköszöntés, a „Glück auf” azt jelenti, hogy: Kívánom, hogy az ércerek
megnyíljanak és ne záródjanak el elõtted. Karintiában a felõr a bányászt munkahelyén a
„Glück auf” köszöntéssel üdvözli, míg onnan eltávozván „Bewahre Euch Gott” (Isten
óvjon-nal) búcsúzik tõle. A munkás viszontköszöntése az üdvözlésnél „Gott gib’s” (Isten
adja), a búcsúzáskor: Istennek hála, szerencsés bejárást kívánok és a szent Barbara óvjon
meg.

Csath Béla  



Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok 
ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl*

HORÁNYI ISTVÁN okl. bányamérnök, ügyvezetõ  (KÕKA Kõ- és Kavicsbányászati Kft., Budapest)

Jelen cikk vázolni kívánja a nemfémes ásványi nyersanyagok hazai
nyilvántartásának egy ipari résztvevõ számára meglehetõsen kuszának
tûnõ rendszerét. A KSH, az MGSZ ill. az MBH adatait egybevetve
ugyanis nem egyszerû a három különbözõ forrás adatsoraiból olyan cso-
portosítást találni, ami azonos tartalmat fogna egybe.

Elöljáróban elnézést kérek mindazoktól, akik a jelenlegi rendszert –
nyilván komoly megfontolások, szakmai érvek-ellenérvek ütköztetése, meg-

vitatása eredményeként – megalkották. Bízom abban, hogy megbocsátják nekem, hogy kí-
vülállóként, a rendszert is csak kívülrõl tekintõ – igaz, ezáltal a belsõ vakság terhe nélküli –
szemmel nézve közreadom tapasztalataimat, s a jobbítás szándékával netán kritizálom is.

Nos, tekintsük át, nekem milyen adatokat sikerült összegyûjtenem, s mik ezek között az
esetleges eltérések. Példaként egy ásványnak (ércnek) és két ásványcsoportnak az utóbbi
néhány évre vonatkozó – a három különbözõ szervezet által rögzített – termelési adatait az
1. sz. táblázat foglalja össze.

Az építõ-és díszítõkõ ásványcsoportra vonatkozó adatokat a Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) szerint nem sikerült azonosítani. A KSH-adatok tartalma messze eltér az ásvány-
vagyon nyilvántartás szakmai rendszerétõl, ezért azok a szakmai adatokkal egy táblázatban
nem is értékelhetõek. A két szakmai nyilvántartás szerinti termelési mennyiségek 1998-ig
megegyeznek, majd 1999-tõl rejtélyes módon szétválnak.

A homok és kavics vonatkozásában óriási az eltérés a szakmai- ill. a KSH-adatok között.
A két „szakmai“ eredetû adatsor – mint az elõzõ csoportnál is – 1995-tõl 1998-ig azonos,
majd hirtelen eltérnek egymástól a számok.
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A cikk az MTA Bányászati Tudományos Bizottsága 2002. 11. 27.-i ülésén elhangzott elõadás szerkesztett változata.

 
    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Bauxit                
KSH t 835,70 1,014,628 1,055,777 742,675 908,862 935,189 1,046,470   
MGSZ kt 835,7 1,014.6 1,055.8 742.7 908.9 935.2 1,046.5 1,000 
MBH Mt   1.0 1.1 0.7 0.9 0.9 1.05 1.0 
Építõ- és díszítôkô                
KSH (zúzottkô) kt 4,91 4,090           
MGSZ kt 6,90 5.633 5.3 6.3 7.163 7.992 8.155 8.637 
MBH Mt   5.6 5.3 6.3 7.2 6.9 8.3 13.79 
Kavics, homok                
KSH kt 7,62 12,628 9,864 10,367 13,370 13,208 13,483   
MGSZ Mt 19,8 19.7 17.5 24.9 22.4 22.6 29.7 32.2 
MBH Mt   19.7 17.5 24.9 22.4 26.7 28.5 32.16 
cementbõl számított* Mt 25,5 26.0 25.1 25.9 26.7 27.3 31.0 30.65 
          
* 230 kg cement / m3 beton / 2 to hom.kavics       

1. táblázat
Összehasonlítható termelési adatok



Ellenõrzésként a több forrásból azonosnak mondható országos cement-felhasználási
adatokból megközelítõ számítást végeztem, mi lehetett a beton-felhasználás, ill. mennyi ho-
mok, kavics kellett mindehhez az egyes idõszakokban. A számítás során a cementmennyi-
séget tudatosan vettem az átlagnál magasabbra (230 kg/m3 beton /2 t kavics), hiszen a ce-
mentfogyasztás kb. 8-10%-át nem a beton-alapanyagaként használják fel. A táblázat utolsó
soraként feltüntetett, számított mennyiségek évenkénti változásának trendje bizony nem
azonos a nyilvántartott adatokkal.

Részleteiben a KSH rendszerét említem elsõként, mert annyira sajátságos, hogy adatso-
rában a másik két forrással közel azonos tartalmú adatot sem sikerült fellelni. A KSH ada-
tok 1995-ig ITJ-szám (ipari termékjel) szerint jelentek meg, majd 1996-tól a BTO (Belföl-
di Termékosztályozás) rendszerében találjuk az adatokat. 

Az ásványbányászati termékek fõfejezetben építési kõ címszó alatt kizárólag különbözõ
tömbköveket, emlékmûvi köveket találni. 

A következõ - mészkõ, gipsz, kréta - csoport-címszó alatt a címben említetteken túl a do-
lomit-bányászat különbözõ speciális megnevezésû termékei vannak felsorolva, köztük a ta-
lányos „kátrányozott dolomit“. 

Az aszfaltipar fõ alapanyagát, az útépítési zúzalékot, az aszfalt vázszerkezetét adó fõ
adalékanyagot végül is a homok, kaolin és agyag csoportban, az „egyéb tört zúzott kõ (beto-
nozási, útépítési)“ gyûjtõnév alatt találtam meg a „szemcse, szilánk, por egyéb kõbõl“ vala-
mint a „kavics“ és a „sóder“ társaságában. A rendszer nem taglalja, hogy a zúzott kõ alap-
anyaga mészkõ, dolomit, netán andezit vagy bazalt, s nem utal a szemszerkezetre sem. A
vasúti ágyazati zúzalékot (vasúti kõ) nem sikerült külön említve fellelni.

Külön érdekesség, hogy „Az ipar termelése és értékesítése fontosabb termékcsoportok
szerint, 1998-2000“ tárgyú KSH-kiadványban az építési homok fajsúlya 1998 és 2000 között
1,55-rõl 1,46 t/m3-re csökkent, majd ismét 1,58 lett. Hasonló a helyzet a kavics esetében is.

Ezen kitérõ után visszatérek a „szakma“ által kezelt adatokra, hiszen a Magyar Geológi-
ai Szolgálat (MGSZ) és a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) adatai között is vannak bizo-
nyos eltérések. Nézzük elõször, mik a Nemfémes ásványi nyersanyagok fõ csoportjai, ill. azok
elemei. Hogyan is „mozogtak“ mindezek az idõk folyamán.

Emlékezzünk vissza a ’80-as évek végére: a Központi Földtani Hivatal (KFH) által ve-
zetett nyilvántartás a nemfémes ásványi nyersanyagok közül az Ipari Minisztérium felügye-
lete alatt álló Országos Érc- és Ásványbányák (OÉÁ) kezelésében lévõ, nem érces

– kohászati, valamint
– talajjavító 
ásványi nyersanyagokat az Ásványbányászati (nyersanyag) Fõcsoport-ba gyûjtötte, az

ÉVM által felügyelt Építõanyagipari (nyersanyag) Fõcsoport-ot – valószínûleg a vállalatok
szervezeti besorolásával párhuzamosan 

– cement- és mészipari
– homok-, kavicsipari ill.
– kerámiaipari 

csoportokra osztva tartották nyilván.
Mindez valószínûleg abból adódott, hogy 
– a cementipari alapanyagok (mészkõ, homok, márga, perlit) fõként a Cement- és

Mészmûvek, 
– az építõ- és díszítõkõ (a homokkõtõl a bazaltig, ill. az agyagpalától a gránitig) fõként

a négy nagy kõbánya-vállalat, az ÉSZAKKÕ, a PANNOLIT, a KÖZÉPKÕ és a Kö-
zép-magyarországi Kõbánya Vállalat (késõbb PESTKÕ) valamint a Kõfaragó és Épü-
letszobrász-ipari Vállalat, 

– a homok- és kavics a Kavicsbánya Vállalat, a FOKA és a Közúti Igazgatóságok
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– a kerámiaipari nyersanyagok (a különféle agyagok) pedig fõként a Tégla- és Cserép-
ipari Tröszt 

kezelésében voltak.
A tiszta állami-vállalati struktúrát erre az idõre már jelentõsen homályosította a szám-

talan állami gazdasági-, tanácsi helyiipari- és TSZ-bánya, melyek például 1988-ban az or-
szág homok- és kavics-termelésének már több mint a felét adták.

A fenti csoportosítási rendszer azóta oly módon változott, hogy a „Nemfémes ásványi
nyersanyagok“ címszó alatt ma már

– tõzeg - lápföld - lápimész
– ásványbányászati nyersanyagok
– cement- és mészipari nyersanyagok
– építõ- és díszítõkõ ipari nyersanyagok
– építési homok, -kavics, valamint
– kerámiaipari nyersanyagok
szerinti csoportosításban jelennek meg az adatok. Igaz, itt némi keveredés van geológia

és hasznosító ipari ágazat szerinti felsorolásban.
Összehasonlításként vessünk egy pillantást az 1988. ill. 2000. év termelési adataira, me-

lyeket a 2. sz. táblázat mutat be. A táblázat 1989. január 1-i adatai a KFH évi nyersanyag-
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  1989.01.01-i állapot 2001.01.01-i állapot 
Nyersanyag bánya státusz (db) termelés kt bánya státusz (db.) termelés kt 

csoport M L Sz Össz. (1988-ban) M L Sz Össz. (2000-ben) 
 164 45 616 825 4,862 65 31 100 196 2,741 
 12 3 3 18 282         2 800* 
Cement- és mészipar 25 14 14 53 8,738 22 14 16 52 6,002 
      ebbôl melléküzemág 9 14 0 23 146         5 500* 
Építô-díszítôkô 154 82 25 261 9,133 134 72 49 255 8,155 
      ebbôl melléküzemág 109 4 87 200 2,243         8 300* 
Homok, kavics 559 144 69 772 36,904 484 261 234 979 29,695 
      ebbôl melléküzemág 487 155 87 679 19,000         28 500* 
Kerámiaipar 121 79 46 246 6,876 97 56 71 224 6,900 
      ebbôl melléküzemág 25 22 13 50 142         6 500* 
Építôanyagipar összesen 859 313 154 1332 61,651 737 403 370 1510 50,752 
Nemfémes összesen 1023 358 770 2157 66,513 802 434 470 1706 53,493 
           
 M: mûködô L: leállított Sz: szabad     * MBH-adatok 

mérlegrõl szóló kiadványából valók, mely annak idején – a felirat szerint – összesen 35 pél-
dányban készült. A 2000. év adataiként a KFH ez irányú feladatait átvett MGSZ adatai
mellett az MBH adatait is feltüntettem. A táblázatból a következõk olvashatók ki: 

Az ásványbányászati lelõhelyek számában drasztikus a változás. A mûködõ bányaüze-
mek száma a korábbinak 40%-a, az összes lelõhely száma csak 24%-a. Ugyanakkor a ter-
melt mennyiségnek több mint a fele, (56%) megmaradt. Érdekes lenne felkutatni; mi lett
a sorsa több mint 600 lelõhelynek, bányának?

A cementipar tekintetében minimális a változás. 
Az építõ- díszítõkõ termékek 10%-os mennyiség csökkenése mellett a mûködõ és leál-

lított bányák száma csökkent, a szabad bányák száma nõtt.

2. táblázat
Nemfémes ásványi anyagok



A kavics- homokbányák száma a 20% termeléscsökkenés ellenére összességében 25%-
kal nõtt, a termelõ üzemek száma viszont 15%-kal csökkent. A leállított bányák száma
80%-kal nõtt. Több, mint kétszeresére emelkedett a szabad bányák száma.

A kerámiaipar nyilvántartott lelõhelyeinek száma változatlan termelés mellett 10%-kal
csökkent.

A bányaterületek száma mindenütt csökkent, kivéve a kavics- és homokbányákat, ahol
markáns a növekedés. E növekedésnek igen gyakorlatias az oka. Tekintélyes mértékben és
folyamatosan nõ az építõipar teljesítménye, amin belül a legfontosabb infrastrukturális be-
ruházások, az út- és autópálya-építések rövid idõ alatt nagy mennyiségû alapanyagot igé-
nyelnek, melyek szállítása gyakran nagyobb költség, mint maga az anyag értéke. Az egyes
építési szakaszok indítási idõpontjának esetenként meglepetésszerû meghatározása az álla-
mi költségvetéstõl függõ, sokszor politikai döntés, ami után egy közeli bánya nyitására már
nincs idõ. Ezért a vállalkozók jogilag elõkészített nyersanyag-források „tartalékolására“ –
nyilván a késõbbi nyereség reményében – komoly pénzeket áldoznak. Ha meggondoljuk,
hogy az építõipari alapanyagok közel 60%-át közpénzbõl finanszírozott építkezéseken
használják, nyilván a „köz“-nek is érdeke, hogy folyamatosan legyen megfelelõ minõségû,
elõkészített, tisztázott jogi helyzetû alapanyag – optimális szállítási távolságra.

Ma, az érvényes rendelkezések betartása mellett egy új bánya engedélyezési eljárását –
ha egyáltalán sikerül – egy-másfél éven belül lehetetlen a kutatási engedély kérelmének be-
nyújtásától a Mûszaki Üzemi Terv-ig elvinni. Sajnos, több mint 5 éves procedúrára is van pél-
da. Az új, friss MÜT-tel rendelkezõ bányából pedig még a termelés sem indulhat azonnal. 

Mindemellett az elmúlt nyolc évben a Földtörvény, ill. annak sorozatos módosításai,
vagy a Bányatörvény legutóbbi, a 2000. évi CXXXIII. sz. – a költségvetésrõl szóló – törvény-
be foglalt módosítása, mely az I-IV. osztályú termõföldeket kivett, tehát a bányászat számá-
ra tiltott területnek minõsíti, mind a külszíni bányászat lehetõségeit szûkítik. Nem nagyon
van arra fórum, ahol meghallgató, értõ fülekre találhat az a „bányász érv“, miszerint
bányászkodni csak ott lehet, ahol hasznosítható ásványvagyon van. Egyre több szó esik a me-
zõgazdaság túltermelésérõl, esetenként a nem mûvelt területek utáni dotációról, ugyanak-
kor a bányavállalkozó csak szakaszosan kérheti az általa megkutatott földterület mûvelési
ágból való kivonását, nem szerezhet földterület-tulajdont ott, ahol kutatott, pedig kutatásá-
nak eredménye az ország ásványvagyon-mérlegében megjelenik, tehát az ország ásványkin-
csének részévé vált.

Visszatérve az ásványvagyon-nyilvántartás rendszeréhez, vizsgáljuk meg az ásványfajták
rendszerezését

Az 1744/1995. (BáK. 5.) MBH számú „Tájékoztatás az ásványi nyersanyag fajták megne-
vezésérõl és kódjairól“ c. közlemény „…a Magyar Geológiai Szolgálattal együtt kidolgozott ás-
ványi nyersanyag fajták megnevezésének és kódjainak új rendszerét“ teszi közzé. A közlemény
1. sz. melléklete egyben összehasonlítási lehetõséget is ad a régi és az új rendszer között (3.
sz. táblázat).

Alapjában véve mind az MGSZ által (mai napig is) alkalmazott, mind az idézett MBH
közleményben kiadott, és általa alkalmazott rendszer követi a valamikori Országos Ásvány-
vagyon Bizottság által elõírtakat abban, hogy továbbra is négy számjegyû kódrendszert
használ. 

A négy-számjegyû kód elsõ két számjegye a nyersanyag kõzettani eredetére utal (4. sz.
táblázat).

A 09-es kód a szeneket jelöli, a 13 a tõzeg, lápföld, stb. (miért nem 10?), a 34 a fluorit,
ami késõbb a magmás kõzeteknél jelenik meg. (mi van a 13 és a 34 között?) 

A 40-es csoport az üledékes kõzeteké, 49-el szerepel a dácittufa, az 50-es sorozat pedig
a vulkánikus kõzetek helye. A további tufák ezen belül szétszóródtak.
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3. sz. táblázat
1744/1995. (Bá. K. 5.) sz. MBH tájékoztatás

az ásványi nyersanyag fajták megnevezéseirõl és kódjairól
(Részlet az 1. sz. mellékletbõl)

Régi kód     Nyersanyag Új kód Régi kód    Nyersanyag Új kód      

- Szénhidrogén 9000 - Szén 0900
90 Kõolaj 9061 10 Feketeszén 0964
92 Szénhidrogén földgáz 9062 20 Barnaszén 0965
- Széntelep metán 9063 30 Lignit 0966
94 Széndioxid földgáz 9400

- Agyag 4100 - Homok 4200
4110 Tûz és saválló agyag 4101 4240 Cementgyártási homok 4208
4161 Fazekas agyag 4102 4210 Üveg homok 4212
4163 Burkolólap agyag 4103 4220 Öntödei homok 4213
4164 Cserépagyag 4104 4230 Csiszoló homok 4214
4165 Vázkerámiai agyag 4105 4270 Ipari homok 4215
4168 Blokktégla agyag 4106 4251 Cementhabarcs homok 4216
4169 Tömör téglaagyag 4107 4252 Vakoló homok 4217
4171 Cementipari agyag 4108 4253 Falazó homok 4218
- Gyógyiszap 4140 4254 Közlekedésépítési 

homok 4219
4120 Bentonitos agyag 4167 4255 Gázbeton 

adalék homok 4220
4130 Kaolinos agyag 4168 4257 Mészhomok, 

tégla homok 4221
4140 Illites agyag 4169 4256 Bányászati 

tömedék anyag 4222

4250 Építési homok 4236
4260 Földpátos homok 4271
4259 Folyami homok 4272

…
…
- Konglomerátum 7400 - Dolomit 4600
4424 Díszítõ konglomerátum 7426 4622 Falazó dolomit 4618

4623 Közlekedésépítési 
dolomit 4619

- Mészkõ 4500 4621 Díszítõ dolomit 4626
4510 Cementipari mészkõ 4508 4610 Kohászati dolomit 4628
4150 Festékföld 4509 4627 Talajjavító dolomit 4630
4151 Okker festékföld 4510 4625 Dolomit por 4631
4152 Kréta 4511 4626 Zúzott dolomit 4632
4540 Ipari mészkõ 4515 4624 Dolomit murva 4633
4553 Falazó mészkõ 4518 4630 Minõségi dolomit 4634
4552 Díszítõ mészkõ 4526
4520 Mészgyártási mészkõ 4527 Márga 4700
4530 Kohászati mészkõ 4528 4173 Cementipari márga 4708
4541 Élelmiszeripari mészkõ 4529 4721 Díszítõ márga 4726
4542 Talajjavítási mészkõ 4530
4555 Mészkõpor 4531 - Agyagmárga 7700
4556 Zúzott mészkõ 4532 4172 Cementipari agyagmárga 7708
4550 Építési mészkõ 4536
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4. sz. táblázat
Ásványi nyersanyagok kódjai

(1744/1995. (Bá.K.5.) MBH utasítás 2. sz. melléklet))

Szén 0900 Agyag 4100
Tõzeg 1300 Homok 4420
Fluorit 3400 Kavics 4300

Homokkõ 4400
Mészkõ 4500
Dolomit 4600
Márga 4700
Gipsz 4800

Dácittufa 4900 Zöldpala 6000
Andezittufa 5000 Agyagpala 6100
Gránit 5100 Gneisz 6200
Diabáz 5200 Szerpentin 6300
Dácit 5300 Fonolit 6400
Bazalttufa 5400
Bazalt 5500 Termálsók 6900
Andezit 5600 Kálitufa 7000
Riolit 5700 Alginit 7100
Kovakõzet 5800 Perlit 7200
Riolittufa 5900

Konglomerátum 7400
Agyagmárga 7700

Bauxit 8100
Nemesfém érc 8200
Polimetallikus érc 8300 Szénhidrogén 9000
Rézérc 8400 Széndioxid 9400
Mangánérc 8500 Radioaktív érc 9500
Vasérc 8600 Egyéb 0000

A késõbbiekben kis zavar támad ismét. A 60-as sorozat a metamorfokkal indul, de 64-
el felzárkózik a fonolit, majd 69-el a termálsók.

A 70-es magmás-üledékes kálitufát az üledékes alginit, majd az ugyancsak magmás per-
lit követi, majd kis „foghíjakkal“ a konglomerátum és az agyagmárga zárja a 70-es sort (ha
külön szerepel a konglomerátum, illõ lenne a breccsának is helyet adni).

A 80-as számrendbe tömörülnek a fémtartalmú ércek. Igaz, a radioaktív érc átcsúszott
a 95-ös kódra.

Bár példaként az MBH kódrendszerét mutattam be, ugyanezek a megfontolások el-
mondhatóak az MGSZ által használt rendszerre is, már csak azért is, mert a kettõ – mint
korábban már utaltam rá – egy tõrõl fakad. Bár az idézett közlemény az MGSZ-tal való



egyeztetettségre utal, és a két rendszer továbbra is egymás mellett él, találhatóak olyan kó-
dok, melyek különbözõ jelentéssel bírnak. A 3. sz. táblázatban ezeket árnyékolással emel-
tem ki.

A második két karakter vagy a felhasználási célra, vagy földtani jellemzõre utaló kód. 
Az MBH közlemény 3. sz. melléklete (5. sz. táblázat) szerinti – felhasználási szakmákat

jelölõ – kiegészítõ kódok létjogosultsága, indokoltsága kérdéses. Biztos vagyok benne, hogy
ha egy agyag „fazekas“ minõség, akkor vázkerámiának is jó, a „vakoló“ homokkal lehet fa-
lazni is, igaz, fordítva talán nehezebb, s a faragható bazaltból biztosan jó minõségû útépíté-
si zúzalék is készíthetõ. Ugyanakkor nem értelmezhetõ például az „ipari“, vagy különösen
a „minõségi“ fogalom.

Ezzel szemben a gyakorlat más logikát követelne meg, melyre egyik példa az Iszkaszent-
györgyi Dolomitbánya. Ez a bánya a 70-es évek elején a dunaújvárosi kohó célbányájaként
indult. Ezért ásványvagyona 4610/4628 kódszámú kohászati dolomit. Az elmúlt években
végzett kutatás által feltárt ásványvagyon-növekmény ugyancsak a kohászati dolomit meg-
jelölést kapta. A bánya a vasmûbe való szállításon túl, korábban is termelt más vevõknek,
viszont 1994-tõl a kohászatnak már egy dekát sem. A továbbéléshez új piac, ezzel együtt új
termékskála kellett. Komoly beruházás – megfelelõ feldolgozó technológia létesítése –
eredményeként a bánya kínálatában 28 különbözõ tört, osztályozott termék szerepel, és a
mély- és magasépítési alapanyagokon túl az üzem tekintélyes szerepet játszik a kerámia- és
üvegipar beszállítói között is. Mindemellett – jelentése alapján – az évi 5-600 ezer tonnás
forgalom az ásványvagyon-mérlegben a kohászati dolomit készletcsökkenését eredménye-
zi. (A kohászat ugyanakkor „zúzott dolomit“-ot használ fel.)

További példa a Pusztamiske, vagy Kiskunlacháza térségében lévõ számos bányatelek,
melyek hol „közlekedésépítési-“ hol „bányászati betonkavics“ címen vannnak nyilvántart-
va. Kizárólag a létesített mosó-osztályozó technológia, tehát a vállalkozó beruházási kész-
sége, képessége dönti el, hogy az általa kitermelt nyersanyagból milyen minõségû, tehát mi-
lyen célra hasznosítható alapanyagot állít elõ. 

Általában a szállítási költségekre tekintettel, a jó minõségû ásványi alapanyagtól távo-
labb esõ területeken a rosszabb minõségû ásványi alapanyagból is készülhet értékesebb bá-
nyatermék megfelelõ elõkészítési technológiával. A felhasználó dönti el a költségek mérle-
gelésével, hogy a helyi, de az intenzívebb elõkészítés miatt drágább alapanyagot alkalmaz-
za (esetenként akár több kötõ-adalék hozzáadásával), vagy inkább a többlet-fuvart vállalja.

Az a gyakorlat, hogy egy adott terület megkutatásakor az ásványvagyont „elkeresztelõ“
kódot a kutatás célja már meghatározza. Ritkán fordul elõ a „bukkanás“, azaz, hogy más
lesz a megkutatott ásványvagyon, mint amire számítottak.

Ez fõként a kód második két tagjára, a „kiegészítõ kód“-ra igaz. Mindenesetre
– a kutatási zárójelentések, 
– az ország ásványvagyon-nyilvántartása, 
– az éves ásványvagyon - készletváltozási jelentések, 
– az ásványvagyon mérleg, 
– a bányatelek-határozatok, valamint
– a bányajáradék-bevallások
mind ezen kódszámokat tartalmazzák. 
Elõfordul az is, hogy egyazon dokumentumon mindkét hatóság kódja szerepel. Ilyen az

ásványvagyon készletváltozás-bevallás nyomtatványa. Vessünk egy pillantást a fõcsoportok,
csoportok összetételére. A 6. sz. táblázat az MGSZ szerinti Nemfémes ásványi nyersanyagok
fõcsoport elemeit mutatja, ahol a 2000. év termelési adatait is feltüntettem. Szeretnék rá-
mutatni arra, hogy 

– ötféle homok szerepel az ásványoknál, egy a cementiparnál
– négy különbözõ agyag szerepel az ásványok csoportjában
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Felhasználási cél jelzõk Kód

Tûz és saválló **01
Fazekas **02
Burkolólap **03
Cserép **04
Vázkerámiai **05
Blokktégla **06
Tömörtégla **07
Cementipari **08
Festékföld **09
Okker **10
Kréta **11
Üveg **12
Öntödei **13
Csiszoló **14
Ipari **15
Cementhabarcs **16
Vakoló **17
Falazó **18
Közlekedésépítési **19
Gázbetonadalék **20
Mészhomoktégla **21
Bány.tömedék anyag **22
Gyöngy **23
Bányászati beton **24
Folyami beton **25
Díszsítõ **26
Mészgyártási **27
Kohászati **28
Élelmiszeripari **29
Talajjavítási **30
Por **31
Zúzott **32
Murva **33
Minõségi **34
Faragható **35
Építési **36
Tömbkõ **37
Vízépítési **38
Trassz **39
Gyógyiszap **40
Dúsított oxidos **41
Nem dúsítható oxidos **42
Nemeskvarc-kvarcit **43

Földtani jelzõk Kód

Anhrihit **50
Kõolaj **61
Szénhid.földgáz **62
Széntelep metán **63
Feketeszén **64
Barnaszén **65
Lignit **66
Bentonitos **67
Kaolinos **68
Illites **69
Alunitos **70
Földpátos **71
Folyami **72
Homokos **73
Kvarc **74
Hólyagos **75
Zeolitos **76
Klinoptilolitos **77
Aplit **78
Kalkopirites **80
Enargitos **81
Karbonátos **82
Pirites homok **83
Limonit **84
Karbonátos pátvasérc **85
Szilikátos pátvasérc **86
Ankerit **87
Wherlit **88
Érett **89
Rostos **90
Vegyes **91
Lápföld **92
Lápföldszerû jav. anyag **93
Lápimész **94
Horzsakõ tufa **95
Kvarcit **96
Kovaföld **97
Tûzkõliszt **98
Talk **99

5. sz. táblázat
(1744/1995. (Bá.K.5.) MBH kiegészítõ kódok listája

(2. sz. melléklet))
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Tõzeg-lápföld-lápimész
1. Tõzeg.lápiföld-lápimész 330

Ásványbányászati nyersanyagok
2. Alginit 7,8
3. Fluorit 0
4. Tûz- és saválló agyag 20
5. Betonitos nemesagyag 5
6. Kaolinos nemesagyag 2,6
7. Illites nemesagyag 4,5
8. Festékföld 11,4
9. Alunitos nemesagyag 0
10. Üveghomok 340
11. Öntödei homok 169
12. Csiszoló homok 0
13. Földpátos homok 104
14. Ipari homok 404
15. Kvarchomokkõ 0
16. Kaolinos homokkõ 29
17. Kohászati mészkõ 95
18. Ipari mészkõ 572
19. Kohászati dolomit 652
20. Minõségi dolomit 135
21. Kovaföld 2
22. Gipsz 131
23. Anhidrit 120
24. Hólyagos bazalt 0
25. Kvarcitok 5
26. Tûzkõ 0
27. Horzsakõtufa 0
28. Perlit 151
29. Kálitufa 0
30. Trasz 0
31. Zeolitos riolittufa 32
32. Talk 0
33. Szerpentin 0
34. Barit 0
2-34. Ásványbányászati nyersanyag 2741

Cement- és mészipari nyersanyagok
35. Cementipari márgák 790
36. Cementgyártási homok 10
37. Cementipari mészkõ 4466
38. Mészgyártási mészkõ 735
39. Cementipari perlit 0
35-39. Cement- és mészipari nyersa. 6001

Építõ- és díszítõkõipari nyersanyagok
40. Építési homokkõ 30
41. Építési mészkõ 991
42. Építési dolomit 2670
43. Építési márga 2
44. Építési gránit 31
45. Építési diabáz 0
46. Építési dácit 0
47. Dácittufa 4
48. Építési bazalt 1149
49. Építési bazalttufa 0
50. Építési andezit 3231
51. Építési andezittufa 0
52. Építési riolit 5
53. Építési riolittufa 35
54. Agyagpala 0
55. Zöldpala 1
56. Gneisz 4
40-56. Építõ- és díszkõipari nyersa. 8155

Építési homok, kavics
57. Építési homok 3862
58. Útépítési töltésanyag 39
59. Gyöngykavics (szûrõkavics) 369
60. Építési kavics 25 427
57-60. Építési homok, kavics 29697

Kerámiaipari nyersanyagok
61. Kerámiaipari agyag 4700
62. Építési agyag 2189
61-62. Kerámiaipari és építési agyag 6889

6. sz. táblázat
Nemfémes ásványi nyersanyagok 2000. évi összefoglaló termelési adatai, kt (MGSZ)



– a dolomit ásvány vagy építõkõ, de
– a mészkõ ásvány, cementipari- és építõkõ is.
– 2000. 01. 01-tõl a perlit is két helyen szerepel.
A bemutatott gyakorlati példák alapján látható, hogy a kódrendszer harmadik - negye-

dik számjegyéhez való ragaszkodás, ill. a meglévõ csoportosítás szerinti összesítések folytán
– legalábbis helyenként – komoly eltérések alakulhatnak ki az egyes nyilvántartásoknál. Ha
a példáknál maradunk, biztosnak mondható, hogy a kohászat nem annyi dolomitot használt
fel salakképzõnek, illetve az építõipar nem annyi homokot, kavicsot használ, mint amennyi
ezekben a számsorokban szerepel.

Kijelenthetjük, hogy ez a nyilvántartási rendszer túl bonyolult, bányagazdasági szem-
pontból nehezen magyarázható, ellentmond a piaci követelménynek. Létrejöttében szere-
pet játszhatott az állami vállalatok korábbi struktúrája, bár a rendszer abban az idõben sem
volt helytálló. Tekintve, hogy a korábbi nagyvállalati tagozódás már megszûnt, az áttekint-
hetõbb és valóságos helyzet rögzítése érdekében a jelen gyakorlati követelményeihez kelle-
ne igazodni.

Megpróbáltam körülnézni, és iránymutató európai példát felfedezni. Úgy tûnik – fõként
a német nyelvterületen – szakmai nyilvántartást a különbözõ szakmai szervezetek vagy ál-
lami intézmények végeznek, többnyire az általuk képviselt szakág érdekeinek kihangsúlyo-
zásával. Úgy tudom, az EU-ban egységes gyakorlatban még nem állapodtak meg.

Miután példát nem sikerült találni, közreadok egy egyszerûsítõ javaslatot, mely figye-
lembe veszi a meglévõ rendszert is, de talán tisztább képet eredményez. A javasolt nyilván-
tartási rendszer továbbra is négy számjegyû. Az elsõ két számjegye továbbra is a kõzettani
kód, csak a sorrend módosul kicsit (7. táblázat)

Fõcsoportként javaslom elkülöníteni az energiahordozókat, érceket, nemfémes ásványi
nyersanyagokat, ez utóbbiakból üledékes-, magmás- és metamorf nyersanyag-csoportok
alakíthatók ki.

Az üledékek további osztályozása fizikai megjelenési formájuk („A“ változat), vagy ere-
detük, keletkezési módjuk („B“ változat) szerint történhet. Ezt eldönteni már nem tisztem,
magam részérõl az „A“ változatot kedvezõbbnek ítélem.

A kódrendszer harmadik és negyedik tagja az anyag felhasználási módjára utal. (8. sz.
táblázat) A kétszámjegyû kód adta lehetõség szerint 10 csoportra javaslom osztani a nyers-
anyagok lehetséges felhasználási területeit. Ezen csoportokon belül – példaként – az építõ-
ipar mélyépítés-vízépítési szakágára dolgoztam ki a felhasználási területeknek megfelelõ
kódokat, mivel ebben a szakmában szereztem némi jártasságot. A további szakágak esetén
az érintett szakmák megfelelõ szakembereinek véleményét kellene kikérni.

Az egyes ásványi nyersanyagok elõfordulásait a négy-számjegyû kód elsõ két számjegye
a „kõzettani kód“ – ebben az esetben „ásványvagyon-nyilvántartási kód“ – szerint kellene
rendszerezni, nyilvántartani.

A hasznosítás módját a harmadik-negyedik számjegy, a „felhasználási kód“ jelöli. Láttuk
a korábbi példákon, hogy az egyes anyagok hasznosításának módja, felhasználási területe
nem a bányaüzemtõl, hanem csak késõbb, a vásárló döntésétõl függ, s információt errõl
csak az alapos piacismeret adhat. Ezt az ismeretet viszont csakis a bányákban kell keres-
nünk. Azt javaslom, hogy bízzuk meg a bányavállalkozót, hogy az éves ásványvagyon-kész-
letváltozási bevallása során – vevõlistája és piaci ismerete alapján – meghatározott pontos-
sággal az ásványvagyon-nyilvántartási kód után a harmadik-negyedik kódszámmal adja meg
terméke felhasználási területeit és a mennyiségeket. Biztos vagyok abban, hogy a bányavállal-
kozók, illetve a bánya felelõs mûszaki vezetõi tekinthetõk már olyan „felnõttnek“, hogy egy
ilyen bevallási rendszer követelményeinek eleget tudjanak tenni.
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0 - 09 Energiahordozók
10 - 19 Ércek
20 - 89 Nemfémes ásványi nyersanyagok

20 - 49 Üledékek 

"A" változat "B" változat
20 - 29 finomszemcsés és 20 - 29 mechanikai üledékek:

kristályos üledékek:
agyagok, lösz, iszap, agyag - homok
gipsz, sók - kavics - homokkõ

30 - 39 szemcsés üledékek: 30 - 39 kémiai üledékek:
homok, kavics, görgeteg gipsz, sók, mészkõ, 

dolomit, márga

30 - 49 tömör kõzetek: 40 - 49 vulkáni üledékek: 
homokkõ, mészkõ tufák

dolomit
agglomerátumok

50 tõzeg-lápföld-lápimész

51 - 69 Magmás kõzetek

51 gránit
52 riolit
53 dácit
54 diorit
55 andezit
56 bazalt

70 - 89 Metamorf ásványi nyersanyagok

90 - egyéb (pl. vizek)

7. sz. táblázat
Javaslat az ásványi nyersanyagfajták csoportosítására

Fõcsoportok: 1. és 2. számjegy

Ezen adatok betáplálása után az adattárból – reményeim szerint – könnyebb lesz akár
iparág- ill. szakma-specifikus, akár különbözõ geológiai szempontok szerinti kérdésekre is
egyértelmû válaszokat kapni. 

Természetesem tudom, hogy egy ilyen sokrétû, szövevényes feldolgozáson átmenõ
rendszer módosítása 

– komoly, szakértelemmel elvégzett körültekintõ elõkészítést,



– sokrétû egyeztetést, 
– bevezetése elõtt netán némi képzést, 
– valamint akár az archivált anyagok átkódolását is igényelné. 
Mindennek természetesen költség-vonzata is van. Ennek nagyságát megbecsülni nem

tudom, azt pedig nem tisztem eldönteni, hogy a remélhetõleg valósághoz hûbb nyilvántar-
tás elõnye milyen arányban áll a várható költségekkel.
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0 - 9 Energiaipar

10 - 19 Kohászat (alapanyag)

20 - 29 Kohászat (adalékanyagok)

30 - 39 Építõipar (magasépítés)

40 - 49 Építõipar (mélyépítés, vízépítés)
40 töltés, gátépítés
41 fagyvédõ réteg, útalap-töltés, ágyazat
42 kevert útalap
43 beton adalék
44 aszfalt adalék
45 vasúti ágyazati zúzalék
46 falazókõ
47 faragott idomkõ
48 vízépítési kõ
49 tömbkõ

50 - 59 Cement- és mészipar

60 - 69 Kerámiaipar

70 - 79 egyép ipar

80 - 89 mezõgazdaság (csak szakmai!)

90 - 99 élelmiszer - gyógyszeripar

8. sz. táblázat
Javaslat az ásványi nyersanyagfajták csoportosítására

1. és 2. számjegy, a nyersanyagok tényleges hasznosítása szerint

HORÁNYI ISTVÁN 1971-ben szerzett bányamérnöki diplomát bányageológus szakon. A
Vízkutató és Fúró Vállalat Gyõrszemerei Üzemvezetõségénél kezdte szakmai pályáját
mint fúrómester, körzeti elõadó. 1974-tõl a Mélyépterv Szombathelyi Osztályán közmûter-
vezéssel foglalkozott, mint tervezõ, majd vezetõ tervezõ talajmechanika, vízellátás-csator-
názás, és gázellátás szakterületeken. Ny-Dunántúl községi víz- és csatornahálózatai kiépí-
tése ill. földgázra való átállása a kapcsán komoly feladatokat kapott. 1989-tõl a Bauholding
építõipari konszern munkatársa, majd a konszern magyarországi építõanyag-ipari alapa-
nyag-bányászatának felelõs vezetõje. Szakmai gyökereinek megfelelõen 1970-tõl az
OMBKE KFV szakosztály tagja.
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Épületbontás robbantással

DR. BOHUS GÉZA okl. bányamérnök, kandidátus, egyetemi docens (Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai
Tanszék)

A Lapok hasábjain nagyon régen nem adtunk hírt a hazai épületrob-
bantásokról annak ellenére, hogy számos szép munkával dicsekedhet a
szakma. A szerzõ, aki az OMBKE Robbantástechnikai Szakbizottságá-
nak vezetõje a cikkben összehasonlítja a gépi és a robbantásos bontást,
bizonyítva az utóbbi számos elõnyét. Néhány sikeres épületrobbantás be-
mutatásával szemlélteti megállapításait.

A robbantásos épületbontásnak immár két évtizede hazánkban is egyre
nagyobb konkurrenciát jelent a gépi bontás. Az épületek bontására alkalmas

gépek választékának bõvülésével és e gépek mind nagyobb elterjedésével robbantásos épü-
letbontásra manapság ritkábban kerül sor. Minden szempontot figyelembe véve a magas,
karcsú épületek bontására azonban még hosszú ideig a robbantás lesz a legalkalmasabb.

Jól bizonyítja ezt a kémények, tornyok alpinistákkal vagy toronydarura függesztett szer-
számmal való bontásának nagy idõ- és költségigénye. Az önjáró alapgépekre szerelt bontó-

szerszámok teljesítménye
nagymértékben csökken,
ha felfelé kell mûködtetni
azokat (nem is beszélve az
ilyenkor fellépõ omlásve-
szélyrõl), a darura szerelt
gépek mozgatása pedig ne-
hézkes, így teljesítményük
szintén csökken. 

Ezeknek a módszerek-
nek a balesetveszélyessége és
környezeti hatásai sem ha-
nyagolhatók el. Sokan nem
gondolnak arra, hogy a
magasban mûködõ szer-
számok alól kifelé esõ da-
rab jelentõs távolságra jut-
hat oldalra is. (Biztonsági
okokból a mindenkori ma-

gasság felével kell számolni, mint a várható „repeszhatás” övezetével.) Nem hagyható fi-
gyelmen kívül az a körülmény sem, hogy a leggyakrabban használt hidraulikus bontókala-
pácsok 1-3 tonnás tömege jelentõs vibrációt kelt a környezetben. Igaz, hogy ez csak néhány
dkg tömegû robbanóanyag keltette vibrációnak felel meg, de a hatóidõben mutatkozó je-
lentõs különbség „kifáraszthatja” a környezõ épületek szerkezeti elemeit. (Például, amíg
egy épület lerobbantásakor fellépõ szeizmikus hatás – a lezuhanó épületrészek keltette vib-
rációval együtt – általában 5-10 sec alatt lecsillapodik, addig annak géppel való felaprítása
több napig is eltarthat.)

80 m magas vasbeton kémény robbantásos döntése 
a Kispesti Erõmûben 2002. november 16-án.
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Még nem említettük meg a bontás során felszabaduló por mennyiségét. Mivel robban-
tásos bontásnál a szétesõ épületelemek felületeirõl hirtelen nagy mennyiségû por távozik,
még szakmai körökben is úgy terjedt el, hogy a robbantás a megengedett mértéknél na-
gyobb porkibocsátással jár.  Számos szaklapban közzétett felmérés szerint azonban ez nem
így van. Valójában, bár robbantáskor a bontás, rakodás, szállítás együttes poremissziójának
20-30 %-a igen rövid idõ alatt felszabadul, a koncentráltabb rakodás és szállítás lehetõsé-
ge e mûveletek idejét körülbelül a harmadára, a teljes bontás idõszükségletét a negyedére
csökkenti, így a kiporzás ideje erõsen lecsökken. Mindennek eredményeként a robbantá-
sos bontás összes porterhelése csak 70-80 %-a a gépi, és 40-60 %-a a kézi bontásénak.

Hol elõnyösebb a robbantásos épületbontás a gépi bontással szemben?

A II. világháborút követõen általános gyakorlattá vált a robbantásos épületbontás. En-
nek okai a következõk:

– fokozott biztonság, (robbantáskor senki nem tartózkodhat a veszélyeztetett zónában)
– rövid kivitelezési idõ,
– relatív olcsóság.
A robbantás elõnyei mellett annak kedvezõtlen környezeti hatásait szokták hangsú-

lyozni a gépi bontás elkötelezettjei. Ezek:
– a repeszhatás,
– a léglökés és
– a szeizmikus hatás.
A robbantástechnika mai, korszerû eszközei hozzáértõ kezekben ezeket a hatásokat jó-

val a megengedhetõ értékek alatt tudják tartani, mert
– a repeszhatás könnyen, néhány méteren belülre korlátozható rugalmas dróthálóból és

geotextíliából készített, zárt védõtakarással,

Irodaépület bontása harapófogóval és bontókalapáccsal 
Budapesten, 2003. februárjában.

Budapesten, az I. ke-
rületi Fõ utca mentén a
Pala és Jégverem utcák
közötti irodaház bontá-
sánál például, ahol „ha-
rapófogót” és bontóka-
lapácsot alkalmaztak,
80-90 m-es távolságból
igen jól lehetett érezni a
rezgéseket. Ez legalább
0,5 mm/s maximumokat
jelent, tehát a közeli
épületeknél a hatása
már jelentõs lehet. (A
január elején elkezdett
gépi bontást 3 hónapra
vállalták. Robbantással
– a törmelék elhordásá-
val együtt – 3 hét alatt
végezni lehetett volna.)
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Vasbeton siló robbantásos döntése szûk helyre a volt tatabányai alumíniumkohó területén 
2002. június 22-én.

– a robbantólyukakba helyezett és jól lefojtott töltetek megfelelõ késleltetés mellett je-
lentéktelen (még a szomszédos épületek ablaküvegeit sem károsító) léglökést idéznek
elõ,

– a szeizmikus hatás pedig a szükségesnél nem nagyobb töltetek alkalmazásával, a rob-
banóanyag jó térbeli elosztásával és megfelelõ idõzítéssel (a ma már beszerezhetõ
nagy fokozatszámú, milliszekundumos gyutacssorozatok használatával) még a hazai,
igen szigorú elõírások szerinti érték alatt is tartható.

A robbantásos bontás elõnyei elsõsorban a magasabb építményeknél mutatkoznak
meg. Gazdasági számításokkal bizonyították, hogy 4 szintes téglaépületek és 3 szintes vas-
beton épületek egyetlen bontandó létesítményként, még sûrûn beépített területen is ol-
csóbban és általában elõnyösebben bonthatók robbantással, mint gépi eszközökkel.

Egy teljes ipartelep felszámolásánál – ahol a robbantással járó speciális biztonsági in-
tézkedések fajlagos idõ- és költséghányada erõsen lecsökken – ez a „szintszám” eggyel le-
csökken, vagyis ekkor egyértelmûen elõnyösebb a 3 szintes téglaépületek és a 2 szintes
vasbeton épületek robbantásos bontása. A vasbeton szerkezetek földön való továbbaprí-
tását viszont már géppel célszerû elvégezni.



116 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 2. szám

Biztonsági és bizalomkeltõ intézkedések

A környezet, de a megrendelõ is nagyon megnyugszik – és megnõ a bizalom
irántunk – ha a robbantások szeizmikus hatását mérjük és dokumentáljuk. Ezzel a
nem túl nagy költséggel járó többletmunkával a reklamációk döntõ részét ki lehet
védeni és nagy segítséget nyújt peres esetekben is. (A zaj- és pormérés általában
szükségtelen, de a Millenáris Park helyén, a volt GANZ Villamossági Mûvek épü-
leteinek robbantásos bontásánál minden alkalommal 2-2 ponton zajt és ülepedõ
port is mértünk.)

Egyre fontosabb a nyilvánosság. A robbantásokról szóló tájékoztatók ne anonim
készüljenek, hanem vállalva a társaság nevét, a robbantásvezetõ aláírásával, tele-
fonszámával legyenek kiegészítve. (Egy szép és jó munkánál ennek nem csak biza-
lomkeltõ, hanem reklám értéke is van!)

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogyha véletlenül valakinek kárt okozunk, ak-
kor a károsultat ne a biztosítóhoz vagy a bíróságra irányítsuk, hanem igyekezzünk
minél gyorsabban kijavítani (kijavíttatni) a hibát.

Az ipari robbantástechnika alapszabálya pedig továbbra is érvényes: ha valaki
olyan munkát vállal, amiben még nincs gyakorlata, vagy bizonytalan a megoldás-
ban, keresse gyakorlottabb szakemberek közremûködését. A károkozás nemcsak a
kivitelezõ társaságot, hanem az egész szakmát hátrányosan érinti – és ahogy lát-
tuk, a gépi bontók minden munkára vállalkoznak. (Erre talán a legrosszabb hazai
példa a volt MOM-gyár nagy épületeinek robbantás helyett golyózással való bon-
tása volt, ami igen lassan, nagy költséggel és a környéken lakók jelentõs zavarásá-
val valósult meg.) 

A robbantási munkák kivitelezésének sajátossága – eltérõen más szakterüle-
tektõl –, hogy a tervezést, a robbantás elõkészítését és a kivitelezést egy kézben, a rob-
bantásvezetõ kezében összpontosítja. Lehetne erre mondani, hogy ez nagy veszélye-
ket hordoz magában, mert nincs kontrollja a munkának. Természetesen itt is van
kontroll, mégpedig az engedélyezõ Bányakapitányságnál, ahol kiváló (több helyen
robbantástechnikai szakmérnöki diplomával is rendelkezõ) szakemberek ellenõr-

zik a tervet, akik-
nek joguk van az
elõkészítés és a
kivitelezés ellen-
õrzésére is. 

Ezen munka-
fázisok egy kéz-
ben tartásának
elõnyeire csak
egy példát szeret-
nék felhozni. Az
Inotai Hõerõmû-
ben a fõépület
végfalának rob-
bantásos megnyi-
tása elõtti mun-
kaértekezleten az
elõterjesztett írá-A MOM-gyár 28. sz. épületének bontása golyózással 1998-ban
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sos – rajzos anyaggal kapcsolatban a
megrendelõ így vélekedett: ezt Ön szé-
pen kigondolta, megtervezte, s ezzel mi
is egyetértünk. De mi van akkor, ha ide-
jön egy akármilyen kivitelezõ és más-
képp látva a feladatot másmilyen tech-
nológiát alkalmaz, nagy bajt okozva ne-
künk? A válaszom azonnal megnyugtat-
ta õket: én nemcsak a tervezõje, hanem a
kivitelezõje is leszek a munkának. Ettõl
fogva nem volt újabb kérdés, a robban-
tásnak már nem volt akadálya.

A képzés, továbbképzés szerepe

Természetesen nem engedhetõ meg,
hogy egy szakma elkényelmesedjen, bel-
terjessé váljon. Ezt sem a célgépekkel jól
felszerelt gépi bontókkal való, sem a rob-
bantásra vállalkozó cégek egymás közötti
versengése nem engedi meg. A szakembe-
rek (fõleg a robbantásvezetõk) továbbkép-
zése biztosított, amit fõleg a Miskolci
Egyetem Továbbképzési Központja segít-
ségével végzünk a legjobb gyakorlati szak-
emberek bevonásával. Robbantástechnikai
szakmérnökké eddig már két csoportot ké-
peztünk ki; õk adják a hazai robban-
tástechnikai szakértõk bázisát.

Napjainkban nagyon nagy szerepe van
a nyilvánosságnak, a reklámnak is. Egy-
egy sikeres (és látványos!) építményrob-
bantásról szóló képsorok valamelyik tele-
vízió-csatornán jó szolgálatot tesznek a
szakma széles körben történõ bemutatá-
sában, elismertségének növelésében. De
ki kell használni azon szakmai fórumokat
is, ahol a robbantástechnikát befogadó
szakemberek gyûlnek össze. (Ilyenek a
ráckevei Geotechnikai-napok, a változó
helyszínû Alagút- és Mélyépítõ Szakmai
Napok ill. az építõ, mélyépítõ szaklapok.)

Az ipari robbantástechnika a bányá-
szati robbantások tapasztalatait felhasz-
nálva bányász szakemberekkel lett jól is-
mert és elfogadott szakterület hazánkban.
Kívánom, hogy minél több bányász végez-
hessen olyan szép és érdekes munkákat,

Az Inotai Hõerõmû fõépület nyugati végfalának
kidöntése robbantással 1999. július 19-én.
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amelyeket én (kiváló munkatársaim közremûködésével) az utóbbi években végezhettem.
Ezekbõl a munkákból jelen cikkben fényképeken mutatok be néhányat, ezzel is bizonyítva,
hogy az épületbontás az ipari robbantástechnika legszebb területe. Szépségét a látványosság és
a megoldás mûszaki tartalma adja.

A volt GANZ Villamossági Mûvek „C” épület II. szakaszának robbantása 2000. szeptember 14-én

DR. BOHUS GÉZA okl bányamérnök, 1967-ben végzett a Nehézipari Mûszaki Egyetemen
bányamûvelési szakon. Tatabányán helyezkedett el, ahol a Bányászati Kutató Intézetben
különféle robbantástechnikai kutatásokkal és a robbantástechnikai ipari alkalmazásával
foglalkozott. 1978-ban megszerezte a mûszaki tudomány kandidátusa címet. 1980-tól a
NME Bányamûveléstani Tanszékén docensként dolgozik. AZ OMBKE
Robbantástechnikai Szakbizottságának vezetõje.



A természeti adottságok és az alkalmazott 
technológia hatása a fejtés mûködésére 

DR. KATICS FERENC okl. bányamérnök, okl. bányaipari gazdasági mérnök, ny. igazgató (Oroszlány)

A cikk a természeti adottságok és a fejtési blokk méretei, valamint az
alkalmazott technológia és a kitermelés intenzitása közötti kölcsönhatá-
sokat vizsgálja. Ezek a kapcsolatok befolyásolják a széntermelés gazda-
ságosságát.

A bányaüzemi széntermelés mennyisége és termékösszetétele alapvetõ-
en a piac által meghatározott. A kibocsátás paramétereit (minõség, költség
stb.) ugyanakkor a természeti adottságok és a kitermelés technikai – techno-
lógiai jellemzõi befolyásolják.

A széntermelõ vállalkozás (pl. erõmûi célbánya) gazdasági hatékonysága szempontjából
jelentõs, hogy az adott területen milyen méretû fejtések alakíthatók ki, továbbá, hogy mek-
kora a kitermelés intenzitása.

A továbbiakban ezeknek az adottságoknak és jellemzõknek a szerepét és kölcsönhatása-
it vizsgáljuk.

A fejtés, mint dinamikus rendszer

Dr. Szalai László szerint: minden egyes fejtés tulajdonképpen térben és idõben változó
struktúrájú, dinamikus rendszerként fogható fel [1]. A rendszer feladata a szénelõfordulás
nagy volumenû, tömegtermeléssel történõ megbontása, annak kitermelése céljából.

A kitermelés alapvetõ rendszerei az ember-gép-természet között fennálló rendszerek.
Mindegyik alapvetõ rendszer között a kapcsolat kétirányú, kölcsönös.

A termeléshez az emberi szervezethez alkalmazkodó géprendszer szükséges, de a dolgo-
zó embernek is alkalmazkodnia kell a gépekhez. Ezek alkotják együttesen az ember-gép
rendszert.

A természetrendszer fokozottan hat vissza a géprendszerekre, sõt a bányászatban a leg-
több esetben alapvetõ módon határozza meg az alkalmazható gépeket és a technológiát.

A fejtés, mint dinamikus rendszer fõbb jellemzõi:
– a térben történõ változás: a munkahelyek újratermelésének igénye, a fejtés folyamatos

vándorlásának szükségszerûsége,
– az idõben történõ változás: az egymást, megszabott sorrendben követõ munkafolya-

matok együttesen munkakörfolyamatot alkotnak,
– a technikai változás: a kitermelési technológiák fejlõdése.

Az emberhez és a természeti adottságokhoz leginkább illeszkedõ technológia

Az egyes szénelõfordulások in situ adottságai jelentõsen eltérhetnek egymástól. Így pél-
dául: a szénvagyon mennyisége, mélysége, tektonizáltsága, elõfordulási helye (a felhasználá-
si helytõl való távolsága), a minõségi jellemzõk (fûtõérték, hamu, illó, kéntartalom stb.), a te-
lep vastagsága, dõlése, a szén öngyulladási hajlama, metánhozama, robbanóképessége, kõ-
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zetfizikai adottságai, a mellékkõzetek szilárdsága, vízhozam, klimatikus körülmények,  stb.
tekintetében.

A természeti adottságok egy adott szénelõfordulásra jellemzõk és – a geológiai idõlép-
téktõl eltekintve – az idõben állandónak tekinthetõk.

A fejtésmód, illetve a technológia fejlõdése hazánkban hosszú utat tett meg a keskeny,
majd a széleshomlokú fabiztosítástól a teljes gépesítésig. Az elsõ áttörést az acéltám és acél-
gerenda alkalmazása jelentette. Ez a biztosítási mód a fa biztosításnál biztonságosabb és gaz-
daságosabb volt, lehetõvé tette a támmentes homlokot, ami a jövesztés-rakodás gépesíthetõ-
ségének alapfeltétele.

A gépesítésre számos, ma már közbensõ lépésnek értékelhetõ megoldást próbáltak ki.
Így, például, a fronthomlokkal párhuzamosan haladó rakodógépet, ill. a vágathajtásból köl-
csönzött F-típusú jövesztõ-rakodógépet. Ezt követte a láncos vonszolón vontatott maróhen-
geres jövesztõ-rakodógép, mely kezdetben egytárcsás volt.

A ma alkalmazott, teljes gépesítésû technológia is többlépcsõs (több évtizedes) fejlesztés
eredménye, mely különösen a biztosítási ellenállás, a berendezések teljesítménye és megbíz-
hatósága növelésére irányult.

A fejlesztések révén növekedett a munkahelyi koncentráció. Az oroszlányi medencében,
az 1957. évi, 1,25 Mt fejtési termeléshez még 25,7 red.db fejtés kellett, ezzel szemben az 1978.
évi 1,87 Mt termeléshez már csak 8,4 red.db 2001. évben, a márkushegyi bánya 2,53 red.db
fejtésébõl 1,325 Mt termelés származott.

Már említettük, hogy a technológiának – az ergonómiai követelményeken túl –  össz-
hangban kell lennie a természeti adottságokkal is. A késõbbi tapasztalatok birtokában meg-
ítélhetõ például, hogy a keretes biztosítás alkalmatlan volt, lágy, vizes fekü és vetõs körülmé-
nyek között, ezért ennek adaptálása – a technológiaváltás kezdeti idõszakában –  eleve ku-
darcra volt ítélve.

A magyar pajzs oroszlányi története is bizonyítja, hogy eredményes mûködés csak a ter-
mészeti körülményekhez illeszkedõ technológiától várható.

A medencében a magyar pajzs negyedik generációja, a VOB-HP-108/A típusú volt ered-
ményes (1978-2000). Ez a típus a korábbi OBV-1 és OBV-2 (1969-1976), valamint a VOB-
HP-102 (1972-1978) típusoktól – a fejlesztések eredményeként – sokban különbözött. Így pl.
abban, hogy kitolható kistetõvel, hidraulikus homlokelfogóval, a bölcsõn torlasztóékkel, a
hátbakon és a nagytetõn réselzáróval, kábelfektetõvel és megerõsített bölcsõvel rendelkezett.

A pajzs eredményessége szempontjából azonban a legdöntõbb változtatást a biztosítási
ellenállás növelése jelentette. Az OBV-1 és OBV-2 pajzsok 40 t teherbírású támjai (150 m
mélységben) a terhelés felvételére elégtelenek voltak, gyakran „teljesen összeültek”. Hatásá-
ra a szénhomlok kifolyt, a fedü felszakadt. A fejtési dolgozók szerszáma ismét a fûrész és a
fejsze lett, mert legfõbb tevékenységük a képzõdött üregek biztosítása  volt. A pajzsok lépte-
tése és a jövesztõgép indítása csak fabiztosítás védelme alatt történhetett.

Ilyen fejtés nem lehet eredményes, a munkavégzés pedig balesetveszélyes és lélekölõ az
érintettek számára. A megfelelõ kereset kilátástalansága szembefordít a fejlesztéssel, külö-
nösen ha ez az állapot tartósan fennmarad vagy gyakran ismétlõdik. A konkrét esetben a
megoldást az jelentette, hogy a pajzsok következõ generációjában a támok teherbírását (és
a fekvõhengerekét is) megduplázták.

A sikertelen fejlesztésbõl adódó, valóságos helyzetek feloldása, a magas beruházási költ-
ségek miatt sem egyszerû. Másrészt pedig a munkahelyi, illetve a termelési koncentráció –
már említett – nagyobb fokán megnõ a termelés kockázata, akár egyetlen, nagyteljesítményû
fejtés tartós kiesése is veszélyeztetheti a cég pénzügyi stabilitását.

A teljes gépesítés megteremtette az automatizálás lehetõségét [2]. A hazánkban végzett
ilyen irányú kísérletek (Veszprém, Oroszlány, Borsod, Dorog), csak részsikereket hoztak.
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E cikk szerzõjének lehetõsége volt az automatizált technológiát west virginiai (USA) ant-
racit bányában megtekinteni (1986), melynek lényege: az elhaladó jövesztõgép (Eickhoff)
parancsot ad a pajzsoknak (Dowty) a belépésre, amit a nagykapacitású szállítóberendezés
homlokra tolása követ. A 200 m-es homlokon ember nem tartózkodik, a vágatkeresztezõdé-
sek 3-3 fõvel telepítettek. A berendezések javítását, karbantartását nem termelõ mûszakban
végzik. A hazafelé haladó, egyszárnyú fejtést 3-3 db, eltérõ funkciójú vágattal készítik elõ,
melyeket áttörésekkel kötnek össze.

Az amerikai szénelõfordulás további bemutatásából, a hazai eocén bányában gyakorló
szakember látja, hogy a természet kincsei nem mindenütt kedvezõtlenül alakultak: a telep itt
gyakorlatilag szintes, vastagsága 2,2 m, öngyulladásra nem hajlamos, metán és vízhozam nem
jelentõs, a klímabeli körülmények kedvezõek, a szén kéntartalma 1% alatti. A vetõ szinte is-
meretlen, az ásványvagyon veszteség minimális. A fõfeltáró (tárókat) és a fejtési vágatokat
telepben hajtják, négyszög szelvényûek, biztosítási módjuk azonos, szélességük 5,0 m, magas-
ságuk megegyezik a telepvastagsággal. Sem a bányában, sem a külszínen nincs szükség a
meddõ kezelésére. A mellékkõzetek szilárdságára következtethetünk a vágatok biztosítási
módjából: a fedüt 1,0 m-enként, kõzetcsavarokkal rögzített fagerendával támasztják alá. Az
oldalt és a talpat sorsára hagyják, ezek a késõbbiekben sem igényelnek javítást. A vágathaj-
tás jól gépesíthetõ, így már érthetõ a 2x3 db és a kihajtáskor sok szenet adó fejtési vágatrend-
szer. A személy- és anyagszállítás talpi vasúton történik.

A téma összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy:
– a technológia fejlesztésének közvetlen célja az ember fizikai igénybevételének és a faj-

lagos költségeknek csökkentése, valamint a teljesítmények és a biztonság növelése,
(együtt: a gazdasági hatékonyság javítása),

– e célok elérésének lehetõségét pedig az adja, hogy fejlesztések eredményeként a tech-
nológia mindjobban illeszkedik az emberhez és a természeti adottságokhoz. Ez egyút-
tal a fejlesztés hajtóereje.

A természeti adottságok és a technológia, mint erõforrások

A márkushegyi bánya fejtési teljesítmény mutatói (t/nap, t/mû) kiállják az összehasonlí-
tást az európai feketeszén bányák /angol, lengyel, német/hasonló adataival.

Ismert továbbá, hogy az említett bányák fejtési technológiája gyakorlatilag azonos szín-
vonalú, de hazai bányáink földtani adottságai lényegesen kedvezõtlenebbek (lágy mellékkõ-
zetek, tektonizáltság stb.). Mi tehát az a körülmény, ami a munkahelyi teljesítményeket kö-
zel azonos szintre hozza?

A választ – a korábbi években – a fejtések tanulmányozásával kerestük és elsõsorban a
vágatkeresztezõdések eltérõ technológiájában találtuk meg.

Oroszlányban a keresztezõdések biztosítása speciális pajzsokkal, míg a fülkekészítés és
talpszedés géppel történik Ez a technológia nagyobb fejtési sebesség esetén sem fékezi a fej-
tést, többször értünk el 6,0 m/nap feletti elõrehaladást. Ezzel szemben, a külföldi bányák fej-
tési vágatkeresztezõdéseiben egyedi támos biztosítás volt jellemzõ.

A kitermelés gazdasági hatékonysága – gyakorlott munkaerõ esetén – a természeti adott-
ságok és az alkalmazott technológia színvonalának függvénye. A természeti adottságok ösz-
szessége (mely idõben változatlan) természeti erõforrásként, az ember által alkalmazott, il-
letve fejlesztett technológia pedig (mely változó színvonalú), technikai erõforrásként hatá-
rozható meg.

Végsõ következtetésünk, hogy a gazdasági hatékonyságot alapvetõen az határozza meg, hogy
az adott természeti erõforráshoz a kitermelést végzõ ember milyen színvonalú  technikai erõfor-
rást alkalmaz.
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A téma gyakorlati vonatkozásai

A bányaüzem feladata Qf (t/év) szénmennyiség fejtésbõl történõ kitermelése, N (nap/év)
idõ alatt. A gazdaságosságot befolyásoló egyik kérdés, hogy Qf teljesítéséhez hány fejtési te-
rület, n (db/év) szükséges? Ez annak függvénye, hogy az adott területen milyen méretû fej-
tési blokkok készíthetõk elõ, amit alapvetõen a természeti adottságok határoznak meg.

Mint tudjuk, az egy fejtési blokkba foglalt szénvagyon növelésével csökkenthetõk a fajla-
gos költségek [3], ugyanakkor kevesebb számú fejtésátszerelés szükséges. 

Hazai viszonylatban jellemzõ, hogy Qf-hez  egynél több terület lefejtése szükséges  (n >
1), így például Márkushegyen 1998-2002. években n = 8-9 db/év fejtést telepítettek. A fejté-
sek paraméterei eltérõek, ezért:

(t/év),

ahol H (m) a kifutási hossz, L (m) a homlokhossz, Qo (t/m2) az 1 m2-rõl  átlagosan kiter-
melhetõ szénmennyiség.

A H nagyságát (hazánkban) kizárólag, míg L-t és Qo-t többnyire a természeti (geológiai)
adottságok jelölik ki, vagyis adott H esetén L és Qo növelése jöhet szóba. A homlokhossz nö-
veléséhez ma már rendelkezésre állnak a megfelelõ teljesítményû szállítóberendezések.
Ahol pedig a két telep egy szeletû fejtésének lehetõsége fennáll, ott a fejtési magasság M (m)
növelésével Qo növelése indokolt  (Balinka, Márkushegy).

A Qf-el kapcsolatos másik kérdés, hogy teljesítéséhez hány fejtés egyidejû üzemeltetése
szükséges? Ez viszont a kitermelés intenzitásának, a fejtések napi termelésének qf (t/nap)
függvénye. A

(t/nap)

arány tulajdonképpen a bányaüzem fejtésbõl teljesítendõ, napi feladatát határozza meg.
Ha az adott bányában (és idõszakban) a fejtések napi átlagos termelése qá (t/nap), akkor

az egyidejûleg telepítendõ fejtések számát az

(red.db)

összefüggés mutatja.
Egy fejtésbõl kitermelhetõ napi mennyiség:

(t/nap),

ahol v (m/nap) a fejtési sebesség.
Az elõzõekben megállapítottuk, hogy L és Qo paraméterek nagyságát döntõen a geoló-

giai adottságok határozzák meg. Ismerjük továbbá, hogy – teljes gépesítésû fejtés esetén – L
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és v, valamint Qo (illetve M) és v paraméterek közötti kapcsolat közvetett, azaz csak kedve-
zõtlen geológiai körülmények esetén áll fenn [4]. Ebbõl következik, hogy q növelésének
kulcskérdése a fejtési sebesség növelése, ami viszont elsõsorban az alkalmazott technológia
színvonalával kapcsolatos. 
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DR. KATICS FERENC bányatechnikusként, fizikai munkán kezdte szakmai pályáját 1961-
ben a tatabányai, majd 1963-tõl a pusztavámi ill. oroszlányi szénbányáknál. Munka mellett tan-
ulva, a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerzett bányamérnöki
(1971), bányaipari gazdasági mérnöki (1979) és mûszaki egyetemi doktori oklevelet (1986).
Végigjárta a bányaüzemi termelésirányítás lépcsõfokait (bányamentés, bányaszellõztetés, kör-
letvezetõ, bányamester, terv- és döntéselõkészítõ csoportvezetõ, termelési fõmérnök). 1983-
tól a Déli, majd a Márkushegyi Bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje volt. 1989-tõl a bányavál-
lalat központjában tervgazdasági fõmérnök, 1990-tõl mûszaki vezérigazgató-helyettes. 1992-
tõl a gazdasági társasággá (Oroszlányi Bányák Kft.) alakuló cég ügyvezetõ igazgatója. 1994-
ben, a bányák erõmûhöz csatolásakor  a nyugdíjbavonulás mellett döntött.

2007-tõl nyílt áram- és gázpiac 
az EU-háztartásokban is!

Az EU energiaûgyi miniszterei hosszas viták
után Brüsszelben 2002. november 25-én eldön-
tötték, hogy 2007-tõl minden privát háztartás is
szabadon választhatja meg szolgáltatóját. Az ipa-
ri fogyasztók részére ez már 2004-tõl lehetséges
lesz. Megállapodtak abban is, hogy a szabályo-
zott piac-hozzáférhetõség minden EU tagállam-
ban lehetõvé váljék. Ennek érdekében a szabá-
lyozó hatóságokat minden EU tagállamban fel
kell állítani.
(E Journal, 2002. december)

dr. Horn János

Üzemben a világ legjobb ligniterõmûve

A német RWE Rheinbaun AG Nieder-
außern Erõmûvében a szövetségi kancellár Ger-
hard Schrhöder 2002. szeptember 9-én szimboli-
kusan megnyomta azt az indítógombot, amellyel
hivatalosan is üzembe helyxezték azt az ún opti-
mált technológiával készült lignittüzelésû egysé-
get (BoA-blokkot –Braunkohlenblokk mit opti-
mierter Anlagentechnik), amely a világ jelenlegi

legnagyobb, legkorszerûbb, a környezetet legjob-
ban kímélõ ligniterõmûve.

Az egység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 965 MW (mintegy 4,7 millió ember villamos-
energia-igényét tudja kielégíteni), hatásfoka va-
lamivel több mint 43%. Ezzel az új egységgel he-
lyettesíteni lehet a hatvanas években épült, kb.
31% hatásfokú, régi blokkok egy részét az erõ-
mûben. Ez a hatásfokjavulás azt jelenti, hogy a
széndioxid-kibocsátást évi 2,9 millió tonnával le-
het csökkenteni, az új technológiával pedig a
por-, kéndioxid- és nitrogénoxid-emisszió 30%-
kal csökken.

Az ALSATOM Power Boiler GmbH (Stutt-
gart) által készített kazán szuperkritikus
nyomsáású, nagyhõmérsékletû friss gõzt (275
bar, 580 Celsiusfok) termel. és a kazán hatásfoka
majdnem eléri a 65%-ot. A hazai külfejtésû lig-
nit hasznosításában ez az egység újabb mérföld-
kõ az 1998-ban üzembe helyezett Schwarze
Pumpe Erõmû (2x800 MW) után. A cég által
kifejlesztett lignittüzelési technológia világszerte
élen jár, és a cég Németország mellett Kelet-
Európába, Indiába, Kínába és más országba is
szálít külfejtésû lignitre korszerû kazánokat.
(VGB PowerTech, 82. k. 10. sz. 2002. p. 20.)

dr. Horn János

Külföldi hírek



124 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 2. szám

Az OMBKE választmányának ülése

A Választmány az ülését 2003. március 20-
án, Budapesten, az OMBKE tanácstermében dr.
Tolnay Lajos elnökletével tartotta meg. Az ülés
elején a Választmány tisztelettel adózott elhunyt
tiszteleti tagjaink Benyovszky Móric okl. gépész-
mérnök Szalay Jenõ kohász technikus, Szebényi
Ferenc okl. bányamérnök és dr. Havasi László okl.
kohómérnök, az elõzõ ciklus választmányi tagja
emlékének.

A napirendek tárgyalása során a Választ-
mány az alábbi határozatokat hozta:

V. 1/2003 sz. határozat:
Az OMBKE a 92. küldöttgyûlést 2003. május

16-án, Pécsett tartja.

V. 2/2003 sz. határozat:
A Választmány jóváhagyja az Érembizottság

elõterjesztését és javasolja, hogy a 92.
küldöttgyûlés hét egyesületi tagot (Klemencsics
István, dr. Vörös Árpád, Lohrmann Keresztély,
Csömöz Ferenc, Pálfy Gábor, dr.Zsámboki Lász-
ló, Mátrai Árpád) válasszon meg tiszteleti tag-
nak.

A Választmány elfogadja az Érembizottság-
nak a 92. küldöttgyûlésen kitüntetendõ szemé-
lyekre vonatkozó javaslatát. A vita alapján a vá-
lasztmány z. Zorkóczy Samu egyesületi éremben
részesíti még id. Kaptay Györgyöt.

A pártoló jogi tagok közül az Érembizottság
javaslatán túlmenõen a választmány OMBKE
nagy plakettben részesíti a PANNONPOWER
Rt-t és kis plakettben annak elnök-vezérigazga-
tóját, Somosi Lászlót.

V. 3/2003 sz. határozat:
A választmány az Ellenõrzõ Bizottság és a

könyvvizsgáló véleményét is meghallgatva elfo-
gadta az OMBKE 2002. évrõl szóló jelentését az
egyesület gazdálkodásáról. 

V. 4/2003 sz. határozat:
A választmány jóváhagyja a fõtitkár által be-

terjesztett pénzügyi tervet, mely szerint 2003-ban
a kiadások a bevételekkel egyensúlyban kell ma-
radjanak. 

Egyúttal jóváhagyja az éves terv mellékletét
képezõ „A 2003. évi terv végrehajtásának irány-
elvei és feltételei“ megnevezésû dokumentum-
ban foglaltakat.

V. 5/2003 sz. határozat:
A választmány a szakmai továbbképzésben

való egyesületi közremûködést az OMBKE köz-
hasznú tevékenységének fontos részének tekinti.
Ezen tevékenység megszervezésére és koordiná-
lására Oktatási Bizottságot hoz létre, melyre az
érintet szakosztályok egy-egy bizottsági tagot de-
legálnak. 

V. 6/2003 sz. határozat:
A választmány elfogadta az MBSZ-nek BKL

Bányászat kiadására vonatkozó ajánlatával kap-
csolatos, írásban elõterjesztett álláspontot, és
egyetértett a javasolt válaszlevél elküldésével.

Dr. Gagyi Pálffy András jegyzõkönyve alapján
összeállította PT

A Bányászati Szakosztály 2003. február 20-ai
vezetõségi ülése

Az OMBKE budapesti, Fõ-utcai tanácster-
mében tartott ülésen Tamaga Ferenc elnök meg-
nyitója után dr. Zoltay Ákos a Magyar Bányászati
Szövetség fõtitkára tartott ismertetõt a 10 éve ala-
kult Szövetség történetérõl, tevékenységérõl. A
Szövetség, mint a bányavállalkozók érdekvédel-
mi szervezete elsõsorban a törvények elõkészíté-
sében a bányászat érdekében fejti ki munkáját.
Együttmûködést ajánlott az OMBKE-vel is a kö-
zös célok érdekében, köztük – bizonyos feltéte-
lekkel – a BKL Bányászat finanszírozásában.

Dr. Tóth István hozzászólásában hangsúlyoz-
ta, hogy az együttmûködés szükséges, amit ön-
zetlen összefogással kell megvalósítani. Tamaga
Ferenc megköszönte az elõadást, és az Egyesület
álláspontjának kidolgozását tartotta szükséges-
nek.

A Szakosztály vezetõsége a 2003. évi munka-
tervet helyszíni kiegészítések után egyhangúlag el-
fogadta. (A munkatervet lásd alább.)

Az OMBKE alapszabály bizottsága az alap-
szabály néhány célszerû átdolgozásán dolgozik,
mely kérdéseket széles körben tovább kell vizs-
gálni. A választmány kis mértékû tagdíjemelés-
rõl, és a Bányász-Kohász-Erdész Találkozó két-
évenkénti megrendezésérõl döntött. (L. választ-
mányi ülés, feljebb.)

Egyesületi ügyek



Ugyancsak elfogadta a vezetõség a 2003. évi
küldöttgyûlésen kitüntetendõkre vonatkozó elõ-
terjesztést.

A Szakosztály vezetõsége egyetértõleg meg-
hallgatta és tudomásul vette a Kõ-, kavics- és ás-
ványbányászati Szakcsoport megalakulásáról
szóló beszámolót, melyet a szakcsoport vezetõje
Nagy Lajos (OMYA, Eger) terjesztett elõ.

A Szakosztály vezetõség a következõket a
Szakosztály tagjai közé egyhangúlag felvette: Bí-
ró Zsolt, Pásztor Ferenc, Dörömbözy Árpád, Gáthy
Sándor, Fehér József Zoltán, Molnár Péter, Varga
Tibor, Gál Roland, Simon József, Tarczali László,
Kamenyeczky Tamás, Földesi Pál, Énekes Ede,
Borsi Attila, Sáros Bálint, Szilágyi László.

Lóránt Miklós beszámolt arról, hogy Miskol-
con, a háttérvállalatok problémái, megszûnése, a
feltételek romlása miatt a bányász és kohász he-
lyi szervezetek mindinkább egymásra vannak
utalva, közös erõvel a régi „osztály” szervezõdés
mintájára szervezik az egyesületi életet.

Benke István javasolta, hogy a Bányászat Év-
ezredes Története utolsó köteteként egy bányá-
szati almanach jelenjen meg 2005-ben. A Szak-
osztály vezetõsége a kezdeményezést támogatja.

Katona Gábor emlékeztetõjébõl 
összeállította PT

Az OMBKE Bányászati Szakosztály 
2003. évi munkaterve

Statisztikai adatok

A Szakosztálynak 2003. januárjában 1636
nyilvántartott tagja van. 2002-ben tagdíjat fizetett
1560 fõ, melybõl a 60 és 70 év közöttiek száma
442, a 70 év fölöttiek száma 440. 

A Szakosztály a munkáját 14 helyi szervezet-
ben és 8 szakcsoportban végzi.

A szakosztály célkitûzései

– a helyi szervezetek és a szakcsoportok mûködé-
si feltételeinek biztosítása, 

– a BKL Bányászat megjelenésének elsõdleges
biztosítása,

– a 2004. évi miskolci bányász-kohász-erdész ta-
lálkozó elõkészítése,

– a hazai bányászat súlypontjának átrendezésére
való tekintettel, a pártoló tagvállalatok körének
bõvítése, 

– a pártoló tagvállalatokkal személyi kapcsolatok
kiépítése, a támogatók számára az egyesület
mûködésébõl származó elõnyök felajánlása,

– a taglétszám szinten tartása, 
– az SZJA 1 % egyesületi felajánlásának szorgal-

mazása,
– az egyesülettel együttmûködve a pályázati le-

hetõségek nyomon követése,
– az egyetemmel együttmûködve a fiatalok egye-

sületi életbe való bevonása,
– minden olyan kezdeményezés támogatása,

amely a bányász szakma, az egyesületi élet ér-
dekét szolgálja,

– a bányászatban, valamint a villamosenergia-
iparban mûködõ egyéb szervezetekkel jó kap-
csolat fenntartása (MBSZ, BDSZ, Mérnök Ka-
mara, ETE, MET, stb.),

– a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattar-
tás az egyesületen keresztül (bányászati világ-
kongresszus elõkészítõ bizottsága, Nemzetközi
Bányamérõ Szervezet osztrák, német, lengyel,
erdélyi szervezetek)

Nagyrendezvények és kiemelt programok 

– „Jó szerencsét” köszöntés emlékünnepsége,
Várpalota, április 10.

– Közgyûlés, május
– Biztonság és környezetvédelem a bányászat-

ban, Miskolc, május 22-24.
– Bányászati Munkavédelmi Konferencia, Buda-

pest, május 26-27.
– INDUSTRIA, Budapest, május 27.
– XLII. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalat-

csere, Pécs, június 11-13. 
– Szalamander-ünnepségek, Selmecbánya, szep-

tember 12.
– XXXVI. Bányagépészeti és bányavillamossági

konferencia
– Bányagazdasági konferencia, az õsz folyamán,
– központi bányásznap és Borbála-napi ünnep-

ség szervezése,
– 250 éves a szénbányászat: ünnepi választmányi

és szakosztályvezetõségi ülés, Sopron június 13.
A fentieken túl majdnem minden helyi szer-

vezet rendez saját Borbála-napi és bányásznapi
megemlékezést.

A BKL Bányászat tervezett megjelenése

Kiadását évi 6 alkalommal, változatlan for-
mában kívánjuk megjelentetni. A lapszámok vár-
ható megjelenési üteme:
– 2003/1. szám: február 28.  (Borbála napok)
– 2003/2. szám: április 20.
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– 2003/3. szám: június 20. (Mecseki célszám)
– 2003/4. szám: augusztus 18. (92. küldöttgyûlés)
– 2003/5. szám: október 20. (egyetemi szám)
– 2003/6. szám: december 10. 

Tervezett szakmai elõadások, rendezvények, 
tanulmányutak

A helyi szervezetek és szakcsoportok a követ-
kezõket tervezik az év folyamán:

szakmai elõadás: 100
szakmai tanulmányút: 18
társadalmi rendezvény: 46
Majdnem minden helyi szervezet és szakcso-

port ígéretet tett a BKL Bányászatban történõ
rendszeres cikk- és híranyag megjelentetésére.

A helyi szervezeteken és szakcsoporton kívül
jelentõs munka folyik a 8 alapítvány és 2 baráti
kör keretében.

Szakosztály-vezetõségi ülések

I. negyedév: Budapest, 2003. február 20.
a 2003. évi munkaterv pontosítása,
kitüntetési javaslatok,

II. negyedév:  Budapest, június 4.
közgyûlési beszámoló,
a BKL Bányászat helyzetének áttekintése, a
felelõs szerkesztõ beszámolója,
a Mátraaljai és a Budapesti Szervezetek lap-
értékelése,

III. negyedév:  Budapest, szeptember 17.
a pénzügyi helyzet alakulása, 
a helyi szervezetek munkája,
a 2004. évi tisztújítás elõkészítése,

IV. negyedév:  Budapest, december 10.
a 2004. év elõkészületei,
évzáró baráti összejövetel.

Javaslatok

– folytatni kell az egyesület ügyvezetésének át-
alakítását, hatékonyabbá tételét, melyet szak-
osztályunk támogat,

– a pénzügyi stabilitás megteremtéséért – a tag-
díjfizetési fegyelem örvendetes megszilárdulá-
sán túl – az egyesület és a szakosztály ügyveze-
tésének mindent meg kell tennie, 

– pályázati lehetõségeket is fel kell kutatni a for-
rások kiegészítéséhez.

Budapest, 2003. február

A veszprémi szervezet életébõl

Az OMBKE veszprémi szervezete 2003.
március 5-én szakülést tartott „Energetikai termé-
szeti erõforrások. Remények, aggodalmak és gon-
do(lato)k a XXI. század elején” címmel. A nagy
érdeklõdéssel várt elõadásra dr. Horn Jánost, a
BDSZ elnöki fõtanácsadóját, az OMBKE Bá-
nyászati Szakosztály budapesti csoport elnökét
kértük fel.

Bács Péter, a helyi szervezet elnöke köszöntõ-
je után az 52 vetített ábrával színesített elõadás
nemcsak szakmánk legfontosabb kérdései mel-
lett széles kitekintést adott a hazánkban Európá-
ban és a világban érvényesülõ fõ folyamatokra:

– növekszik a Föld lakossága, az energia
igény, átlaghõmérséklet, 

– csökken az ásványi nyersanyag készlet.
Az elõadó bemutatta:
– A Föld népességének földrészenkénti meg-

oszlását és a változások várható trendjét.
– A megújuló természeti erõforrásokat (víz,

szél, nap, árapály, hullám, biomassza, bio-
gáz, bioüzemanyag, geotermikus energia –
mely utóbbit sokan részben megújuló erõ-
forrásnak tartanak.) Hazánkban például a
mûszakilag hasznosítható vízerõkészlet
1350 MW, aminek kihasználtsága 3,5 %,
holott az európai átlag már most 15%.

– Az atomenergia felhasználását.
– A meg nem újuló természeti erõforrások

helyzetét.
– Az energiahelyzetet, a várható energetikai

trendeket.
Az elõadás tényszerûen, nagy szakmai tarta-

lommal, friss irodalmi hivatkozásokkal mutatta
be a jelenlegi helyzetet, melybõl a nagy számú
„szenes“ hallgatóság szomorúan állapította meg,
hogy a hazai mélymûvelésû feketeszén bányák
megszûnése után a még most mûködõ barnaszén
bányák zöme is bezárásra van ítélve. Bizakodás-
ra talán elõadás utolsó ábrájának szövege adhat
okot: „A XXI. század földtanában és bányászatá-
ban a csúcstechnológiáé és az azt professzionáli-
san mûködtetõ és az óriási föld- és bányászati tu-
dományi adathalmazt integráló emberi agyé a jö-
võ”.

Az elõadáshoz többen hozzászóltak és kér-
déseket tettek fel, majd az Elnök megköszönte
az igen érdekes elõadást. 

Az összejövetel végén Bolyky Zoltán titkár
vezetésével a helyi szervezet ügyeit és a 2003. évi
programot beszélték meg a jelenlévõk.

Bolyky Zoltán
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A Budapesti szervezet életébõl

Elõadás az igazságtalanul meghurcolt 
bányamérnökökrõl

Zsúfolásig megtelt az OMBKE Fõ utcai
nagy tanácsterme 2003. március 11-én Kato-
na Klára doktorandusz „Legfõbb érték az
ember” bányászügyek, bányászsorsok bíró-
sági és ÁVH iratok tükrében c. elõadására.

Katona Klára a kutatásának általános is-
mertetése után Dr. Rihmer László, Witorisz
Róbert, Lugosi György, Bende József, Bec-
sák József, ifj. Kornély József, Vargha Béla,
Dzsida László, Heinrich Heinrik, dr. Mohi
Rezsõ, dr. Márkus György, dr. Déry József,
Esztó Zoltán, Vitális Sándor koncepciós pe-
reinek levéltári anyagait ismertette (számos
másolatot közreadott), melyekbõl egyértel-
mûen kiderült annak a korszaknak minden
„sötétsége” és „aljassága”.

Az elõadáson két korábban igazságtala-
nul meghurcolt és elítélt gyermeke is részt
vett, akik – megerõsítve az elõadáson el-
hangzottakat – elmondták, hogy hogyan él-
ték meg az akkori idõket.

A további hozzászólók megfogalmazták,
hogy a komplett feldolgozás után a kutatási
munka könyv alakban is jelenjen meg, ezzel
is emléket állítva a koncepciós perek meg-
hurcoltjainak.

dr. Horn János

A Mátyás-templom bemutatása

A budapesti csoport minden évben leg-
alább egy kulturális programot is szervez
tagjai részére.

2003. április 7-én a Budavári Nagyboldo-
gasszony, Koronázó fõtemplom (Mátyás-
templom) bemutatására került sor Mátéfy
Balázs, a templom mûvészeti igazgatójának
és Fitzek Antal okl. bányamérnök, tagtár-
sunk – aki egyben a templom hivatásos ide-
genvezetõje – kiváló, magas színvonalú ve-
zetésével.

A páratlan szépségû, mind arányaiban,
mind részleteiben csodálatos alkotás
vezetéses megtekintése örök élményt jelen-
tett tagjaink számára.

dr. Horn János
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Az oroszlányi szervezet életébõl

Elõadás Magyarország európai-uniós 
csatlakozásáról

Az OMBKE oroszlányi szervezete ren-
dezésében 2003. 04. 24.-én Szalay Gábor, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ál-
lamtitkára tartott elõadást az oroszlányi Bá-
nyász Klubban.

A rendezvényt Havelda Tamás, az
OMBKE helyi szervezet elnöke nyitotta
meg, ezt követõen Szalay Gábor ismertette
az ország csatlakozása után várható eredmé-
nyeket, teendõket. Megelégedéssel töltötte
el a csatlakozásról szóló népszavazás ered-
ménye, bár nagyobb részvételi arányra szá-
mított. Véleménye szerint három pólus ki-
alakulása figyelhetõ meg a világon: Európa,
Amerika és a Távol-Kelet. Magyarország
nem engedheti meg magának a szövetségi
rendszerbõl való kimaradást.

Az EU nemcsak érdekközösség, hanem
értékközösség is. Becsülendõ értékek a tag-
államok demokráciája, az emberi jogok vé-
delme, a gazdasági kérdések megfelelõ keze-
lése. Mindezzel együtt nem mindenkinek je-
lent elõrelépést, a csatlakozást követõen
lesznek vesztes rétegek is. Ezzel együtt még-
is a béke és a biztonság szigetének tekinthe-
tõ, az eddigi tapasztalatok szerint eddig min-
den csatlakozó állam jól járt, a regionális kü-
lönbségek (gazdasági, politikai) csökkentek,
és további csökkenésük várható. Az EU-n
belül egyenlõ versenyfeltételeket kívánnak
alkalmazni, az ezért felelõs miniszteri poszt
az egyik legerõsebb az irányításban. A ma-
gyar identitás az EU-ban nem fog megszûn-
ni, ahogy az eddigi csatlakozóké sem csök-
kent. A szervezet sokszínûsége egyben erõs-
sége is.

Vas László vezérigazgató a VÉRT-re vo-
natkozó információkkal egészítette ki az elõ-
adást, majd a résztvevõk kérdései és az ezek-
re adott válaszok következtek.

Az elõadást a megszokottnál is nagyobb
érdeklõdés övezte.

Magyar Béla



109 éves a „Jó szerencsét” köszöntés

1894. április 7-én Selmecbányán az
OMBKE választmányi ülésén egyhangú-
lag fogadták el Péch Antal tiszteleti tag ja-
vaslatát, hogy a „Glück Auf” köszöntést a
*Jó szerencsét” köszöntés váltsa fel. 1994
– a centenárium – óta minden évben a
BDSZ és az OMBKE Bányászattörténeti
Bizottsága közösen rendez emlékülést a
várpalotai Jó Szerencsét Mûvelõdési Köz-
pontban.

2003. április 10-én a zsúfolásig megtelt
díszteremben tizedik alkalommal került
sor az emlékülésre. Az emlékülés kezde-
tén Sárvári Zsuzsa, a Mûvelõdési Központ
igazgatója üdvözölte a megjelenteket,
majd dr. Horn János, a BDSZ elnöki fõta-
nácsadója vezette le az emlékülést.

Az emlékülésen dr. Magyari Dániel „A
szénhidrogén-ellátásunk jövõje” és Puza
Ferenc „A dunántúli alumíniumkohászat
kezdeti évtizedei (60 évvel ezelõtt henge-
reltek elõször lemezt Székesfehérváron”
címen tartott nagy szakmai tartalommal
töltött elõadást (ez volt az elsõ év, hogy
kohászati tárgyú elõadás hangzott el).

Az aulában lévõ emléktáblánál Csath
Béla aranyokleveles bányamérnök a
„Glück Auf” köszöntés kialakulásával
kapcsolatos eseményekrõl Litschauer La-
jos korabeli írása alapján szólt, majd a bá-
nyászhimnusz harangjáték hangjánál Wag-
ner Ferenc a BDSZ, dr. Gagyi Pálffy And-
rás az OMBKE, Sárvári Zsuzsa a Mûvelõ-
dési Központ, Huszár László a Bányászha-
gyományokért Alapítvány (Várpalota), és
idén elõször Fürst Tamás ezredes és Mar-
ics Ildikó hadnagy a Magyar Honvédség
Központi Gyakorló és Lõtér parancsnok-
sága nevében koszorúztak.

A koszorúzás után a rendezõ szervek
szerény fogadást adtak, ahol a pohárkö-
szöntõt Bircher Erzsébet a Központi Bá-
nyászati Múzeum igazgatója tartotta.

Az emlékülés a szombathelyi „Savaria
Baroque” együttes Pergolesi „Az úrhat-
nám szolgáló” címû hangversenyszerû ka-
mara elõadásával zárult.

dr. Horn János
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A Nógrádi Szervezet életébõl

Koszorúzás Salgótarjánban

Március 14-én a városi központi temetõben a
Nógrád-megyei Múzeum, a Tájak-Korok
Múzeumok helyi csoportja és az OMBKE helyi
szervezete helyezte el a kegyelet virágait
Zemlinszky Rezsõ síremlékénél.

Dr. Szvircsek Ferenc múzeumigazgató rövid
megemlékezésében kitért arra, hogy Zemlinszky
Rezsõ emléke kétszeresen kapcsolódik március
15-éhez, ugyanis a selmeci Bányászati Akadémia
elvégzése után már egy évvel Bem seregében
mûszaki tisztként vett részt az 1848-49-es szabad-
ságharcban. A világosi fegyverletétel után
osztrák bányáknál dolgozott és csak 1865-ben
tért vissza Magyarországra. A salgótarjáni
Kõszénbánya Rt.-nél dolgozott, ahol jelentõs
mûszaki intézkedésekkel mozdította elõ a vál-
lalat fejlõdését, ugyanakkor a dolgozók szociális
feltételeinek javítására is nagy gondot fordított.
1884-ben megbetegedése miatt felmentették
beosztásából és királyi tanácsosként dolgozott
tovább, de sajnos, 1885. március 15-én elhunyt.

Klubdélután

A helyi szervezet - a korábbiakhoz hasonlóan
- a Technika Házában tartja havi klubdélutánjait.
Márciusban a METESZ és az OMBKE észak-
magyarországi szervezeteivel közösen neves
elõadók mutatták be a "Vas- és szénkultúra É-
Magyarországon és Szlovákiában" c. vándorkiál-
lítást. Az EU csatlakozás közeledtével még na-
gyobb hangsúlyt kap ezen ipari emlékek felku-
tatása, megõrzése és magas színvonalú bemu-
tatása.

Vajda István
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Hiteles történeti ismereteink gazdagodása 
napjainkban

E pontosító cikk közreadásával – úgy is mint
a Valétaelnökök a NME-n 1949-1991, 100 éves
az OMBKE, „Péch Antal” miniatûrkönyvek, va-
lamint a Gyûjtõk Klubja társszerzõi, de úgy is
mint Egyesületünk múltját minél hívebben meg-
örökíteni szándékozó tagtársak – szeretnénk
egyesülettörténeti ismereteink gazdagításához
ezúton, ily módon is hozzájárulni. 

A bevezetõ mondatban említett Valétael-
nökök a NME-n 1949-1991 címû minikönyv már
10 éves. Mégsem tartjuk különösnek, hogy most
adódott az, hogy a valódi, átélt ismeretek birto-
kában mód nyílik – a mások elmondása alapján –
korábban pontatlanul rögzített események pon-
tosítására, hívebb megörökítésére.

Nagy örömmel fogadjuk Mendly Lajos, fmm.
tagtársunk nem rég átadott levelét – melyet a Ve-
le egyeztetett formában és tartalommal most
közre adunk – melyben könyvünk hibás adataira,
nem a tények teljes körû ismeretében végzett
szerkesztésére hívta fel figyelmünket. Köszönet
érte. A leírtakat – elfogadásunk és egyetértésünk
jeleként – ezúton adjuk közre.

Mendly Lajos földmérõ mérnök. levele, 
Pécs, 2002. december 02.

2002. október 9-én jutott a kezembe egy
minikönyv, a címlapján „100 ÉVES AZ
OMBKE”, a gerincén „VALÉTAELNÖKÖK”
feliratú.

A belsõ címoldalon: Dr. Hatala Pál – Molnár
István: „Valétaelnökök a NME-n 1949-1991”. 22
oldal magyar szöveg után az angol fordítás, majd
a 47. oldalon:

BÁNYÁSZ VALÉTAELNÖKÖK, NME
Bányamérnöki kar
1960.: Vörös Géza
1961.: Balázs László (helyesen Balás László, bár

valetált abban az évben Balázs László bm. is.
M.L.)

és a valétaelnökök felsorolása 1991-ig.
A cím – „Valétaelnökök az NME-n 1949-

1991” – után igen meglepett a névsor 1960. évi
indítása, de meglepett volna akkor is, ha
„MNME-n” szerepel a címben, mert úgy sem fe-
lel meg a valóságnak!

No! Lássuk a szöveget! A 20. oldal utolsó
elõtti bekezdéséig nagyjából egyet tudtam érteni
a szerzõkkel. Az utolsó bekezdés: „Ma már tény,
hogy az Ifjúsági Kör az 1948. évi utolsó közgyûlé-
sen örökre – remélhetõ, hogy nem? – megszûnt.”
Az „örökre megszûnés”-t – sajnos – tudomásul
kell vennünk, az az Ifjúsági Kör már soha nem
éledhet fel! Remélem, hogy szakmáink, vagy az
Alma Mater õsi fája egyetlen új hajtásának ifjú-
sági szervezete sem veszi a bátorságot, hogy ezt a
nevet használni merje! A gondolatjelek közti „re-
mény” a miskolci és a soproni egyetem közel-
múltban külön-külön végbement egyetemi integ-
rációja nyomán azonos a lefelé fordított kalapács
és ék reményével egy akna betömedékelése után.

De nem ez a probléma! A következõ mon-
dat: „1960-ig szinte semmiféle formában nem je-
lentek (jelenhettek)meg az NME-n a selmeci di-
ákhagyományok – a Valéta-bál neve még 1959-
ben is a Végzõsök bálja nevet kapta. 1960-ban vi-
szont – jelentõs áttörésnek számíthatjuk – a bá-
nyász és kohász karok dékánjai memorandumot
készítettek, melyben deklarálták, hogy a karok
Valéta Bizottságai ismét megkezdik mûködésü-
ket – bizonyíték erre, hogy 1960-tól már voltak
valétaelnökök, volt Valéta bál, Szalagavató szak-
estély stb. E váltást minden bizonnyal nagyban
lehetõvé tette az, hogy a két kar vezetése, a diák-
sággal egyetértve, igen kívánta a régi diákhagyo-
mányok újbóli gyakorlását és azt is, hogy az 1956.
utáni politikai légkör enyhülése, …”

A fenti mondatok nem felelnek meg a való-
ságnak! Természetesen így a késõbbiek sem, de
azokkal ezek után már nem érdemes foglalkozni.

Az igazság:
Az 1951-ben Miskolcon iratkozott bányász és

a Sopronban iratkozott földmérõ/geofizikus év-
folyam 1955. õszi valetálásának elõkészítésére és
a selmeci – és ne szégyelljük, a soproni (pl. a né-
met Bursch nóták helyett a magyar „Mi nótáink”
elterjedése) – hagyományok felelevenítésére már
március 15-re megjelent Sopronban a: „Nótáink-
ból I. rész. Az Egyetemi DISZ-Szervezet és a
„Soproni Egyetem” címû újság kiadása. 1955”.-
ként egy nótáskönyv. Igaz, hogy az elsõ dal ben-
ne a „DIVSZ induló” volt, az utolsó pedig az „Új
tûzkohót szít a tõkés Nyugat”, de ezektõl közre-
fogva már helyet kaphattak himnuszaink, és a kb.
40 alapvetõ nótánkat, valamint néhány magyar
népdalt csak a „A zsarnokság dõzsölt…” kezde-

Hazai hírek
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Az évfolyam – miután a Dékán úr búcsúztat-
ta õket a fõiskola aulájában és õk is búcsút vettek
az Alma Matertõl, oktatóiktól, diáktársaktól – az
Egyetem zászlaja és a IV. évesek bányászlámpás
szalamandere után fáklyás erdészek kíséretében
végig vonult a városon a Hûségtoronyhoz, hogy
ott elbúcsúzzon a város polgáraitól, a „Leghûsé-
gesebb város”-tól és nem utolsó sorban kedves
leányaitól. Ebben, de a következõ években is
megosztották egymás között a valétaelnökök az
egyetemi és a városi búcsúbeszédet.

A bányászok valétaelnöke Olti Lajos bmh., a
földmérõ kariaké Zethner György gfmh. volt,
mindketten a hagyományoknak megfelelõen
„évfolyamuk öregje”, akiket különben nem csak
a korukért tisztelt évfolyamuk. A Valéta-bált a
bányamérnök hallgatók a Liszt Ferenc kultúr-
házban, a földmérõk és geofizikusok a Sotex kul-
túrházban hirdették, végül a bányászok – ma már
nem tudni, hogy miért – de az egyetemi ún. „új
épület 1-es tanterem”-ben tartották 1955. no-
vember 5-én. Az est folyamán a valetálók és a
nem túl népes oktatói kar könnyen „pendlizhe-
tett” a két kar bálja között.

Az erdész kar Valéta-bálja – az oktatás eltérõ
rendje miatt – májusban volt, ma is emlékszem a
Liszt Ferenc kultúrház csodálatos átalakulására.
A csarnokot és a lépcsõfeljárót fenyõágakkal er-
dõvé alakították, az erdõben a tanszéki gyûjte-
mények kitömött állataival.

A soproni Erdészeti Múzeum birtokában
van az 1956 tavaszán végzett „bányász dolgozó
tagozat” valetálásának a nappaliakéhoz hasonló
kivitelû meghívója, tehát õk is, majd – megérdek-
lõdtem – az 1957-ben végzett dolgozó tagozatos
hallgatók is valetáltak Sopronban.

Nem véletlen tehát, hogy az 1959-ben még
„Végzõsök bálja”-t rendezõ miskolci egyetemen
1960-tól a bányász kar teljes és végleges Miskolc-
ra telepítésétõl a – Budapestre helyezett földmé-
rõk helyett az ott csatlakozó – kohász karral
együtt már valetáltak, hiszen a Sopronból átke-
rült és ott két év alatt a hagyományoktól „meg-
fertõzõdött” hallgatók nem voltak hajlandók le-
mondani a szalagavató szakestélyrõl és a
valetálásról. Nem túl merész a feltételezés: ha a
Sopront megjárt két évfolyam és oktatóik nem
kerültek volna vissza Miskolcra, ott még hosszú
ideig „búcsúztatták” volna a „Végzõs”-öket
valetálás helyett.

De térjünk vissza Sopronba! A következõ év-
folyam valetálásába beleszólt a történelem. Pedig
jól indult. Bese József bmh. és Sári Zoltán gfmh.
voltak a valétaelnökök. A Liszt Ferenc kultúrház

tû munkás gyászinduló és a Vietnami induló sza-
kította meg. A füzetkébõl õszre már jól megta-
nulta az évfolyam az addig egyesek által csak a
lõveri kamarák csendjében dúdolt „Nótáinkat”.

A nótáskönyv összeállításában Szilas A. Pál
docens úr mûködött közre ugyanúgy, mint a ké-
sõbbi, már politikamentes kiadásoknál Sopron-
ban, majd késõbb Miskolcon is. Birtokomban
több kiadás után a legutolsóként a keze nyomát
Szemerey Tamás: „A mi nótáink” története címû,
1985-ben kiadott kötet viseli.

Sopronban már 1955-tõl lehetett mindhárom
(bányász, földmérõ és 1956 tavaszától erdész)
kar – dékánjainak memoranduma és deklaráció-
ja nélkül – újra valetálni, mert a végig Sopronban
hallgató erdészek és földmérõk mellett a Mis-
kolcról átkerült bányászhallgatókat a rövid Sop-
ronban töltött idõ alatt is áthatotta a selmeci-sop-
roni légkör és szellem, melyet jeles professzora-
ink és oktatóink sikerrel ültettek el a fogékony if-
júság szívébe, tudatába.

Birtokomban van az 1955-ben (nem 1956
után 4 évvel!!) Sopronban valetálók meghívója.
A fény ugyan jelképesen Sopronra és a Karokra
(jelvényeikre) a DISZ jelvényén keresztül esik,
de aki akart és mert – dr. Zambó János dékán úr,
a soproni bányász, erdész és földmérõ karok pro-
fesszorai (köztük 7 már akkor Kossuth-díjas, dr.
Tarján Gusztáv már kétszeresen az, többen aka-
démikusok), oktatói és hallgatói – az már 1955-
ben valetálhatott, illetve valetált. A dísz- és fõ-
védnökök között szerepelt a bányász, geológus,
földmérõ és geofizikus szakma több jelen képvi-
selõje mellett Czottner Sándor szénbányászati mi-
niszter – ezekben az években a bányász kar leve-
lezõ hallgatója – és dr. Sályi István, a Rákosi Má-
tyás NME Kossuth-díjas rektora is. Szerepe lehe-
tett a lehetõségben annak is, hogy a budapesti
Mûegyetemrõl levált a NME, az Ifjúsági Kört be-
zárni akaró MEFESZ-t pedig bekebelezte az
egyedül üdvözítõ DISZ és e téren is éreztette ha-
tását a Nagy Imre féle politikai enyhülés. Szalag-
avatót – igazi szakestélyt még nem – a bányászok
a Liszt Ferenc kultúrház egyik földszinti termé-
ben, a földmérõ kar végzõsei a Sotex-ben tartot-
tak. A bányászok csak kék (ideológiája: zöld nem
lehet, mert a nyilaskeresztes karszalagra emlé-
keztet); a földmérõk és geofizikusok érdekes mó-
don zöld karszalagot viselhettek – melyek közül
többet szépen kihímeztek a gyengéd és ügyes le-
ánykezek – és idejében elkészült a két szépen
hímzett elnöki szalag is, megörökítve az évszá-
mokat és – az 1949 után az elsõ – valétaelnökök
nevét is.
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földszintjén tartott szakestélyt – az oktatók em-
beri közelségét – életre szóló emlékként õrzik ma
is az évfolyam tagjai. A báli meghívó – amely
mindkét kar búcsúzó hallgatóit a Liszt Ferenc
kultúrházba hívta – címlapján a Várostorony
mellett, a DISZ jelvény nélkül – akna- és fúróto-
rony, csille és teodolit díszíti.

Néhány nap múlva – 23-a után – a fiúk a valé-
ta szalaggal a karjukon járõröztek a városban – a
fegyveres rendõrökkel és határõrökkel hármas-
ban – tartották fenn a rendet, élelmiszert osztot-
tak, a nyugati segélyszállítmányokból ellátták a
pékeket stb. Errõl írta késõbb a Gyõr-Sopron
megyei „Fehér könyv”, hogy Sopronban az egye-
temisták „magukhoz ragadták” a hatalmat.

November 3-án természetesen elmaradt a
búcsú az Alma Matertõl és nem volt Valéta-bál
sem, melyet ugyancsak a Liszt Ferenc, illetve a
Sotex kultúrházakba terveztek. 4-én pedig a ne-
gyedévesekkel együtt csatárláncban kiálltak a
friss szántásba a harkai platón fogadni a szovjet
páncélosokat. A raj- és szakaszparancsnokoknak
„davaj gitár” (48. mintájú géppisztoly), a legény-
ségnek „48. M. dióverõ” (a cári idõkbõl megörö-
költ puska) jutott. A határõr tüzérek ágyúiból –
utólag tudjuk, hogy szerencsére – valakik elõre
kiszerelték a gyújtószeget, így a tankok akadály
nélkül robogtak be Sopron városába.

A hallgatók egy része ezután – köztük Sári
Zoltán gfmh. valétaelnök is – elhagyta az orszá-
got, külföldön fejezte be tanulmányait, ott állt
helyt és hozott dicsõséget az Alma Materre és je-
les oktatóira.

1957 õszén a valéta-báli meghívó már igényes
kivitelû: a Várostorony, tövében ciklámennel,
égõ karbidlámpa és a két kart jelképezõ kalapács
és ék–teodolit kombináció díszíti. A valétael-
nökök: Vass István bmh. és Kánnár Tibor bgeofh.
voltak.

Az utolsó Sopronban valetáló bányász évfo-
lyam szalagavató szakestélyén – a többiek legna-
gyobb megrökönyödésére – a bányagépészek
nem a közösen beszerzett „egyen-kék”, hanem
külön készíttetett „acélkék” karszalagot tettek
fel. 1958-ban újszerû, de ugyancsak igényes meg-
hívó készült a Valéta-bálra. Valétaelnökök Trom-
bitás István bmh. és Mendly Lajos bfméh. voltak,
akik éjfélkor a minikönyvbõl már ismert Vörös
Géza bmh.-nak és Horváth András bfméh.-nak
adták át az elnöki szalagokat.

1959 õszére a bányász kar soproni tanszékei
végleg Miskolcra költöztek a geofizikusokkal
együtt, a földmérõ szak pedig ugyanekkor Buda-
pestre került. Vörös Géza megnyitotta a miskolci

bányász valétaelnökök sorát, a földmérõ kar he-
lyett a kohómérnöki kar adta a másik valétael-
nököt, pedig 1958 õszén dr. Zambó János dékán
úr már szóvá tette, hogy csak egy valétaelnök le-
het, természetesen bányász. Akkor anyagi ok mi-
att – a meghívók már készen voltak – nem változ-
tathattunk, Miskolcon valószínûleg a „dékánok
memoranduma” döntött a két elnök ügyben.

1961-ben a Sopront megjárt utolsó bányász
évfolyam valétaelnöke Balás László volt, az õ ne-
ve szerepel még a soproni elnöki szalagon, 1962
után új elnöki szalag készült Miskolcon. A föld-
mérõk természetesen Budapesten már nem
valetáltak, a soproni Erdészeti Egyetemhez tar-
tozó székesfehérvári Földmérõ Fõiskolai Karon
azonban két, 1959-ben Sopronban velünk
valetált, hagyományápoló földmérõ igazgatóhe-
lyettes kezdeményezésére 1973-tól bevezették a
balekneveléstõl a valetálásig hagyományaink
ápolását.

Zárszó: Cikkünk nem az õsi Alma Mater
diplománkat adó jogutódja, a Miskolci Egyetem
szellemének, hagyományápolásának megkérdõ-
jelezése, lejáratása céljából készült. Fiataljaink-
kal együtt mi is lelkesen énekeljük szakestélyein-
ken, vidám poharazgatás közben, hogy „ha Mis-
kolc hív, mi ott leszünk…”, de a minikönyv tárgyi
tévedését helyre kellett tennünk. Nem vitatható
el több száz, ma már nyugdíjas kollegánktól,
hogy a nagyon nehéz évek – 1949-1954-ig – után
hagyományaink ápolását emelt fõvel – nem gyõ-
zöm hangsúlyozni, hogy jeles professzoraink, ok-
tatóink lelkes segítségével – ezek az évfolyamok
indították el azon az úton, amely 1960 után a mis-
kolci NME-n is kibontakozott, a gyûrû- és korsó-
avatással tovább is fejlõdött.

Ezúton köszönöm meg kedves Kollegáimnak
a meghívók, a fényképek, a bányász elnöki szalag
és a sok információ rendelkezésemre bocsátásá-
val nyújtott segítségét, amely nélkül nem tudtam
volna hitelesen megírni, sõt több szempontból
dokumentálni is az 1950-es évek soproni
valetálásait.

Jó szerencsét!
Mendly Lajos

fmm.

Köszönjük Mendly Lajos tagtársunknak és az
õt munkájában segítõknek a tények pontosítását
és hitünk szerint most már az események (törté-
nelmünk) hiteles rögzítését és közreadását.

Dr. Hatala Pál és Molnár István
a Miniatûr Könyv szerzõi



közelmúltban állított üzembe egy nagy teljesít-
ményû törõ-aprítógépet. Ha a Nemzeti Fejlesz-
tési Tervhez bejelentett (Európai Uniós támoga-
tással is finanszírozott) pályázatunkat kedvezõen
bírálják el, rövidesen sokszorosára növelhetjük az
aszfalt újrahasznosításával készülõ útburkolat
gyártó kapacitásunkat, amire a vidéki úthálózat
korszerõsítésében bõven lenne igény.

Frigyik László

Kiállítás a vasasi bányászat történetébõl

A Pécs-vasasi Bányászotthonban 2002. de-
cember 4-én – a Pécsi Bányásztörténeti Alapít-
vány rendezésében – az OMBKE helyi szerveze-
tének közremûködésével, a vasasi bányászatot
bemutató idõszaki kiállítás nyílt. A kiállítás Laf-
ferton Gyõzõ az OMBKE Mecseki szervezetének
elnöke nyitotta meg, Dr. Biró József a Szervezet
titkára pedig a tárlatot mutatta be. A kiállításnak
helyet adó építményt az egykori Wiesner-akna
egyik gazdasági épületébõl alakították át elõbb
élelemtárrá, majd az 1930-as években Bányász-
otthonná. 

A kiállítás átfogja a korai vasbányászat és
XVIII-XX. századi szénbányászat képi és tárgyi
emlékeit. Elõbbit Dr. Jéki László „Vasasok Vasa-
son” címû, ide vonatkozó kutatásokat összefogla-
ló mûve és az itt talált vas-salak, valamint az õs-
kohóhoz tartozó kerámia-kifolyó maradványok
reprezentálják.

Az iparszerû szénbányászat 220 éves mecseki
története az 1783-ban kelt szerzõdéssel kezdõ-
dik, majd az 1800-as évek elejébõl származó hely-
színrajzokkal és bányafektetési térképekkel foly-
tatódik. Az Elsõ Duna Gõzhajózási Társaság
(DGT) XIX. századi története már fényképekkel
is illusztrált. Elõször láthatja a látogató a Hársas
telep melletti Viktória aknát, a Viktória I-III. bá-
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Az EGUT Rt. aszfalt újrahasznosítási 
technológiákat tanulmányozott 

Németországban

Az útépítésben napjaink egyik leggyakrabban
elõforduló környezetvédelmi témája a hulladé-
kok keletkezése és hasznosíthatósága. Az új bur-
kolatok anyagának gyártásánál ugyanúgy kelet-
kezik aszfalt hulladék, mint a régi burkolatok el-
bontásakor. Ezt a hulladékot biztonságosan ke-
zelni és elhelyezni nem is egyszerû feladat, de ki-
csit komolyabb vizsgálat után megállapíthatjuk,
hogy valójában ez kiváló és értékes másodlagos
nyersanyag, az útépítés valódi alapanyaga is le-
het. A feldolgozási kényszer és a hasznosítási le-
hetõség tehát egyszerre jelentkezik, méghozzá
nagy és egyre növekvõ tömegben.

A német WIRTGEN cég felismerve a téma
piaci jelentõségét, már egy évtizede a mûszaki
fejlesztésének középpontjába helyezte az aszfalt
újrahasznosításának gépesítését, és ma a világ
egyik élenjárója a hideg újrahasznosítási techno-
lógia gépesítésében. 

A 2002. szeptember 12-14. között a Köln
melletti Windhagenben megrendezett szeminári-
umon a világ mintegy negyven országából több
mint hatszáz szakember vett részt. A házigazdák
azon túl, hogy szakmai elõadások keretében be-
mutatták a hideg újrahasznosítási technológia fej-
lõdését, és jelenlegi legfejlettebb eljárásait, egy kiál-
lítással lehetõvé tették a teljes gépkínálat megis-
merését, sõt megmutatták a gépek gyártását is, a
tervezõasztaltól a végszereldéig. S hogy senkiben
ne maradjon kétség afelõl, hogy a megoldás nem
csak elméleti síkon létezik, egy közeli üzemi par-
koló térburkolatának a kivitelezésén megbizo-
nyosodhattunk arról, milyen kiváló burkolat ké-
szíthetõ a felbontott aszfalt törmelékébõl. A fel-
mart, vagy felaprított burkolati anyaghoz víz, ha-
bosított bitumen, vagy bitumenemulzió és ce-
ment hozzáadásával állította elõ a mobil keverõ-
gép a bedolgozásra kész keveréket. A beépítés a
szokásos gépesítéssel, finisher és kombihenger
alkalmazásával történt. A valóban mobil, tréler
alvázra szerelt, saját energia ellátással rendelke-
zõ keverõgép számítógépes vezérléssel, óránként
250 tonna hulladék feldolgozására is képest. 

Mivel az újrahasznosítás megvalósításával, il-
letve fejlesztésével már jó ideje mi is foglalko-
zunk, rendkívül tanulságos volt számunkra is a
bemutató. Tervbe vettük, hogy pályázat útján bõ-
vítve forrásainkat meghonosítjuk az eljárást ha-
zánkban is. Annál is inkább lehetséges ez, mert
bõven rendelkezünk bitumenemulzió gyártási
kapacitással, a COLAS-ÉSZAKKÕ Kft. pedig a



nyatelkeket és Hirdet összekötõ lóvontatású vas-
út terveit és a nyomvonal kisajátításakor keletke-
zett, 1872-bõl származó, gyönyörû, kézírással ké-
szült dokumentumokat.

A látogatók megtekinthetik a mecseki szén-
bányászat technikai- és technológiai fejlõdését, a
bányaveszélyek elleni küzdelem eszközeit, sike-
reit és kudarcait. A 190 gázkitörésrõl, ill. gázkitö-
réses jelenségrõl korabeli rajzos illusztrációkat is
láthatnak. Több mint 250 fotó szemlélteti a vasasi
bányászok mindennapjait és ünnepeit. A képek
és eszközök mellett a tárlatot bányász egyenru-
hák bemutatója is színesíti. 

A kiállítás 2002. december 17-ig volt nyitva.
DBJ

Nemzetközi megemlékezés és tudományos
ülés az elsõ selmeci professzorokról

Ritka lehetõség, hogy több mint kétszáz éves
tanúk elõtt 2002. december 17-én a Miskolci Egye-
temen (ME) megemlékezést és tudományos ülés-
szakot tarthattak N. J. Jacquin (1727-1817) és J. T.
A. Peithner (1727-1792) selmeci akadémiai pro-
fesszorok 275 éves születési évfordulója alkalmá-
ból. Az ülést az egyetem Mûszaki Földtudományi
Kara (MFK), a Könyvtár, Levéltár, Múzeum,
(KöLM) valamint a Magyar Tudományos Akadé-
mia Miskolci Akadémiai Bizottsága bányászati tör-
téneti munkabizottsága rendezte a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram és a rudabányai Érc- és Ásvány-
bányászati Múzeum támogatásával. A rendezvény
helye a ME Selmeci Mûemlékkönyvtárának dísz-
terme volt. A tanúk természetesen azok a köny-

vek voltak, melyeket 1774-76-ban a kincstár vásá-
rolt meg a selmeci akadémia részére, Peithner
professzor értékes, bányászati-kohászati és ter-
mészettudományos mûveket tartalmazó, 1392
kötetbõl álló könyvgyûjteményét. A Peithner-
könyvtár vetette meg a ME világhírûvé vált
Selmeci Mûemlékkönyvtárának alapját. 

Nikolaus Josef Jacquin 1727. febr. 16-án szüle-
tett Leydenben és 1817. okt. 26-án Bécsben hunyt
el. Tanulmányait (bölcsészeti, orvosi és természet-
tudományi) Leuvenben, Leydenben, Párizsban és
Bécsben folytatta. 1763-69-ben a selmeci akadé-
mia elsõ, újonnan szervezett kohászat-kémia-
ásványtan tanszékének tanára. 1769-97 között a
bécsi egyetem növénytani és kémiai tanszékének
tanára, több éven át az egyetem rektora. Botani-
kai munkásságával nemzetközi hírnevet szerzett.
Jacquin 1764. szept. 1-jén kezdte meg elõadásait
és az akadémia világhírnevét megteremtõ kohá-
szati-kémiai laboratóriumi gyakorlatait. Az õ la-
boratóriumi oktatási irányát Selmecen továbbvi-
võ G. Scopoli és Rupprecht Antal módszereit vet-
ték át a világ elsõ mûszaki egyetemének, a párizsi
École Polytechniquenek megszervezésekor
(1794). 

Johann Thaddeus Peithner a csehországi
Gottesgabban született 1727. ápr. 8-án és 1792.
jún. 22-én hunyt el. A prágai egyetemen tanult
bölcsészetet, szerzett doktorátust. A csehországi
legfelsõ bányászati- és pénzverdei hivatalnál lé-
pett kincstári szolgálatba, ahol a hivatal több év-
százados iratanyagának rendezésével bízták meg.
1763-72 között a prágai egyetemen létesített bá-
nyászati-bányajogi tanszék, 1772-77. között a
selmeci akadémia bányászati tanszékének tanára.
1777-91-ben a bécsi bányászati és pénzverdei ka-
maránál udvari tanácsos, 1791-tõl a birodalom
bányászatának-kohászatának fõfelügyelõje. Pei-
thner 1761-ben készített javaslata indítja el a fel-
sõfokú bányászati-kohászati képzés megszervezé-
sét, melynek eredményeként 1763-ban Selmecen
megalapítják az akadémia elsõ tanszékét.
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A Könyvtárbanban rendezett emlékkiállítást
dr. Zsámboki László ME KöLM fõigazgató nyi-
totta meg, majd dr. Bõhm József ME MFK dékán
elnökletével megkezdõdött a konferencia. Elsõ-
ként dr.h.c.dr. Berecz Endre prof. emeritus méltat-
ta Jaquin professzor munkásságát, úgyis mint
Jaquin késõi tanszékvezetõi utóda. Peithner pro-
fesszorról dr. Zsámboki László tartott elõadást,
aki a selmeci akadémia történetének és oktatói-
nak legismertebb hazai kutatója.

A továbbiakban a hazai és külföldi kutatók
gazdagították a tiszteletadás e fórumát, megemlé-
kezve a két professzorról és tudományterületeik-
rõl. Így Elena Kašiarová Peithner professzorról,
Jakab Zoltán az akadémiai ásványgyûjtemények-
rõl, (mindketten a selmecbányai Szlovák Közpon-
ti Bányászati Levéltár kutatói). majd prof. ing. dr.
Pavol Rybar a Kassai Mûszaki Egyetem Bánya-
mérnöki Karának dékánja a bányászati oktatás
gyökereirõl és jövõjérõl tartott elõadást.
Mastalirné dr. Zádor Márta a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem könyvtári fõigazgatója a két pro-
fesszornak az erdészeti oktatásra is kiható mun-
kásságát ismertette. Dr. Izsó István miskolci bá-
nyakapitány a peithneri életmûhöz is kapcsolható
bányajogi szabályozás 18. századi jellemzõ ten-
denciáiról tartott adatokban is bõvelkedõ elõ-
adást. Mindkét professzor munkásságának részét
képezõ ásványtani kutatások tudományos értékét
ismertették dr. Szakáll Sándor és dr. Mádai Ferenc
a ME Ásványtani Tanszékének docensei. A to-
vábbi kutatási területeket is jelezve Szendi Attila a
ME levéltárvezetõje Peithner prof. jogászi mun-
kásságáról tartott elõadást kiemelve szerepét a
bányajogi oktatás megteremtésében.

Szendi Attila

Kiállítás Oroszlányban

Március 15-e hazánk égboltján olyan tündök-
lõ csillag, amely fényébõl a több mint másfél év-
század alatt sem veszített. Az országszerte fello-
bogózott épületek, a kitûzött nemzetiszínû kokár-
dák mellett különbözõ ünnepi rendezvényekkel
adják meg a tiszteletet a neves évfordulónak.

Ilyen ünnepi rendezvény Oroszlányban a
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban a „Civileké
a Ház” címu kiállítás sorozat, amelyet 2003-ban
már hetedik alkalommal tartottak meg. A város-
ban mûködõ, több mint három tucat civil szerve-
zet, egyesület ilyenkor mutatkozik be közösen a

lakosságnak, a rájuk jellemzõ tárgyakkal, eszkö-
zökkel, fotókkal.

Az Oroszlányi Bányász Múzeum és az Orszá-
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Oroszlányi Szervezete közösen rendszeres részt-
vevõje a kiállítás sorozatnak. Ez alkalommal 3 sti-
lizált trapézácsolatot mutató vitrinben 25 oroszlá-
nyi emlékkorsót, 30 bányász témájú kis könyvet,
melyeket a Péch Antal Minikönyv Gyûjtõ Klub
adott ki, 20 bányász témájú emlékplakettet és szá-
mos, szebbnél-szebb ásványt, kristályt állítottunk
ki. A látogatók emlékkönyvbe beírt soraiból az
derült ki, hogy kiállításunk igencsak elnyerte tet-
szésüket.

Az ünnepi rendezvényt 2003. március 15-én,
a zsúfolásig megtelt kiállítási csarnokban Rajnai
Gábor polgármester nyitotta meg, és méltatta a ci-
vil szervezõdések fontosságát, a kiállításon való
bemutatkozásukat.

Kõbányai Ferenc

Beszámoló a MMK Szilárd-ásvány 
Bányászati Tagozat elnökségi ülésérõl

2003. február 11-én, Budapesten tartotta so-
ron következõ ülését a tagozat elnöksége, melyen
részt vettek a Minõsítõ Bizottság (MB) tagjai is.
Az elnökségi ülés elfogadta a tagozat elnökének be-
számolóját a 2002. év gazdálkodásáról, illetve a
MB elnökének beszámolóját a 2002. évi
tevékenységükrol. 

Az õszi tisztújító taggyûlés elõkészítésére jelö-
lõ bizottság alakult, melynek tagjai a három terü-
leti szakcsoportból Bariczáné Szabó Szilvia, Törõ
György és Hideg József. Kérjük tagjainkat, hogy
javaslataikkal keressék meg a õket. A tisztújító
taggyûlésig az elnökség a területi szakcsoportok
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javaslata alapján megbízta dr. Somosvári Zsoltot,
Szám Ferencet és Hideg Józsefet a Kitüntetési és
Adományozási Bizottság teendõinek ellátásával.
Ugyancsak a taggyulésig Sztermen Gusztáv, Tas-
nádi Tamás és Lívó László elvégzi a tagozat sza-
bályzatainak felülvizsgálatát, és javaslatot készít
az esetleges módosításokról. 

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Törté-
neti Bizottságában dr. Füst Antal, a Szakmai
Véleményezõ Bizottságban dr. Somosvári Zsolt, a
Jogalkotási Bizottságban dr. Kereki Ferenc, az
Érdekegyeztetési Bizottságban dr. Füst Antal
képviseli a tagozatunkat. 

Az elnökség tagjainak két héten belül kell ja-
vaslatot tenniük, hogy az egyes tervezõi, szakértõi
jogosultságokhoz kapcsolódóan milyen követel-
ményeket (minimális kredit értékeket) támaszt az
új kredit rendszerû oktatásban végzõ mérnökök-
kel szemben. Az elnökségi ülésen felmerült a
posztgraduális képzés, mesteriskolák szükséges-
sége. 

Együttmûködés keretében a tagozatunk a
jobb, gyorsabb és aktuálisabb tájékoztatás érde-
kében a MERNOK Online Internetes lapban
honlapot üzemeltet. (Tagozati Hírek – Tagozati
élet, Rendezvények, Ajánló –; Tisztségviselõk;
Szabályzatok; Iroda; Fórumok rovatokkal.) A lap
megtekinthetõ a www.mernok.hu weboldalon, a
Szilárd-ásvány Bányászati Tagozat kiválasztásá-
val.

Az elnökség javaslatot fogadott el a MMK 80
évérõl készülõ film bányászati témájú részleteirõl,
majd Rózsavári Ferenc elõterjesztését követõen a
bányászati tevékenységhez kapcsolódó engedé-
lyezési eljárások esetleges egyszerûsítésének le-
hetõségeit vitatta meg.

Németh László

Barnaszénrõl biomasszára áll át a borsodi
hõerõmû

Öt évre szóló villamosenregia-szállítási szerzõ-
dést írt alá Pál László, az MVM Rt. vezérigazga-
tója.
A megállapodás eredményeként hosszabb távon
is biztosított lehet az ország elsõ biomassza alapú
erõmûvének mûködtetése.
(Népszava, 2003. április 26.)

dr. Horn János

Megszûnt a gõzkorlátozás

A hét közepén megszûnt a korlátozás az ajkai
timföldgyárba irányuló gõzszolgáltatásban. Kö-
zel két hónapig tíz-húsz százalékkal kevesebb
gõzt kaptak az erõmûtõl. Ez két-háromszázmillió
forint árbevételkiesést okozott.
(Naapló, 2003. április 10.)

P. T.

Szennyvíziszapot égetne a Mátrai Erõmû Rt.

Elõrehaladott tárgyalásokat folytat a fõvárosi ön-
kormányzattal a Budaapesten felhalmozódó
szennyvíziszap harmadának elégetésérõl a Mát-
rai Erõmû Rt. – közölte Valaska József, a társa-
ság elnöke az MVM Környezetvédelmi Klubjá-
nak visontai ülésén. A mátrai erõmû technológi-
ája lehetõvé teszi, hogy az évente felhasznált 8
millió tonna tüzelõanyag 4 százaléka lignit he-
lyett  valamilyen más anyag legyen, ez nem befo-
lyásolja az erõmû kibocsátási értékeit. Így a
fõvárosi szennyvíziszap mellett mezõgazdasági
vagy élelmiszer-ipari hulladékok megsemmisíté-
sére is lehetõség van a visontai kazánokban.
(Népszabadság, 2003. 04. 16.)

dr. Horn János

Üzembe lépett az elsõ magyar szélpark
Mosonszolnokon

Mintegy másfél évvel a Kulcsi Szélerõmû üzem-
be helyezése (2001. május 23.) után az E.ON
Hungária csoport immár egy két szélerõmûbõl
álló „szélparkkal” is rendelkezik. A két új szél-
erõmû 2002. december 20-án kezdte meg az
árambetáplálást az ÉDÁSZ hálózatába. A
szélerõmûvek akkor kezdik meg a termelést,
amikor a szélsebesség eléri a 2,5 m/s értéket és 25
m/s értéknél leáll a túlzott erõhatások elkerülése
érdekében.
A szélpark által megtermelt villamosenergia a
magyar szénerõmûveket alapul véve, a hazai
CO2-kibocsátást évente kb. 5800 tonnával lesz
képes csökkenteni.
(Reális Zöld Valóság, 2003. évi tavaszi szám)

dr. Horn János
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Wallandt Róbert

Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!

Simon Sándor okl. bányamérnök március 7-én töltötte be 70 -ik életévét.
Csikós Gyula okl. bányamérnök március 8-án töltötte be 70-ik életévét.
Péter Vilmos technikus március 10-én töltötte be 70-ik életévét.
Figuli József okl. bányamérnök március 15-én töltötte be 80-ik életévét.
Kõvári László okl. bányamérnök március 18-án töltötte be 70-ik életévét.
Bese József okl. bányamérnök március 19-én töltötte be 70-ik életévét.
Hídvégi Ferenc bányatechnikus március 20-án töltötte be 70-ik életévét.
Bende Imre okl. bányamérnök március 21-én töltötte be 70-ik életévét.
Wallandt Róbert bányatechnikus március 24-én töltötte be 80-ik életévét.
Mátrai Árpád okl. bányamérnök március 24-én töltötte be 80-ik életévét.
Mogyorósy Ferenc okl. bányamérnök március 24-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Faur György okl. bányamérnök március 27-én töltötte be 70-ik életévét.
Wisnovszky Károly okl. erdõmérnök március 29-én töltötte be 75-ik életévét.
Bárdos Bartók Miklós okl. geológus mérnök április 7-én töltötte be 70-ik életévét.
Kozma Miklós okl. bányamérnök április 10-én töltötte be 80-ik életévét.
Tóth József okl. bányamérnök április 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Bátai József okl. bányamérnök április 18-án töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Bodrogi Jenõ okl. bányamérnök március 28-án töltötte be 75-ik életévét.
Kispál József bányatechnikus április 24-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Zentay Tibor okl. geológus mérnök, környezetvédelmi szakmérnök április 28-án töltötte be 70-ik
életévét.

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

Bende ImreHídvégi FerencBese József

Kõvári LászlóFiguli JózsefPéter VilmosSimon Sándor
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Mátrai Árpád

Bárdos Bartók Miklós

Wisnovszky Károlydr. Faur GyörgyMogyorósy Ferenc

Tóth JózsefKozma Miklós dr. Bodrogi Jenõ

dr. Zentay TiborKispál József
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Rövid szenvedés után 2003. január 22-én Budapesten váratlanul elhunyt Benedek Miklós
aranyokleveles mérnök, aki egész pályafutását a magyar bányászat szolgálatának szentelte. 

Benedek Miklós

Benedek Miklós
(1928–2003)

1928. december 12-én Mezõtúron született értelmiségi család-
ban. A helybeli Református Fõgimnázium jeles diákját 1944-ben le-
venteként Németországba vezényelték. A háborús hányattatások-
ból hazaérve, 1946-ban középiskolájában kitüntetéssel érettségi-
zett. A budapesti Mûegyetem hallgatója lett, ahol 1951-ben az út-
és vasútépítési szakon mérnöki oklevelet szerzett.

Rövid üzemi gyakorlat után megalakulásától kezdve megsza-
kítás nélkül az 1952-ben létrehozott Bányászati Tervezõ Intézet dol-
gozója volt. Itt, majd az 1979-ben alapított, jogutód Központi Bá-
nyászati Fejlesztési Intézetben meghatározó vezetõ szerepeket töl-
tött be a külszíni mélyépítés-tervezési és a nagygépes külfejtéses
bányamûvelés-tervezési munkák irányításában. Végigjárta e szé-
les mérnöki szakterület minden lépcsõjét a szaktervezõtõl az irá-
nyítótervezõn és a tervezési osztályvezetõn át a szakági fõmérnö-

kig. Végül – mint tervezési igazgató – 1992-ben õ búcsúztatta el a központosított tervezés meg-
szûntekor a felszámolásra ítélt 40 éves intézményt. Ezután megalapította és 8 éven át sikeresen
vezette a német tulajdonba került bükkábrányi külfejtéses lignitbányászat speciális tervezési fel-
adatait ellátó BEK Kft.-t. Vállalkozásának csak elhatalmasodó szembetegsége vetett kényszerû-
en véget. Tervezõi munkásságát újítások, szabadalmak, szakcikkek sorozata és a külfejtéses bá-
nyászat nemzetközi szervezeteiben végzett tevékenység kísérte.

Sokoldalú mûszaki érdeklõdése szerteágazó humán mûveltséggel, viszont mindenfajta látvá-
nyos elismeréstõl való tartózkodással párosult. Magatartását a munkatársai iránt tanúsított ba-
ráti bizalom és segítõkészség, az anekdotázó fanyar humor és a körültekintõ, szókimondó ala-
posság jellemezte.

Igazi közösségi ember volt, hiánya számos baráti körben pótolhatatlan ûrt hagy maga után.
Az OMBKE-nak 1969-tõl volt tagja, néhány cikluson át a BKL Bányászat szerkesztõ bizottságá-
nak munkájában is aktívan részt vett.

Hamvai elõtt 2003. február 12-én, a farkasréti felsõtemetõ hóvirág utcai ravatalozójában a re-
formátus egyház nevében, melynek mindig mélyen hívó tagja volt, az egykori gimnáziumi osz-
tálytárs-lelkész, egyesületünk, volt munkatársai és a bányásztársadalom nevében Szilágyi Gábor
bányageológus-mérnök, választmányi tag, a mezõtúri fõgimnázium nevében volt padtársa búcsú-
zott el tõle. Hamvait hosszú menet kísérte a havas hegyoldali úton a két évvel ezelõtt korán el-
hunyt fia sírjához, melybe urnáját elhelyezték. A Szilágyi Gábor búcsúztatójából vett alábbi rész-
lettel mondunk Benedek Miklós tagtársunknak utolsó jó szerencsét: „… kevesebbek lettünk egy
emberrel, aki végigélte a múlt század viharos és csendesebb idõit egyaránt. De nemcsak végigélte, ha-
nem tevõleges részt vevõje is volt, mert aktivitása nyomot hagyott ezeken az idõkön s fõleg bennünk,
akiknek több-kevesebb részünk jutott a közelségébõl, … a világban való eligazodás képességébõl és
nem utolsó sorban – ezek foglalataként – bölcsességébõl …”

Kárpáty Lóránt



Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 2. szám 139

Megrendítõ körülmények között veszítette el bányamérnök-társadalmunk egyik köztisz-
teletnek örvendõ személyiségét, Szebényi Ferenc aranyokleveles bányamérnököt, egyesületünk

Szebényi Ferenc

Szebényi Ferenc
(1925–2003)

tiszteleti tagját, aki hirtelen elesésbõl származó súlyos koponya-
sérülései következtében, a meglehetõsen késedelmes agymûté-
tet követõ, több mint húsz napos élet-halál vívódás után, 2003.
január 10-én Budapesten elhunyt.

Budapesten született 1925. október 30-án négy gyermekes
polgári családban. Az óbudai Árpád-gimnáziumban érettségi-
zett. 1943 õszén erdõmérnök-hallgatóként kezdte egyetemi ta-
nulmányait a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem soproni karán, de egy félév után ugyanitt átiratkozott
a bányamérnöki szakra. 1944. októberében a háború közelgõ
átvonulása megszakította tanulmányait, majd fél évig fizikai
bányamunkát végzett Salgótarján közelében. Tanulmányait
folytatva, 1949-ben kapta meg bányamérnöki oklevelét Sopron-
ban.

Mérnöki pályafutását még ebben az évben Somsályon kezdte, késõbb rövid ideig az Ózd-
vidéki Szénbányák felelõs mûszaki vezetõje is volt. 1951 folyamán Oroszlányba helyezték át a
XVI. akna üzemvezetõjének, majd az oroszlányi bányák területi fõmérnöke lett. Az egymás-
hoz közel települt vastag oroszlányi telepcsoportban bevezette a telepek lépcsõzetesen eltolt,
2x2 szárnyú, omlasztásos, gépesített frontmûvelését. 1954-ben áthelyezéssel a Nógrádi Szénbá-
nyászati Tröszthöz került. Itt elõbb a szorospataki, utáni a kányási bányaüzem üzemvezetõ fõ-
mérnöke volt, majd átvette a teljes nagybátonyi körzet mûszaki irányítását. Nógrádi mûködé-
séhez több nagy üzemkorszerûsítési program végrehajtása, a kányási rétegvíz-lecsapolás kikí-
sérletezése fûzõdött. Pályája 1971-tõl a Tatabányai Székbányáknál folytatódott, ahol hét éven
át vállalati osztály-, illetve fõosztályvezetõként különbözõ tervezési, beruházási és mûszaki
fejlesztési irányító munkaköröket töltött be az eocénprogram lázában égõ nagyvállalatnál.
Orvosi tanácsra 1978-ban Budapestre, a Bányászati Tervezõ Intézetbe helyezték át tervezési
igazgatói beosztásba. 1981-ben a BÁTI és a BKI összevonásával idõközben létrehozott Köz-
ponti Bányászati Fejlesztési Intézet általános vezérigazgató-helyettese, 1985-tõl vezérigazgató-
ja lett. E beosztásai révén jelentõs irányító szerepet kapott az eocén-, a liász- és a lignitprog-
ramok alkalmazott kutatási és tervbiztosítási feladatai ellátásában.

Több országos mûszaki testületben látott el szakértõi feladatokat. 1987-ben vonult nyug-
állományba, de utána – hirtelen haláláig – még szinte megszakítás nélkül számos szakértõi,
opponensi megbízásnak tett eleget, és részt vett a rendszerváltozással leépülõ szénbányászat
mûszaki levéltár rendezési munkálataiban Tatabányán, Budapesten, Dorogon és Borsodban.
Sokoldalúságát technikusoktatási munkássága és több publikációja is fémjelezte.

Kiváló gyakorlati szakemberként csendes szóval, de nagyon határozottan és katonás fe-
gyelemmel vezette üzemeit, osztályait, majd a rábízott országos intézetet. A kötelességteljesí-
tés, a pontosság példaképe volt, aki gyûlölte a parttalan fecsegést, az egymásra mutogatást.
Közkedveltségnek örvendett, mert rendkívüli szociális érzékenység és szokatlanul magas fokú
segítõkészség jellemezte a hivatali és a magánéletben egyaránt. Igaz barát volt, akirõl teme-
tésén méltán mondta egyik búcsúztatója, dr. Tóth István bányamérnök, az OMBKE korábbi
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elnöke e szavakat: „… Rád mindig, mindenki számíthatott … Olyan biztos pont voltál a szak-
mában, akire mindenki felnézett … Válaszaid korrektek, rövidek és céltudatosak voltak …”

1947 óta volt tagja egyesületünknek, melynek számos társadalmi programjában vállalt ak-
tív szervezõ szerepet. Több cikluson át a bányászati szakosztály alelnöki, az etikai bizottság
elnöki, a Tiszteleti Tagok Tanácsának vezetõi tisztét töltötte be, élete végéig rendszeresen lá-
togatta több egyesületi nyugdíjas baráti társaság összejöveteleit. A szakmai munkásságát el-
ismerõ számos kitüntetése közül kiemelkedik a Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fo-
kozata, a Szocialista Munkáért Érdemérem, a Munka Érdemrend ezüst fokozata és az Eötvös
Lóránd-díj. Egyesületi tevékenységét a z.Zorkóczy Samu, a Sóltz Vilmos és a Szentkirályi Zsig-
mond emlékéremmel ismerték el. Az OMBKE 1997. évi küldöttközgyûlése az egyesület tiszte-
leti tagjai sorába emelte.

Hamvasztás elõtti búcsúztatása – kívánságára egyházi szertartás nélkül – 2003. január 22-
én az óbudai temetõ ravatalozójában volt felesége, két leánya, a rokonság és barátainak, tisz-
telõinek sokasága jelenlétében. Koporsójánál a tatabányai bányászzenekar gyászzenéje és az
egyesületi harangjáték alatt a volt kollégák egyenruhás díszõrsége váltotta egymást. Dr. Tóth
István bevezetõ búcsúgondolatai és Kosztolányi Dezsõ rövid lírai költeményének elszavalása
után Tasnádi Tamás bányamérnök, az OMBKE budapesti bányász szervezetének titkára me-
leg hangú búcsúbeszédben méltatta az elhunyt életútját. Beszédébõl idézem a rá annyira il-
lõ következõ mondatot: „ … Elévülhetetlen érdeme Szebényi Ferencnek, hogy hagyta alkotni a
meghurcoltakat, mi több, erõsen támaszkodott azokra a kiváló mérnökökre, akik hosszú börtön-
büntetéssel a hátuk mögött a rezsim megbélyegezettjei voltak …” A búcsúztatás a bányászhim-
nusz elhangzásával fejezõdött be. 

Az egyesület hirtelen eltávozott tiszteleti tagjának emlékére a temetõi búcsúztatót köve-
tõen gyászszakestélyre hívta meg az elhunyt legközelebbi ötven barátját és kollégáját a Fõ ut-
cai egyesületi központnak az alkalomhoz illõen díszített elõadótermébe. A rövid gyászsza-
kestélyt Benke István bányamérnök, tiszteleti tag vezényelte le a selmeci hagyományok sze-
rinti latin szövegû szertartással és korsótöréssel, így mondva utolsó jó szerencsét feledhetet-
len kedves tagtársunknak.

Kárpáty Lóránt

Mély megrendüléssel vettük a hírt, hogy 2003. február 2-án, 72 esztendõs korában gyen-
ge erõben, de teljes szellemi frisseségben érte a halál Papp József fizikust, a robbanásfizika
legkiválóbb hazai mûvelõjét.

1954-ben szerzett fizikusi oklevelet a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen,
ahol kiváló képességeit felismerve, meghívást kapott az Orvosi Fizikai Tanszékre. Nagyre-
ményû kutatóként és igen lelkes, pedagógiai elhivatottságú oktatóként érte az ifjú fizikust
az 1956-os forradalom, melyhez igaz hittel és reményekkel csatlakozott. A megtorlás idején
egy, a debreceni egyetemi újságban megjelent hazafias cikke miatt fogták perbe, melynek
eredményeként súlyos ítéletet szabtak ki rá, végül 6 évet kellett börtönben töltenie.

Szabadulása után kutatóként (igaz, hogy bújtatott, kiemelt mérnök státuszban) alkal-
mazta a nemzetközi hírû tudós, dr. Kóta József, a tatabányai Robbantástechnikai Kutató-
intézet igazgatója. Itt, a világtól elzárt helyen jól kamatoztathatta magas szintû elméleti tu-
dását, problémamegoldó-képességét, nagy mukabírást. Az intézet (beleértve annak utód-
szervezeteit is) csaknem valamennyi jelentõs elméleti kutatási eredményében meghatározó
szerepet játszott. A nagyszámú szabadalommal is védett találmánya közül csak a neki leg-
kedvesebbet, a robbanóanyagok impulzus-lézerrel való indítását említem, amivel megelõz-

Papp József
(1930–2003)
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Miskolcon, 2003. január 7-én elhunyt Sztranát István villamosipari technikus, a Borsodi
Szénbányák nyugdíjasa. Járdánházán született 1920. május 6-án tõsgyökeres bányász család-

Sztranát István

Sztranát István
(1920–2003)

ban. Mindkét nagyapja és édesapja is a „Rima” vajácsi bánya-
üzemében dolgozott, melynek bezárása után, 1931-ben a család
Somsályra költözött. Elemi iskoláit Járdánházán és Somsályon
végezte, a polgárit 1936-ban fejezte be Putnokon. 

Még ebben az évben 1936. november 17-én, 16 évesen
megkezdte Somsályon az igen hosszúnak bizonyult bányásza-
ti szolgálatát. Az Ózd környéki szénbányákban kezdetben ko-
vácstanuló, majd lakatos és villanyszerelõ szakmákban dol-
gozott.

1941. október 13-ától hosszú katonai szolgálat következett,
ami kisebb megszakításokkal 1945. május 9-ig tartott, amikor
Ausztriában orosz hadifogságba került. A fogság utolsó állo-
másáról, Jaltáról 1945. október 27-én térhetett végre haza. Ja-
nuárban már újra dolgozott az ózdi vasgyárban, májusban pe-

dig ismét Somsályra került anyagraktáros beosztásba, hogy pályájának végén vállalati
anyaggazdálkodási osztályvezetõként mehessen nyugdíjba.

Nehezen élte meg az Ózd-vidéki Szénbányák önállóságának megszûnését, így az össze-
vonás utáni Borsodi Szénbányáknál már csak egy évig dolgozott, majd nyugdíjba ment. Hosz-
szú szolgálatával és teljes életével azt bizonyította, hogy a munka lételeme volt és életét csak
Ózd környékén tudta elképzelni. Egyéniségét a puritán magatartás, becsületesség, követke-
zetesség, pontosság, valamint a jó munkatársi kapcsolat, de szigorú számonkérés jellemez-
te. Mind volt fõnökeinek, mind munkatársainak egyhangú véleménye, hogy Sztranát István-
ról csak jót lehetett és lehet mondani. Munkáját nagyra értékelték, sokszor volt Kiváló Dol-
gozó, birtokosa a Kiváló Feltaláló arany fokozatának, a Bányász Szolgálati Érdemérem 15 és
25 éves fokozatának. 

te a hatalmas pénzekkel támogatott amerikai „csillagháborús” fejlesztések egy kiemelt fe-
jezetét is.

Szakirodalmi munkásságát fõleg a robbanásfizika témakörében fejtette ki, de társszer-
zõként segítette a gyakorló robbantási szakemberek máig is használt alapmûve, az „Ipari
robbantástechnika” megjelenését is. Fontos szerepet vállalt a robbantási szakemberek to-
vábbképzésében, így a Miskolci Egyetemen szervezett Robbantástechnikai Szakmérnöki
Szakon õ adta elõ a „Robbanásfizika” c. tárgyat.

Minden alkalmat felhasznált arra, hogy széleskörû ismereteit másokkal is megossza. A
szakmai konferenciákon kívül rendszeresen vállalt elõadásokat a TIT-nél, de gyakran fel-
kereste a középiskolákat is, ahol gyakorlati lézerbemutatókat tartott és egyéb érdekes fizi-
kai jelenségekkel ismertette meg a tanulóifjúságot.

Nyugdíjasként az intézet mai utódszervezeténél, a ROTECH Kft.-nél végzett szakértõi
munkát, fõleg különféle szikrabiztossági kérdésekben.

Mûveltsége, hatalmas tudása és szerénysége révén igazi humanistaként élt közöttünk,
gyarló mûszakiak között. Emlékét szívünkben õrizzük. dr. Bohus Géza
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2003. január 17-én, életének 71-ik évében rövid, súlyos betegségében elhunyt Trimmel
Rupert bányaipari technikus. 1932. március 28-án született Brennbergbányán, több generá-

Trimmel Rupert

Trimmel Rupert
(1932–2003)

ciós bányász családban. Az Elemi Népiskola öt osztályát is itt
végezte, ezután 1943-tól 1947-ig a Soproni Petõfi Sándor Pol-
gári Fiúiskolába járt.

1947-ben a brennbergbányai bányánál külszíni csillésként
kezdett dolgozni a családi hagyományoknak megfelelõen,
majd 1949-ben földalatti csillés munkára jelentkezett. Itt meg-
szerette a bányász szakmát, ezért 1950-ben jelentkezett Tata-
bányán a Bányaipari Aknászképzõ Középiskolába, amit 1954-
ben fejezett be. Idõközben, 1951. február 27-én a brennberg-
bányai bányászok nagyobb részét Oroszlányba helyezték. Így
került Trimmel Rupert az Oroszlányi XVIII-as bányaüzembe,
ahol az aknásziskola elvégzése után aknászként dolgozott. A
fiatal, energikus, szorgalmas aknász csakhamar fõaknászi ki-
nevezést kapott.

1968-ban, az akkor termelésbe lépett Oroszlányi XXII-es bányaüzembe helyezték, bá-
nyamesteri beosztásba. Nagy szükség volt itt a még fiatal, de nagy szakmai tapasztalatokkal
rendelkezõ bányamesterre. A Déli-bányaüzem megszervezésekor, a XXI-es aknára került
aknavezetõ bányamesteri beosztásba, ahonnan 1986-ban vonult nyugdíjba.

Szakértõ, szorgalmas, odaadó munkáját vezetõi több Kiváló Dolgozó, Kiváló Bányász
kitüntetéssel ismerték el. Tulajdonosa volt a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst,
arany fokozatának. Munkatársai, beosztottjai szerették, tisztelték.

Munkája mellett, 1960-tól aktívan részt vett az OMBKE Oroszlányi Szervezetének
szakmai munkájában is.

Hamvait a családon kívül sok barátja, ismerõse, tisztelõje kísérte az oroszlányi temetõ-
ben a családi sírbolthoz. A bányász himnusz hangja mellett bocsájtották Trimmel Rupertet
végsõ nyughelyére.

Nagy szaktudású, jó kollégát, igaz barátot veszítettünk el.

Kõbányai Ferenc

Ózdon, a gyári temetõben 2003. január 17-én díszõrséggel búcsúztak tõle volt munkatár-
sai, barátai és ismerõsei, osztozva a családtagok fájdalmában. A munkatársi, baráti búcsúzás
igyekezett kifejezni azt a tiszteletet, melyet életével és munkájával társai körében kivívott.
„Haláloddal nem csak kevesebben, de kevesebbek is lettünk, … veled a szakmai és emberi
múltunk egy része is távozik.“ „Te nem csak az ózdi bányászathoz kötõdtél szorosan, hanem
egyesületünkhöz az OMBKE-hez is, melynek 42 éven át voltál tagja, és így birtokosa lettél a
Sóltz Vilmos emlékéremnek.“

A bányászhimnusz hangjai mellett helyeztük el hamvait, a családnak megnyugvást, Pista
bácsinak pedig utolsó jó szerencsét kívánva.

Simon Sándor
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Õszinte fájdalommal értesültünk Neuberger István okleveles bányamérnök haláláról,
akit hosszú betegség után, 2003. március 3-án, 64 éves korában ragadott el közülünk a halál.

Neuberger István

Neuberger István
(1938–2003)

1938. november 8-án született Környén. A tatabányai
Árpád Gimnáziumban érettségizett, ezt követõen egy évet a
tatabányai épületelem gyárban, majd három évet az Oroszlányi
Szénbányáknál, föld alatt, fizikai munkásként dolgozott. A
Szénbányák ösztöndíjasaként felvételt nyert a miskolci
Nehézipari Mûszaki Egyetemre, ahol 1966-ban szerezte meg
bányamérnöki diplomáját.

Szerzõdéséhez híven szakmai pályafutása ezután az
Oroszlányi Szénbányákhoz kötõdött, ahol elõbb a XVI. aknára
került beosztott mérnökként, majd a XXIII. aknán járta végig
a ranglétra szinte minden fokát a bányamesteri beosztástól
egészen a felelõs mûszaki vezetõig. Irányítása alatt a ked-
vezõtlen természeti adottságú akna sikeres üzem lett. A déli
aknák összevonásakor, 1981. január 1-tõl került a vállalati
központba a Termelési Osztályra, ahol hamarosan az osztály

vezetését is rábízták. A szakmáját hivatásának érzõ bányamérnök elévülhetetlen érde-
meket szerzett a korszerû bányászati technikák bevezetésében és továbbfejlesztésében. 

Szakmai pályafutásának csúcsát jelentette, amikor kinevezték az Oroszlányi Szénbányák
Kft. mûszaki vezetõ fõmérnökének. Ebbõl a munkakörbõl vonult nyugdíjba 1994-ben. Nagy
munkabírású, szakmailag jól felkészült, felelõsséggel és színvonalasan dolgozó, tisztességes,
megbízható vezetõ volt, mind felettesei, mind beosztottai szerették és tisztelték. Munkáját
számos vállalati és kormánykitüntetéssel ismerték el, köztük a Kiváló Munkáért, a Munka
Érdemrend arany fokozata és a Kiváló Bányász címekkel. 

Egyesületünk tagjai közé 1964-ben lépett, az OMBKE Oroszlányi Szervezetében több
cikluson keresztül is vezetõségi tag volt. 

2003. március 7-én szülõfalujában, Környén, római katolikus szertartás szerint temették
el. Ravatala mellett volt tankör-társai és munkatársai sorfalat állva tisztelegtek, majd a
család, a munkatársak és az Egyesület nevében dr. Katics Ferenc mondott búcsúbeszédet.
Koporsóját a Bányász Himnusz hangjai mellett engedték a sírba. Sírjánál néhány bányász-
dalt elénekelve búcsúztak tõle legközelebbi munkatársai és tankör-társai.

E sorokkal fájó szívvel, fejet hajtva mondunk mi is utolsó Jó szerencsét!
Gyõrfi Géza

Gyászjelentés
Rózsa Antal Leó okl. bányamérnök Pécsett elhunyt.
Fejes Kázmér fõaknász életének 53-ik évében, Padragkúton elhunyt.
Buzai Mihály okl. bányagépész-villamos mérnök életének 55. évében Várpalotán elhunyt.
Józsa Tibor okl gépészmérnök 2003. április 17-én, életének 67. évében Miskolcon elhunyt.
Ligeti Endre tagtársunk életének 72 évében Pilisvörösváron elhunyt.
Berta János bányatechnikus 60 éves korában, Móron elhunyt.
Bazsó László közgazdász 2003. április 25-én Bátonyterenyén elhunyt.
(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)
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Az UK Coal elindítja a 105-ös tervét

Az UK Coal, az Egyesült Királyság (Nagy-
Britannia) vezetõ szénbánya vállalata közölte hogy
2001-ben 10 %-kal több szenet adott el az erõmû-
veknek. A vállalat termelése 19,6 Mt volt, ebbõl 15,4
Mt földalatti termelés. Megkezdték az un. „105-ös
Terv” végrehajtását, melyben a cél a termelékenység
20 %-os növelése és 2003 végére a 1,05 GBP/GJ
költség elérése.
Mining Magazine 2002. április 

Bogdán  Kálmán 

Románia

Finn-német-japán konszern kivitelezésében 66
millió euro értékben Déván felújítják Románia ne-
gyedik legnagyobb széntüzelésû erõmûvét. A költség
legnagyobb részét a Világbank biztosítja. A felújítást
a Fortum, Alstom és az Itochu cégek fogják elvégez-
ni, melynek végén az erõmû jelenlegi 210 MW-os
teljesítménye is megnõ 225 MW-ra.
Power Engineering International 2002. augusztus 

Bogdán  Kálmán

Maróhenger Magyarországra

A Vértesi Erõmû Márkushegyi Bányája számá-
ra a német DBT cég szállít egy EL 600 típusú maró-
hengert, amely a megkezdett fejlesztési program ke-
retén belül kerül üzembe- A kétkaros maróhenger
alkalmas alacsonytól egész 3,5 m magas telepek jö-
vesztésére. A két marótárcsát egy-egy 450 kW-os vil-
lamos motor hajtja. Vitlája szintén forgóáramú mo-
torral, korszerû ellenõrzési és automatikus rend-
szerrel mûködik.
World News 2002. november

Bogdán Kálmán

Új szénbányák az Egyesült Államokban

Az Oxbow Mining vállalat megnyitja az El Creek
bányáját Colorado-ban. A bánya kitermelhetõ szén-
vagyon 60 Mt. Az elsõ frontfejtés 2002-ben indult, a
teljes termelési kapacitást 2003-ban érik el.

A Peabody cég 2001. májusban elkészült a föld-
alatti bányanyitásával Kentuckyban és 2002-ben
megkezdte a termelést, mely a bánya teljes felfutása-

kor 4 Mt lesz évente. A gázveszélyes bánya teljes ter-
melését négy jövesztõgép fogja biztosítani.

Utah-ban a Willow Creek bányát gázrobbanás és
bányatûz miatt be kellett zárni. A Plateau Mining
vállalat úgy döntött, hogy egy évvel a bezárás után a
bányát újra nyitja, de csak kamrafejtéssel fognak
dolgozni és többet nem alkalmaznak széleshomlokú
fejtést.
Mining Magazine 2002. április                                               

Bogdán Kálmán

Észak-amerikai “tiszta szén” tervek

Illinois államban Fayette megye hozzájárult egy
99 éves bérleti szerzõdéshez, melynek keretén belül
64000 hektáron bányászati jogot adott egy 17 Mt/év-
es földalatti bányaüzem és egy szénelgázosító üzem
megépítéséhez. A kitermelhetõ szénvagyon 1600 Mt
és az erre a szénvagyonra telepítendõ bányaüzem a
Clean Coal Power Resources (CCPR) vállalat sze-
rint kétszer nagyobb lesz, mint a jelenleg legnagyobb
földalatti bányaüzem Illinois államban. A CCPR a
szükséges engedélyeket megkapta és két éven belül
a bányanyitást megkezdi.
MINING Magazine 2002. november

Bogdán Kálmán 

Erõmû- és bánya fejlesztések 
Észak-Amerikában

Az USA Kentucky államában a Thoroughbred
cég egy 1500 MW-os széntüzelésû erõmûvet tervez
üzembe helyezni Muhlenberg megyében, mely meg-
felel a legújabb környezetvédelmi elõírásoknak és a
legtisztább széntüzelésû erõmû lesz a Mississipi-tõl
keletre, és várhatóan 2007-ben fog üzembe kerülni. 

A Peabody vállalat szerint az erõmû kéndioxid
és nitrogén oxid emissziója 86-, ill. 84 %-kal lesz ala-
csonyabb, mint a jelenlegi szenes erõmûvek átlaga.
A két 750 MW -os egység évente 6 Mt, a szomszé-
dos Peabody bányában termelt szenet fog eltüzelni.
MINING Magazine. 2002. november 

Bogdán Kálmán

Nulla emissziós szénerõmûvek

Az USA Energiaügyi Minisztériumának Los
Alamosi Laboratóriumában olyan terveken dol-

Külföldi hírek



goznak, melyek lehetõvé teszik, hogy a szénerõ-
mûnek nulla emissziója legyen. A tervezõk szerint
öt éven belül már kísérleti üzemet is be tudnak in-
dítani az USA-ban, Lengyelországban vagy Kana-
dában. 

Az eljárásnak a környezetvédelem mellett  a
jelentõsen növelt hatásfok is nagy elõnye. 

(A technológiát 2002/5-6 számunkban megje-
lent cikkében ismertette dr. Pethõ Szilveszter és
Petrasovszky István.)
Mining Magazine 2003. február

Bogdán Kálmán

Brit bányabeli metángáz fejlesztések

Az Alkane Energia Váll. hivatalosan is bein-
dította az új erõmûvét, amelynél bányabeli me-
tángázt használnak a felhagyott Wheldale bányá-
ból. Ez az Alkane cég legnagyobb létesítménye,
melynél felhasználják a meglévõ bányabeli beren-
dezéseket – függõ aknát a toronnyal és az akna-
szállító berendezéssel.

Az Alkane cég egy másik bányánál, a Prince
of Wales-nél, amelyet 2002. augusztusban zártak
be, csõvezetéket építettek a földalatti vágatoktól
a fügõleges aknán át a külszínre, így a bányabezá-
rási tervet összekapcsolták a metán kitermelésé-
vel.

Az Octagon Energia Vállalat a bezárt Hickle-
ton Vent bányából termeli ki a metánt egy 5,4
MW-os erõmû, míg a Warwick Energia Vállalat a
szintén bezárt Bentinck bánya metánjával üze-
meltet 10 MW-os erõmûvet. 
Mining Magazine 2003. február

Bogdán Kálmán

Szénbányák metángázaival 
üzemelõ erõmûvek

Az Ausztrál kormány energiaügyi programja
keretében teljesen új rendszerû gázturbina meg-
hajtású villamos generátorokat helyeznek üzem-

be az Anglo Coal German Creek bányájánál. Ter-
vük szerint 4 db, konténerre szerelt 3 MW-os egy-
séget látnak el bányabeli metánnal. 

Az Envirogen a Bellambi bányaüzemnél he-
lyezett üzembe 10 db gázhajtású generátort, ame-
lyeket a bányabeli metán lecsapoló fúrásokból
nyert metángázzal üzemeltetnek. 

További tervek, hogy a Teralba és a Goonyel-
la bányaüzemeknél 10-10 db 1 MW-os egységet
állítanak üzembe 2004 júniusáig.

A BHP Billiton cég egy egészen újrendszerû
megoldással kisérletezik, mégpedig a Vales Point
villamos erõmûvet összekötik az Endeavour és a
Munmorah bányák szellõztetési rendszerével és
ezt a metánnal kevert levegõt vezetik be a kazá-
nok tûzterébe.

Mining Magazine 2003. március
Bogdán Kálmán

Az USA szén még erõs maradt

Az USA Energiaügyi Információs Hivatala
szerint 2002-ben az ország széntermelés elérte az
1 milliárd tonnát, melynek egyharmadát
Wyoming államban termelik ki, de 100 Mt fölött
termelnek West Virginiá-ban és Kentucky-ban is. 
Mining Magazine 2003. március

Bogdán Kálmán

Termelés növelés az Ausztrál Szén-nél

Az Ausztrál Szén Vállalat 2004-ig 3 Mt/év-re
növeli a Tahmoor frontfejtés (New South Wales)
termelését. Ennek feltétele, hogy üzembe helyez-
zenek egy 3600 m hosszú, 4000 t/óra teljesítmé-
nyû fõvágati szállítószalag rendszert, mely tíz év
alatt további két bányamezõt is kiszolgál. A válla-
lat ez évben még egy komplett frontfejtést üzem-
be fog itt helyezni.
MINING Magazine 2002 november 

Bogdán Kálmán
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Nyelvmûvelés

Újabb nyelvi veszély: az angol

Sok-sok éven (évszázadon) át – egészen a jelen idõkig – küzdöttek, küzdenek a magyar
nyelvmûvelõk, nyelvújítók, magyar tanárok a német nyelv hatása – a germanizmus – ellen.
A küzdelem hevét fokozta a történelmi hagyomány, a kuruc-labanc ellentét, a függetlenség-
re való törekvés. Ez a hazafiúi hév nemcsak a nyelvészekben lobogott, hanem jószerével az
egész népben, így a nyelvvédõk megértésre, támogatásra, követõkre találtak. Ugyankkor
nyelvünk – a köznyelv is, de különösen a szakmai nyelvek, köztük a bányászati is – számos
szót vett át a németbõl, magyarított és használ azóta is, mint ahogy nyelvünk fejlõdésének
évezredei alatt számos más idegen nyelvbõl is (bolgár-török, szláv, stb.) vettünk át és olvasz-
tottunk nyelvünkbe szavakat.

Ma, felgyorsult világunkban sokkal gyorsabban, kisebb feltûnéssel – és sokkal kisebb
ellenállással találkozva – terjed az angol nyelv hatása, melynek világméretû térhódítása
úgyszólván minden nyelvet fenyeget kisebb-nagyobb mértékben.

Tóthfalusi István a következõket írja: „Az amerikai életforma nem csak a McDonald’s
éttermekkel, a rockzenével, az ifjúsági divat kellékeivel, az akciófilmek és szappanoperák
giccsáradatával, a széles körben terjedõ számítástechnikai ismeretekkel alakítja a maga
képére az egész világot, hanem mindezeknek angol nyelvi hordalékával is.

A század elején a labdarúgás és más sportok nyelvezete sodorta hozzánk az angol szavak
elsõ hullámát, nyelvünk immunrendszere azonban még elég erõs volt akkor, szinte minden
szakszóra sikerült életképes magyar megfelelõt találni.

Az újabb rohamot nem a közelmúlt politikai fordulata hozta meg, az csak felerõsítette
a hatvanas évektõl érezhetõ folyamatokat.”

Különösen a gazdasági, üzleti életben, a külföldi tulajdonú, vagy külföldi tulajdonba
került vállalatok belsõ kultúrájának átalakulása, a nyugatról származó módszerek, eljárások
alkalmazása – nem is annyira a mûszaki, sokkal inkább a szervezési, gazdasági szak-
területeken – magával hozta a sokszor nem is teljesen új kifejezéseket, fogalmakat és ide-
gen elnevezésüket (cash-flow, audit, stb.). 

Az még – talán? – nem lenne baj, hogy a külföldi vezetõk, szakemberek miatt idegen
(legtöbbször angol) nyelvet kell használni hazánkon belül is – legalább kialakul, begyakor-
lódik egy szélesedõ szakember gárda, akiknek már nem okoz gondot az idegen nyelvi
környezetben végzett munka. Az viszont baj, hogy a vállalati magyar anyagokba, a szak-
könyvekbe, de a napi sajtóba és a köznapi – munkahelyi és munkahelyen kívüli – magyar
beszédbe is átlopakodnak ezek a kifejezések. Ma már nem beszámolunk a végzett
munkánkról, hanem „prezentációt tartunk”, – természetesen „szlájdokkal illusztrálva” (slide
= diakép, vetített kép).

Ezek a szavak betolakodók, és bár legtöbbször hívatlan idegenek, mintha nem küz-
denénk ellenük úgy, mint korábban. Nem fordítjuk le õket, holott sok esetben van magyar
megfelelõjük, és nem alkotunk magyar kifejezéseket, nem próbáljuk körülírva magyarul
megfogalmazni, ha mégsincs egyetlen, pontosan kifejezõ magyar szó az adott fogalomra. Az
élõ beszédben – bizonyos határokig – természetes és elfogadható, ha abban a szakmai
környezetben, ahol az idegen kifejezést is használjuk, a magyar beszédbe is beszõjjük, sok-
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szor egyszerûen azért, mert ez jut eszünkbe elõször. De írásban – akár vállalati belsõ anyag-
ban is – már legyünk igényesebbek, itt már van – kell, hogy legyen! – több idõ a megfelelõ
magyar és magyaros megfogalmazás megkeresésére. A saját nyelvünk változatosabb, íze-
sebb, ezáltal pontosabb is, mint egy-egy – esetleg nem is pontosan ismert értelmû – „dzsók-
er” szó örökös ismétlése.

„Kedvencem” a vállalati beszámolókban, bemutatkozásokban, önismertetõkben ma
már kötelezõ fejezet címe: Vállalatunk (vagy még inkább: Társaságunk) Víziója. Itt nem a
cég látásáról, látványáról, látomásairól, – esetleg rémlátomásairól – ábrándképeirõl, még csak
nem is a már fogalmilag közelebb álló elõrelátásáról, jövõbelátásáról (ezek az angol vision
szótári megfelelõi, és az elsõ négy a magyar vízió jelentése is), hanem a vállalat célkitûzé-
seirõl, kilátásairól, talán a legmegfelelõbb szóval a jövõképérõl van szó. Jellemzõ példája a
felületességnek, lustaságnak, még szótárazni sem kellett volna, csak gondolkozni: mirõl is
írunk ebben a fejezetben?

Tipikus dzsóker-szó a projekt (vagy akár eredeti írásmódjával: project). Jó benne, hogy
rövid és szinte bármire használható, magyar megfelelõi hosszabbak, esetleg több szóból áll-
nak és használatukkor tudni kell, hogy mirõl van szó. Egy projekt lehet egy-egy létesítmény,
terv, kutatási téma, kapcsolódó létesítmények, témák csoportja, sõt mindezek halmaza.
Miért ne mondanánk meg, hogy mi a szóban forgó munka? És miért ne lehetne a projekt
menedzser létesítményi/kutatási/ téma- fõmérnök/igazgató/vezetõ/felelõs stb.?

Bányászatunkban – sõt lapunkban is – már polgárjogot nyert egy csúnya szó, a retrofit.
Mit is jelent egy erõmû, bánya retrofitja? Felújítjuk, megújítjuk, a további üzemelésre alka-
lmassá tesszük, beleértve jelentõs fejlesztéseket is, hogy az újabb – elsõsorban környezetvédel-
mi – követelményeknek is megfeleljen. Akkor miért nem nevezzük a dolgot a magyar nevén
felújításnak, megújításnak, a bányában esetleg termelésbõvítõ, -pótló fejlesztésnek? A
retrofit szó ilyen értelmû használata egyébként az angolban is új, régebbi szótárakban a szó
nincs benne, ill. a számítástechnikai területen összeilleszt jelentéssel bír. A latinból szár-
mazó „retro” elõtag eredetileg is és valamennyi európai nyelvben is a szóösszetételekben
„vissza”, „hátra” értelmû, tehát még ellentétes is a retrofitban értett fejlõdéssel.

A múltkoriban egy elõadáson hallottam, hogy a vállalat a downstream helyett az
upstream tevékenységét kívánja fejleszteni. A szövegkörnyezetbõl végül is kiviláglott, hogy
a termelés helyett a kereskedelem fejlesztését helyezik elõtérbe. Nem tudom nem ebbõl a
szakzsargonból származik-e az is, hogy a vállalaton belül ma már nem különbözõ
tevékenységekrõl, hanem vállalati folyamatokról beszélünk?

Ez az utóbbi gondolat azonban átvezet egy másik területre, mikor magyar szavakat
használunk idegen nyelvszerkezetben, azaz az „izmusok” (germanizmus, anglicizmus, russzi-
cizmus) területére, amivel a következõ Nyelvmûvelésben fogunk foglalkozni.

Podányi Tibor

Felhasznált irodalom
Tóthfalusi István: Kis magyar nyelvklinika
Országh László: Angol-magyar nagyszótár 

Angol mûszaki szótár (Scriptum)
Angol-magyar pénzügyi, kereskedelmi és bankszótár
Magyar Értelmezõ Kéziszótár (MTA)
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EU-csatlakozás (2004)

2003. február végén adta ki a Magyar
Köztársaság Külügyminisztériuma 160 olda-
las kiadványát „EU-csatlakozás 2004” cí-
men. 51 fejezetben mutatja be, hogy mirõl
állapodtak meg az EU-val történt csatlako-
zási tárgyalásokon.

a 14. fejezet mutatja be az „Energetika”-
t az alábbiak szerint:

Az energiellátás biztonsága

S kõolaj gazdasgái súlyát jelzi, hogy Ma-
gyarország összes energiafelhasználásában
megközelítõleg 30 %-ot képvisel. Elsõ szá-
mú felhaszbálója a közlekedési szektor. Ha
fennakadás következne be az ellátásban, a
közlekedési ágazat súlyos helyzetbe kerülne,
ennek kedvezõtlen hatása lenne a gazdasági
életre, és társadalmi feszültséget is okozna.
Az EU-tagállamokban hasonló a gazdaság
köolajfüggõsége. A kedvezõtlen hatások ki-
védése, illetve tompítása céljából léptette
életbe az Európai Bizottság a kõolajtermé-
kek készletezésérõl szóló irányelvet, amely
90 napos készlet fenntartását írja elõ.

A versenyképesség növelése

Az ipari versenyképesség fontos tényezõ-
je az energia ára. Az úniós ipar versenyké-
pességének fokozásához elengedhetetlen az
energia egységes belsõ piacának létrehozása,
a nemzeti energiapiacok integrálása. Ebben
kulcsszerepet játszik a villamosenergia- és
gázpiacok megnyitása. A 2001 decemberé-
ben elfogadott villamosenergia-törvény
alapján 2003. január elsejétõl fokozatosan
felszabadul a villamosenergia-piac, és a leg-
nagyobb nem háztartási, „feljogosított” fo-
gyasztók kiléphetnek a szabad árampiacra.
A liberalizáció mértéke évrõl évre fokozato-
san nõ, és egyre több céget érint.

A villamosenergia-piac megynitását
2004-ben követi a gázpiac liberalizációja. A
fokozatosság elve ez esetben is érvényesül.
Kezdetben csak a legnagyobb fogyasztókra
vonatkozik, de késõbb kiterjed a közepes és
kisebb, nem háztartási fogyasztókra is.

Energiahatékonyság és takarékosság

Az EU energiapolitikájának fontos célki-
tûzése az energiafelhasználás racionalizálá-
sa, a hatékonyság és a takarékosság növelése.
Hangsúlyt kapott a megújuló energiaforrás-
ok fokozott felhasználása is (nap-, víz- és
szélenergia, biomassza, geotermikus ener-
gia). A magyar gazdaság is követi ezeket az
irányokat. 1999-ben elkészült a 2010-ig szóló
energiatakarékossági és energiahatékonyság-
növelési stratégia, amelynek célja, hogy Ma-
gyarország energiahatékonysági mutatói kö-
zelítsenek az EU-tagállamokéhoz. Az akció-
terv 2000. évi indulásakor a kormány egymil-
liárd forinot szánt az energiahatékonysági és
-takarékosssági projektek támogatására, az-
óta felemelte az évi finanszírozási keretet.

Megújuló energiaforrások

Az EU tizenöt tagállamában a megújuló
energiaforrások a teljes energiafogyasztás
több mint 6 százalékát adják, a villamosener-
gia-termelésben részarányuk meghaladja a
14 százalékot. a 2001-ben elfogadott irányelv
2010-re tûzi ki célul e mutatók 12 és 22 szá-
zalékra emelését.

Magyarországon a megújuló energiafor-
rások aránya az energiamérlegben 3,6 száza-
lék, a villamosenergia-elõállításban mind-
össze 0,6 százalék.

Magyarország részvétele a közösségi 
energetikai keretprogramokban

Magyarország részt vett az 1998-2002-
ben megvalósult közösségi programokban.
A magyar vállalatok, intézmények bekapcso-
lódtak az energiatakarékossági, úgynevezett
SAVE-programba, valamint a megújuló
energiaforrások elterjesztését támogató
ALTENER-programba.

Nukleáris biztonság

Az elmúlt években az Európai Unió
energiapolitikája némi tartózkodással kezel-

Könyvismertetés
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te a nukleáris energiát, sõt az Európai Bi-
zottság által 2000 végén kidolgozott, közzé-
tett Zöld Könyvben – a szénnel együtt – a
„nemkívánatos” jelzõt is megkapta. Ez a vé-
lemény azonban módosulni látszik, a kör-
nyezetvédelmi elõírások és a nemzetközi kö-
telezettségek (Kiotói Egyezmény) betartása,
valamint az importált energiahordozóktól
való függõség mérséklése ugyanis reális le-
hetõséggé tette a nukleáris energiát.

Az EU fontosnak tartja a nukleáris bizton-
ságot. Az EU által létrehozott Nukleáris Kér-
dések Munkacsoportja megállapított, hogy
Magyarország aaz általános követelmények-
nek maradéktalanul eleget tesz, és a paksi
atomerõmû biztonsága az unióban üzemelõ,
hasonló korú létesítmények biztonságával
egyenértékû.

A kiadvány értékét emeli, hogy minden fe-
jezet végén megtalálható. hogy további infor-
mációk mely web-oldalakon találhatók.

dr. Horn János

Gergely Ernõ: A szepesi bányavidék (Régi
magyarországi bányavárosok)

E kis terjedelmû könyv átfogó képet ad a sze-
pesi bányavárosok történelmérõl, és az ott élõk
életmódjáról, kultúrájáról. Bemutatja a bányavá-
rosokat, mint egységet valamint külön-külön is
Gölnicbányát, Szomolnokot, Lõcsét, Késmárkot
és Iglót.

Széles ívû képet ad a bányászat kialakulásá-
ról, virágzásáról, majd hanyatlásáról, mindezt
történelmi forrásokkal alátámasztva, igényesen
feldolgozva.

A történelmi és szakmatörténeti anyag mel-
let, az egyes fejezetek elválasztására a bányászat-
tal valamilyen módon összefüggõ vers-idézeteket
iktatott be a szerzõ, melyek kellemesen színesítik
az amúgy is érdekes anyagot.

Bár középpontban a bányászat áll, képet ka-
punk az itt élõ – fõleg szász – lakosság életmód-
járól, szokásairól, hiedelmeirõl. Gazdag kép-
anyaggal illusztrálva részletesen ismerteti a vidék
mûvészeti és kulturális emlékeit.

P.H.Zs.

Az OMBKE választmányának áprilisi ülése

A Választmány 2003. április 15-én, Budapes-
ten, az OMBKE tanácstermében tartotta újabb
ülését, melynek napirendjén az OMBKE májusi
92. ülésének elõkészítése szerepelt meg. Az ülést
dr. Tolnay Lajos elnök vezette. A napirendek
megtárgyalva tárgyalása során a Választmány az
alábbi határozatokat hozta. A Választmány fog-
lalkozott az egyesületi könyvtár helyzetével, ill.
Tolnay Lajos tájékoztatást adott arról, hogy az
OMBKE a zilahi konferencián zászlót adomá-
nyozott az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
Társaság Bányász- Kohász- Földtan Szakosztá-
lyának.

V. 7/2003 sz. határozat:
A választmány a vitában elhangzott kiegészí-

tésekkel elfogadta az Alapszabály Bizottság által

az OMBKE alapszabályának módosítására tett
elõterjesztését, és azt a 92. küldöttgyûlés elé ter-
jeszti.

V. 8/2003 sz. határozat:
A Választmány elfogadta a fõtitkár által elõ-

terjesztett, a 2002. évrõl és a 91. küldöttgyûlés ha-
tározatainak végrehajtásáról szóló beszámolót és
azt a 92. küldöttgyûlés elé terjeszti.

V. 9/2003 sz. határozat:
A Választmány az Ellenõrzõ Bizottság és a

könyvvizsgáló véleményét is meghallgatva elfo-
gadta az OMBKE 2002. évrõl szóló pénzügyi
mérlegét és a közhasznúsági jelentést és a 92. kül-
döttgyûlés elé terjeszti.

Dr. Gagyi Pálffy András jegyzõkönyve alapján
összeállította PT

Egyesületi ügyek



VIII. Bányászati és Szakigazgatási Konferencia

Az OMBKE tapolcai szervezete, a tapolcai Bányász Mûszaki Klub, a Magyar Bányászati
Hivatal (MBH) és a Magyar Bányászati Szövetség (MBSz) 2003. május 12-14-én immár
nyolcadik alkalommal rendezte meg a Bányászati és Szakigazgatási Konferenciát. A már
komoly hagyományokkal bíró rendezvényen a bányavállalkozások, a tervezõk és a bányászat-
tal foglalkozó hatóságok képviselõi vettek részt.

A rendezvényt Balatongyörökön a Hotel Panoráma nagytermében Szabados Gábor elnökhe-
lyettes (MBH) nyitotta meg, köszöntve a mintegy 130 résztvevõt, majd Lami Mihály okl.
bányamérnök, vezetõ fõtanácsos (Pénzügyminisztérium) tartott elõadást az állam ásványi nyer-
sanyagokhoz kötõdõ érdekeirõl, a vagyonnyilvántartásról, az ellátási érdekrõl és a bánya-
járadékról.

A rendezvényen a konfliktusok és azok kezelése a bányászattal érintett érdekek rendsz-
erében témakörben hallgathattuk meg a következõ sorrendben az elõadásokat:
Breuer János elnökhelyettes (MBSZ), bányászati igazgató (Mátrai Erõmû Rt.): Az MBSZ

érdekvédelmi szerepe a bányavállalkozások konfliktusaiban
Dr. Fodor Béla osztályvezetõ (Magyar Geológiai Szolgálat): Ásványvagyonvédelem? Ásvány-

vagyon gazdálkodás
Benedek Fülöp c. államtitkár, elnök (Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet): A Nemzeti

Földalapkezelõ Szervezet és a bányavállalkozások ellentétei a szervezet gyakorlatában
Horányi István ügyvezetõ igazgató (KÕKA Kõ- és Kavicsbányászati Kft., Budapest): Hogyan

lehet ma bányászatra alkalmas földterülethez jutni Magyarországon?
Szántó András ügyvezetõ (Karmacskõ Kft.): Bányanyitási esettanulmányok a hatóságok és a

jogszabályok útvesztõjében
Szelényi János osztályvezetõ (MOL Rt.): Hatósági kapcsolatok és konfliktuskezelés a MOL

Rt. Kutatás-Termelés Divíziójánál
Leszkovszki Tibor polgármester (Várpalota): Bányászattal járó konfliktusok egy város önko-

rmányzati munkájában
Dr. Kereki Ferenc bányakapitány (Pécsi Bányakapitányság): Konfliktuskezelés a

bányakapitányság gyakorlatában
Dr. Riskó Andrea jogtanácsos (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest): A ter-

mészetvédelmi törvény elõírásainak érvényesítése a bányászati eljárások során
Oláh Ibolya geológiai felügyelõ, Baross Gábor geológiai felügyelõ (Balaton-felvidéki Nemzeti

Park Igazgatóság, Veszprém): A természetvédelem és a bányászat konfliktusai és azok
kezelése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának illetékességi területén

Roth Mathaea osztályvezetõ (Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród):
Konfliktushelyzetek a bányászat és a természetvédelem között az államigazgatási eljárás
során

Paszternák István régészeti felügyelet-vezetõ (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Miskolci
Regionális Iroda): A kulturális örökségvédelem konfliktusai a bányanyitások és a
bányamûveletek folyamatában

Kovacsics Árpád ügyvezetõ vezérigazgató (Bakonyi Bauxitbánya Kft., Ajka): Társaságunk
jövõje a hatósági eljárások függvényében

Dr. Hóbor Erzsébet igazgató (Zala megyei Közigazgatási Hivatal): Törvényességi tapasztala-
tok a bányavállalkozások önkormányzati és hatósági kapcsolataiban

Kazár Attila bányakapitány (Veszprémi Bányakapitányság): A bányakapitányság és a sza-
khatóságok kapcsolata a kutatástól a bányanyitásig
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Eszes Melinda tanácsos (Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség, Gyõr): A
bányászattal járó környezetvédelmi károk elhárítása, illetve azok megelõzése a felü-
gyelõség illetékességi területén

Hajdú Tibor igazgató (Állami Erdészeti Szolgálat Zalaegerszegi Igazgatósága) Az elsõfokú
erdészeti hatóság és a bányászat ütközései címmel tartott élvezetes, sok humorral tarkí-
tott elõadást.
A bányászati tevékenység miatt a különbözõ érdekek és értékek ütközése folytán kon-

fliktushelyzetek alakulnak ki. Az elõadásokat tartó hatósági szakemberek kihangsúlyozták,
hogy az esetek nagy többségében készek a kompromisszumokra, a hangsúly a probléma
megoldásán, a közös utak keresésén van.

Az elõadásokon kívüli szabad idõben tartott beszélgetéseken többen is említették, hogy
minden bányavállalkozónak saját magának kell megküzdenie ezeken az utakon, nincs olyan
szervezet, mely a gondokat közösen kezelné.

A rendezvény harmadik napján a bányavállalkozások és a hatóságok képviselõi a rob-
bantóanyagokkal kapcsolatos új szabályozás, a szabványok alkalmazásának, a geotermikus
energia használatának kérdéseirõl konzultáltak, valamint a szinte már „örök” problémáról,
a szakhatóságok szakhatósági jogkörben adott nyilatkozatainak jogszerûségérõl. Szó esett az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt kiváltó – tervezett –
közigazgatási törvény követelményeirõl is. 

A konferencián egy új hatóság is bemutatkozott, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal,
amely a mûemlékek, a régészeti örökség és a mûtárgyak védelmével kapcsolatos hatósági,
tudományos és közszolgálati feladatokat látja el kilenc regionális irodáján keresztül. A
hatáskörükkel kapcsolatos új szabályozásról – a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvényrõl és az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM
rendelettel kapcsolatban – a jelenlévõk több kérdést is feltettek.

Az elõadásokon kívül a résztvevõk számos érdekes programon vehettek részt: cégbemu-
tatók, balatoni hajókirándulás, a vonyarcvashegyi fúvós zenekar koncertje, „szépivó” bajnok-
ság, és az elmaradhatatlan hagyományápoló szakestély.

A rendezvény szervezését és sikeres lebonyolítását ismét a már nagy gyakorlattal ren-
delkezõ csapat – dr. Pataki Attila, Böröczky Tamás, Jankovics Bálint, Podányi Tiborné, Szirányi
Zoltán, Varga Gusztáv – végezte.

Károly Ferenc
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Helyreigazítás

2003/1. lapszámunk 77. oldalán Kiss Béla aranyokleveles bányamérnök köszöntésében
tévesen írtuk, hogy a kitüntetett a Mányi Bányaüzem biztonsági fõmérnöke volt, valójában
a Nagyegyházi Bányaüzemben töltötte be ezt a posztot nyugdíjazásáig. 

Tisztelt jubiláló Kollégánktól és Olvasóinktól ezúton kérünk elnézést.
Szerkesztõség
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Helyreigazítás

Legutóbbi lapszámunk legutolsó oldalán (2003/1. szám 80. old.) sajnálatos módon el-
cserélt táblázat jelent meg. A Magyar Geológiai Szolgálat "Magyarország ásványi nyer-
sanyagvagyona 2002" c. kiadványából Magyarország energiahordozó-termelése és importja
2001-ben címen helyesen az alábbi táblázatot kellett volna leközölnünk:

Ezúton kérjük Olvasóink és az MGSZ szíves elnézését.
Szerkesztõség

Termelés Import Termelés+import Megnevezés 
Mt Pj % Mt Pj % Mt Pj % 

Kôszén   14, 121,7   44,9   0,5   11,3     2,0 14,6 133,0   15,8 
Kôolaj   1,1   43,7   16,1   5,6 23,6   40,8   6,7 276,3   32,9 
Földgáz   3,3 105,4   38,9   9,6 326,1   57,2 12,9 431,5   51,3 
Összesen 18,5 270,8 100,0 15,7 570,0 100,0 34,2 840,8 100,0 
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