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Bevezetés

A föld mélyében rejtõzködõ ércek, ásványi kincsek
kitermelése során a bányászoknak szüntelenül szembe
kell nézniük, meg kell küzdeniük olyan elemi veszé-
lyekkel, melyek munkájuk során állandóan fenyegetik.
Bár a tudomány és technika fejlõdése révén egyre
inkább úrrá leszünk a veszélyforrásokon, a balesetek és
katasztrófák lehetõségét kizárni nem lehet. A bányák-
ban jelen lévõ gáz-, tûz-, vízveszély arra késztette és
készteti a bányászt, hogy a veszély elhárítására szer-
vezetten készüljön fel és védekezzen. Így a bányászat
történelmében a bányászkodással jóformán egyidõben
jelent meg a Bányamentõ Szolgálat valamilyen szinten.

Nógrád megyében � mint máshol is � a szén
felfedezése a széntelepek kibúvása mentén történt.
Ennek révén már 1810-16 között jelentek meg újság-
cikkek. Így tudósítottak arról, hogy Vecseklõ határában
egy árokban valamilyen anyag erõsen füstölög, kékes
lánggal ég, erõs büdös füstöt árasztva. Az elsõ komoly
szénfeltárás, bányászkodás Nógrádverõcén történt
1768-ban. ( Ugyanis akkor még Nógrád megye déli
határa a Dunáig nyúlott.)

A megye �bányászatára� az volt jellemzõ, hogy
kisebb bányákat nyitottak, üzemeltettek. Az 1848-as
forradalom és szabadságharc idején Inászó-Mária
táróból 40 kocsi szenet rendelt Pestre és Szolnokra
Klapka György, az akkori hadügyminiszter-helyettes. A
reformkor után fellendült a felszíni bányászkodás,
kutatás. Volt igény a szénre, hiszen gyárakat építettek
(posztógyár, üveggyár, malmok), védeni kellett az
erdõket a nagymérvû fafelhasználás miatt. Az akkori
földbirtokosok nem engedték meg, hogy földjeik alól
kibányásszák a szenet, meg féltek a jobbágyok elván-
dorlásától, az ipari munkásság kialakításától.

Bányaveszélyek az 1800-as évek második felében

Az 1850-es évek után javult a helyzet, ugyanis a föld-
birtokosokat befolyásoló Jankovich család kihalt, az
utódok pedig már felvilágosultabbak voltak. Ettõl
függetlenül nagyon sok akadályt kellett leküzdeni a
különbözõ hivatalokkal, kisgazdákkal szemben. Végül
is 1861-ben megalakulhatott a Szent István Kõszén-
bánya Vállalat. Ezek után 1867-ben megépítették a
Pest-Salgótarján-Losonc-Besztercebánya közötti vasu-

tat. Így már nem volt akadálya a nagyüzemi bá-
nyászkodás megkezdésének, megoldódott a termelvény
szállítása.

Tulajdonképpen már a kibúvások mentén kihajtott
vágatokban is, de a nagyobb mélységek felé haladva
omlásos balesetek elõfordultak. Ezek leginkább a nem
megfelelõ biztosítási módok miatt történtek. A
mélyebben fekvõ rétegek felé haladva már a különféle
gázok okozta veszélyforrások is, és a tûzveszélyek is
megjelentek. Az öngyulladás veszélye fõleg az északi
bányákban (Vecseklõ, Salgó, Szilváskõ, Inászó) jelent-
keztek.

Az omlásos balesetek elhárításánál, felszámolásánál
az üzemnél dolgozó legjobb szakembereketmozgósítot-
ták, akik kimentették a még életben lévõket, kiszedték
az omlás alól a halottakat. Nem volt olyan különítmény,
szervezet, sem üzemi, sem vállalati szinten, akiknek
feladata lett volna a mai értelemben vett élet- és va-
gyonmentés.

Mégis említést kell tennem az 1888. november 7-i
József-aknai vízbetörés felszámolásáról, amely joggal
mondható a bányamentés kezdetének. A társulat ugya-
nis a József-aknához csatolta a korábbi Emma-bánya
aknamezõit, aminek a mûvelését 1869-ben megszüntet-
ték, ugyanis a bánya nagyon vizes volt. Az Emma-akna
magasabb szintenmûködött, és az új József-akna között
kb. 40 m-es szintkülönbség volt. Az új bánya mû-
ködésekor a régi mûveletekre 35 méteres védõ szénpil-
lért jelöltek ki. Mivel az említett részen volt a legjobb
minõségû szén, az akkori vezetés javaslatot tett a szén-
pillér meggyengítésére. Ezt megelõzõen biztonsági
intézkedéseket is tettek: szivattyúkapacitás meg-
növelése, védõgátak építése lecsapoló nyílásokkal, szel-
lõztetés hatékonyságára két aknácskát hajtottak ki a
külszínre, továbbá elõfúrásokat mélyítettek.

Az egyik munkahelyen réselés közben jelentkezett a
víz, ami fokozatosan növekedett. Ezt látva a felügyelet
riasztotta a körletben dolgozókat a munkahelyek
elhagyására. Azonban a legfelsõ osztón dolgozók már
nem tudtak lejönni, mivel a siklón már erõsen zúdult
lefelé a víz, amely 20 dolgozót zárt el. Az eset kapcsán
Gerber Frigyes bányafõgondnok is a helyszínre ér-
kezett, aki többszöri próbálkozás után tudott csak
hatékonyan intézkedni: légáram megváltoztatása után
tudtak a veszélyeztetett helyre érkezni, az embereket

A bányamentés története, szerepe a nógrádi szénmedencében
LÁSZLÓ GYULA okl. bányamûvelõ mérnök, okl. munkavédelmi szakmérnök, ny. bányamentõ parancsnok

�Váratlan vész rohanja meg, mint bérctetõt a fergeteg.� A nógrádi szénmedence bányamentõinek
szervezetérõl, életérõl és áldozatos munkáiról ad nem teljes körû, de igen emlékezetes tájékoztatót ez a cikk.
Emléket állít azoknak a névtelen és neves munkatársaknak, akik a bányászkodás mellett a Bányamentõ
Szolgálat áldozatos terheit is bátran vállalták a bányásztársadalom érdekében.
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kivezetni az alapvágatba, és onnan a légaknán a kül-
színre minden bennrekedt bányászt kiszállítottak.

Szervezett bányamentés az 1990-as évek elsõ felében

A fõ bányaveszélyek megjelenése kötelezõen elõírta
a bányamentés valamilyen szintû kiépítését. Így egye-
lõre csak a bányáknál, bányaüzemeknél alkalmaztak
bányamentõ felszereléseket. Ennek révén 1904-ben
Inászón hoztak létre egy helyiséget, amiben 5 db Neu-
per-féle bányamentõ készüléket tároltak. A készüléket
már a következõ években tûzgátak építésénél ered-
ményesen használták.

1907-ben bõvítették az állományt, minek során 13
db Dräger-féle regeneráló bányamentõ készüléket, vil-
lamos kézilámpákat, hordágyakat, telefonokat, oxigén-
töltõ szivattyúkat szereztek be.

1914-ben a salgótarjáni József-aknán a bányamen-
tõk képzésére külön épületet alakítottak ki, ahol az
elméleti és gyakorlati oktatásokat tartották. Itt már
gyakorló tárót, füstkamrát is kialakítottak, ahol kidolgo-
zott terv szerint történt az oktatás.

A késõbbi idõszakban is folyamatosan történt a
technikai eszközök, berendezések beszerzése, haszná-
latba vétele. 1926-ban a ságújfalui Sára-bányában H2S
beáramlása miatt 7 bányász meghalt, a mentésben és a
szellõztetés helyreállításában a bányamentõsök dere-
kasan részt vettek.

Az 1930-as években még mindig nem volt egy egy-
séges szervezet, hanem üzemenként voltak kisebb
állomások, és az üzem állományából 12-15 fõs létszám,
akik jó fizikummal és szakmai képességgel ren-
delkeztek, és vállalták ezt a feladatot is. Évente 4 alka-
lommal gyakorlaton vettek részt, ahol a legújabb
készülékekrõl, felszerelésekrõl kaptak ismereteket és
oktatást.

1943 júliusában az egyik kisterenyei bányában
sújtólégrobbanás történt, amikor is 3 halott és 14 sérült
lett. Ezekben a bányákban az elõzõn túl gyakori a CO2

gázbeáramlás, -kitörés, így Újlak II. lejtõsaknában � az
egyik alkalommal � a gázkitörés miatt az egész bányát
csak tíz nap múlva tudták üzembe helyezni.

Még 1948-ban sem volt egy egységes, vállalati bá-
nyamentõ szervezet. Szomszéd üzemek segítségét
kérték, ha valamely üzemnél, bányánál oly mérvû
üzemzavar volt, hogy azt saját hatáskörben nem tudták
megoldani. Ilyenkor úgy kellett összeszedni az em-
bereket, és lovas kocsikkal, hintókon szállították õket is
és a felszereléseket is a helyszínre.

Ekkorra már a Dräger 160/A típusú készülékek vol-
tak minden nagyobb üzemben, a korábbi 1924-es típu-
sokat kivonták a forgalomból.

Bányamentõk tevékenysége az 1900-as évek
második felében

1952-ben bevezették az egyedi csutora használatát.
Még ebben az évben a vállalat bányamentõi részt vettek
a szuhakállói vízbetörés felszámolásában.

1955-ben hozták létre a Központi Bányamentõ
Állomást Salgótarjánban, ahol állandó ügyeletet adott
egy bányamentõ raj. Azonkívül egy fõmûszerész, sza-
konként egy mûszerész is helyszínen volt. Az esetleges
kivonuláshoz Csepel típusú gépkocsi állt rendelkezésre
szakonként, állandó gépkocsivezetõvel. A gépkocsit úgy
alakították át, hogy a raj tagjain kívül a szükséges felsze-
relést, tartalékokat is magával vihette.

A medence déli részén mûködõ Kányás- és Tiribes-
bányák gyakran igényelték a szervezet segítségét: ugya-
nis Kányás-bánya vízbetörés, tûz- ésmásodosztályúCH4
veszélyes, azon kívül szénpor-robbanásveszélyes beso-
rolású bánya volt.

Kányás-aknában, mivel vízbetörés-veszélyesnek volt
sorolva, 5m3/perc vízhozamot jósoltak a tervezõk. A szi-
vattyúkapacitást 8,5m3/percre építették ki, 100%-os tar-
talékkal. A két zsomp kapacitása egyenként 300m3 volt.

Sok esetben a vízbetörések alkalmával minden szi-
vattyút üzembe kellett helyezni és órákon át mûködtet-
ni. Így 1958 decemberében 27 m3/perces vízbetörés volt.
A vízzel együtt beáramlott iszap teljesen befolyt a szál-
lító akna alá, úgy, hogy csak a vágat felsõ 1/3 szelvényé-
ben lehetett guggolva elõremenni. A korábbi állapotok
visszaállítására minden esetben bányamentõket vettek
igénybe.

1957 nyarán Ménkes-bányában omlás következ-
tében 5 bányász, majd három hónap múlva 3 bányász
holttestét kellett az omlás alól kiszedni.

1959-ben a szücsi bányában bekövetkezett bánya-
szerencsétlenség miatt 31 bányász holttestét kellett a
felszínre hozni, majd a bánya szellõztetését helyreállí-
tani. Ezenmunkálatokban nógrádi bányamentõk orosz-
lánrészt vállaltak.

1960. október 1-jén a mátranováki bányaüzem Gáti
II. bányájában a már korábban lemûvelt I. telep vizét
csapolták le a II. telepbõl. Az egyik alkalommal a vízzel
együtt nagy mennyiségû CH4 is beáramlott, és az
áthúzó légáramban elhelyezett � nem sújtólégbiztos �
szivattyú kapcsolója a metánt berobbantotta. Ennek
során Kuborczik Pál bányamentõ meghalt, társa pedig a
ruhával nem fedett részen megégett.

1961. évben a mizserfai bányaüzem Duclos VII.
bányájában II. széntelep fejtése során a korábban lefej-
tett I. telepbõl metángáz áramlott be, és a nyílt vilá-
gítású lámpáktól berobbant, minek során 8 bányász halt
meg. Az üzemzavar felszámolását, a szellõztetés
helyreállítását bányamentõk végezték.

1962márciusában Tiribes-bányábanCO2 gázkitörés
következett be. A betörésmértéke olyan nagy volt, hogy
az egész bányát elárasztotta, sõt a függõleges aknákon a
külszínre is feljött, az aknák környékén kb. 40 cm ma-
gasságig. A bánya fõ szellõztetõje is lefulladt a tömény
szén-dioxid miatt. Tetemes idõt vett igénybe, amíg a
vágatokat ki tudták szellõztetni, és a betörés helyére be
tudtak menni. Az ereszkében a továbbiakban csak biz-
tonsági elõfúrásokkal és más biztonsági elõírások,
menekülõ készülékek hordása mellett haladhattak.
Ekkor vezették be a Dézsi-féle oxigénes menekülõ
készüléket, azonkívül az üzem területén üzemi bánya-
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mentõ állomást hoztak létre, ahol egy bányamentõ raj
megfelelõ felszereléssel állandóan jelen volt.

1962-ben Salgótarjánban Központi Bányamentõ Ál-
lomást hoztak létre. Az épület alkalmas volt, hogy egy
raj állandóan ott tartózkodhasson, azonkívül fõmûsze-
rész, mûszerészek, riadó gépkocsivezetõvel szolgálatot
adjon.

Az eltelt idõszakra az volt a jellemzõ, hogy fõleg az
északi bányáknál, de Kányáson és Tiribesen is nagyon
sok kezdõ vagy már kifejlõdött bányatüzet kellett
felderíteni, vagy éppen lokalizálni.

Az inászói bányáknál számos esetben megtörtént,
hogy egyszerre négy helyen is égett a széntelep az ott
hagyott pillérekben. Ilyen alkalmakkor tûzgátak építé-
sét, gépek, berendezések mentését kellett végezni a bá-
nyamentõsöknek.

1963-ban Kányás-bánya légakna pillérében keletke-
zett endogén-bányatûz mintegy 80 m hosszban. A he-
lyenként izzó, meleg szén kiszedése nem járt eredmény-
nyel, végül is fagyasztott CO2-vel hûtötték le az említett
környéket. Az anyagot Répcelakról szállították speciális
autókon az üzemhez. A mentés során olyan hõség volt,
hogy a rajok csak 8-10 percet tudtak dolgozni, utána le
kellett váltani õket.

1963-64. években a bányamentõk Salgótarjánban a
korábban üzemelõ és felhagyott József-lejtõ vágataiban
föld alatti bányamúzeumot alakítottak ki. Ennek révén
280 m bányavágatot építettek úgy, hogy a különféle biz-
tosítási módokat a látogatók tudják érzékelni. Ezen kí-
vül különféle elõvájási, fejtési munkahelyeket is kialakí-
tottak, megfelelõ gépekkel.

1964 szeptemberében újabb CO2 gázkitörés történt
Tiribes-bányában. Ekkor már közel sem volt olyan
nagymérvû, és a bevezetett biztonsági intézkedések (ri-
asztóláncok) és a Dézsi-féle oxigénes menekülõkészü-
lékek eredményesen mûködtek.

1977-ben használatba vettük az új MEDI-17108
típusú mentõkészülékeket, a korábbi BG-174 típusokat
leváltottuk.

1981. évben a vállalat bányamentõ létszáma 239 fõ,
ebbõl 67 fõ bevethetõ mûszaki volt.

A szervezethez tartoztak még:
� OÉÁV Istenmezejei Üzem 17 fõ
� OÉÁV Gyöngyösoroszi Üzem 29 fõ
� OÉÁV Felsõpetényi Üzem 18 fõ
� OÉÁV Recsk Rézérc Mûvei 32 fõ
� BAV Recski Körzet 61 fõ
A Központi Bányamentõ Állomáson (a készenléti

rajon kívül) volt még 1 fõ fõmûszerész, 6 fõ mûszerész,
3 fõ gépkocsivezetõ.

Üzemi bányamentõ szertárak voltak:
� Ménkes-aknamezõ
� OÉÁV Gyöngyösoroszi
� BAV Recski Körzet
1982. évben a Központi Bányamentõ Állomást

leköltöztettük Salgótarjánból Tiribes-bánya területére
az elhagyott épületekbe. Ezután a föld alatti részen gya-
korló aknát létesítettünk.

Még ebben az évben 42 bányamentõ munkaalkal-
massági, pszichológiai vizsgálaton vett részt Tatabányán.
Ugyanakkor megállapították azt is, hogy mely dolgozók
alkalmasak a hõvédõ ruhák használatára is.

1983. június 22-én 13.30 órakor Kányás-bányaüzem
XXII. számú induló frontfejtés homlokán 13 m hossz-
ban részleges omlás keletkezett. Ennek során 4 dolgozó
került életveszélybe, sajnos ketten meghaltak, már csak
holtan tudták kihozni õket a mentõsök.

1984 nyarán Szorospatak-bánya délnyugati fõvonal
légvágatában kellett egy endogén-bányatüzet felszámol-
ni. A munka gyorsaságát az is indokolta, hogy a közel-
ben volt egy mezõbeli robbanóanyag-raktár is.

Még ebben az évben 10 fõ orvost is kiképeztünk bá-
nyamentõ-készülék használatára, akik nagyon szívesen
vettek részt a gyakorlatokon is.

1987 telén két alkalommal is Szorospatak-bányához
riasztották a készenléti rajt. Elsõ esetben a beszálló ak-
na alatt hegesztési munka után a munkahely környéke
meggyulladt, ebben az esetben 17 fõ volt veszélyeztetve,
akik a CO-szûrõs készülékeket felbontva menekültek.
A második alkalommal � munkaszüneti napon � a lefa-
gyott sûrített-levegõs hálózat felmelegítését végezték
szabálytalanul, így szintén tûz keletkezett az akna alatt.

Az egyik alkalommal Kányásra riasztották a rajt,
ugyanis szabálytalanul tárolták a robbanóanyagot, az
ütésre felrobbant. Egy ember meghalt, õt kellett
�összeszedni� a raj tagjainak.

Még ebben az évben a vállalaton belül kiépítettük az
URH hírközlést, ami nagyban megkönnyítette az üzem
és a Bányamentõ Állomás, de a riadókocsi közötti kom-
munikációt is.

1989. január 14-én Kányás-bányaüzem déli körleté-
ben a III. sikló XXVI. sz. frontfejtés elõkészítõ vágatá-
ba nagy mennyiségû vizes homok folyt be. Az ott dolgo-
zók közül 2 személy azonnal meghalt, egy a homokon
rekedt, sajnos a TH biztosítás lefogta a lábát. Az iszap
beáramlásának megszüntetése után lehetett hozzáfogni
a harmadik személy kimentéséhez. Ehhez egy kerülõ
vágatot kellett kihajtani, sajnos a kihozatala után õ is
meghalt.

1991. év elején a Központi Bányamentõ Állomás Ti-
ribesrõl beköltözött Nagybátonyba a tanmûhely épü-
letébe.

Az eddig felsoroltak csak a fontosabb tevékenysé-
get, eseteket jelentették. Ezen túl számos esetben kel-
lett közremûködni majd minden üzemnél, tûzgátak épí-
tésénél, lezárt bányarészek szellõztetésének helyreállí-
tásánál, kezdõdõ vagy kifejlõdött bányatüzek lokalizálá-
sánál.

Az 1965. évben beindult bányafelszámolások a ké-
sõbbi idõkben mindinkább felerõsödtek. Ennek révén a
felhagyott bányákból gépek, berendezések kimentését
is a szervezet dolgozói végezték. (Fájó szívvel!)

1993 elsõ negyedévében a Bányamentõ Állomás
megszûnt.
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Bányamentõk bányaüzemen kívüli segítségnyújtásai

1974 nyarán Nagyrédére, a pincegazdaságba kértek
segítséget. Az történt, hogy a pince egyik helyiségében
szigetelést végeztek kb. 150-200 m2 felületen, a másik
helyiségben viszont villamos hegesztõvel dolgoztak. A
ragasztásnál használt hígító gáza a szomszédos helyi-
ségbe átszivárgott és berobbant. Meghalt két dolgozó a
helyszínen, egy fõ pedig a kórházban. Amentõsökmun-
kája során kihozták az embereket, kiszellõztettek a he-
lyiségeket.

1987 júniusában Kányás-bánya közelében dolgoztak
a nagybátonyi vízmû dolgozói, csatornatisztítási munkát
végeztek. Az egyik szellõzõaknában két fõ tartózkodott,
amikor az alsó munkás rosszul lett. A felsõ dolgozó is
rosszul érezte magát, de kimászott a külszínre. A társai
segítséget kértek az üzemtõl, szerencsére éppen egy
bányamentõstõl. Õ a lámpakamrából kihozott egy
SSz-7M típusú oxigénes menekülõkészüléket, üzembe
helyezte és felhozta az ájult dolgozót. A kivonult raj az
akna alján 0,04% H2S gázmértéket mért. Az ájult dol-
gozót két hét után gyógyultan engedték ki a kórházból.

1988. július hóban robbantással lebontottuk a régi
Városi Tanácsház épületét. Nehezítette amunkálatokat,
hogy az épület környékén lakóházak, irodaépületek,
üzletek voltak. A munkálatok irányítását Horvát László
és Kirschner József szakértõk végezték.

Még ez év õszén a bujáki Honvéd Üdülõ földalatti
része szellõztetésére szolgáló 4 db aknát építettük újjá.

Segítséget kértek Nagyrédére a pincegazdaságba,
ahol a pálinkagõz meggyulladt, és egy dolgozó belehalt
az égési sérüléseibe.

Több esetben adtunk segítséget, így:
� a Karancs -kõbánya egyik tartályába beszorult dol-
gozó kimentésénél,

� a Karancs-húsnál bekövetkezett ammóniagáz
beáramlásánál,

� az egri vár meglazult falának lerobbantásánál,
� több híd robbantással történõ bontásánál,
� fúróberendezések felvonultatásához, utak robban-
tásánál,

� építési területek, utak robbantással való lazítá-
sánál,

� NÁÉV kérésére épületek bontásánál,
� gyárak kérésére gépalapok bontásánál,
� üveggyárakban, kohókban megszilárdult anyagok
kirobbantásánál,

� MÁFI részére korábbi lejtõsakna átépítés Rá-
kóczi-bányatelepen,

� TSZ-ek részére útépítésnél robbantással, pince-
rendszerek felújításával,

� vízelvezetõ árkok (5 db 12 mély) mélyítéséhez,
� Gagarin Hõerõmûminden télen kérte a segítségü-
ket a befagyott készletek kirobbantására,

� kapcsolt üzemek is kértek esetenként segítséget,
� külfejtések részére talajlazító robbantásokat is vé-
geztünk.

Köszönetnyilvánítás

Ha értékeljük a szervezet, a Központi Bányamentõ
Állomás tevékenységét, elmondhatjuk, hogy a vállala-
ton belüli feladatát jól megoldotta. Egy olyan fogaske-
rék volt, ami nélkül a megye szénbányászata nem tudott
volna eredményesen mûködni az ország javára.

Én � a vállalat mindenkori vezetõinek nevében is �
megköszönöm a szervezet minden dolgozójának áldo-
zatos tevékenységét, közremûködését, azoknak, akik a
legdrágábbat veszélyeztették másokért: az életüket

A bányamentõ munka irányításában elismerésre
méltó munkát végeztek a jól képzett szakemberek.

A teljesség igénye nélkül megemlítjük az alábbiakat:
Jeney Gyula bányamérnök, bányamentõ pk.
Cserjési Miklós bányamérnök, osztályvezetõ, bá-

nyamentõ pk.
Nagy Sándor bányamérnök, bányamentõ pk.
László Gyula bányamérnök, bányamentõ pk.
Szabó Ferenc bányamérnök, bányamentõ pk.
Czene Géza bányamérnök, bányamentõ pk.
Torják Tibor bányamentõ pk. helyettes
id. Patvaros József bányamentõ pk.
Piletics Tibor bányamentõ pk. helyettes
Erdõsi Tibor b.technikus, bányamentõh.
Kosár István fõmûszerész
Kecskés Ambrus fõmûszerész
Fekete Zsolt fõmûszerész

Irodalom

Dzsida József: A Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. Nógrádi
Szénbányászatának története 1868-1943-ig

Lassan József: A Nógrádi Szénbányászat felszabadulás utáni
mûszaki története (1945-1985) I-II. kötet

Török Zoltán: Bányamentés, bányaveszélyek elhárítása (1986)
László Gyula: Bányamentõ tevékenység a Nógrádi Szén-

medencében (kézirat)
Nógrádi Szénbányák: Kányás, Tiribes, Gáti II, Ménkes aknák

felügyeleti napi jelentésnaplói, Bányamentõ
Állomás jelentésnaplói. Továbbá 19 fõ bánya-
mentõ visszaemlékezései.

LÁSZLÓ GYULA okl. bányamérnök, okl. munkavédelmi szakmérnök 1957-ben, Sopronban fejezte be
egyetemi tanulmányait. 1963-ig a Nógrádi Szénbányák Ménkesi Bányaüzemében üzemmérnök, majd több
aknaüzemnél is felelõs mûszaki vezetõ, aknavezetõ. 1972-74 között a Fúrási Üzem vezetõje, majd a vállalat
munkavédelmi osztályának vezetõhelyettese és bányamentõ parancsnok 1981-89-ig, nyugdíjazásig.


