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Az úrkúti mangánércbányászat kezdetének 1917.
08. 30-át tekintjük, amikor is szénkutatás közben egy
lejtaknával mangánérctelepet harántoltak. Öt évvel
késõbb a termelés és a további kutatások gazdasági
alapjainak megteremtésére részvénytársaság jött létre.
Ez a társasági forma mûködött egészen 1952-ig, majd
az államosítás során megszûnt. A több mint négy
évtizedes állami tulajdonlást és többszöri átalakítást
követõen ma a Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft.
végzi a világviszonylatban is jelentõs mangánérc-elõ-
fordulás mûrevaló részének kitermelését.

A BKL Bányászat lapban utoljára 1989-ben jelent
meg a mangánércbányászat helyzetével foglalkozó
írás. Az azóta eltelt idõszak jelentõs gazdasági változá-
sai súlyosan érintették a mangánércbányászatot is. Az
északi régió kohászatának (Ózd és Diósgyõr) válsága,
az ottani nagyolvasztók leállítása az exportlehetõség
teljes megszûnésével párosult. A piacvesztés követ-
keztében a termelés három év alatt kevesebb, mint
egyharmadára esett vissza, a létszám a felére csökkent.
1997 ismét súlyos csapást hozott: megszûnt a hazai
uránércbányászat, a Mecseki Ércbányászati Vállalat
dúsítóüzeme nem tartott tovább igényt a mangánérc-
re. Vízbetörések következtében az újabb oxidos érc-
termelésre irányuló kísérletek meghiúsultak. Ekkor
jutott meghatározó szerephez az 1950-es évek elején
felismert karbonátos mangánérc, melyet 1955-tõl
használnak a hazai kohászatban a nyersvas mangán-
tartalmának növelésére. A túlélést ebben az idõben az
biztosította, hogy a Dunaferr Acélmûvek Kft., amely a
gazdasági nehézségek és az idõközbeni acélipari válság
ellenére talpon tudott maradni, továbbra is igényelte
az oxidos-karbonátos átmeneti zónákból termelt jó
minõségû karbonátos mangánércet. A Dunaferrnél a
mangánércet a vasérchez keverve szinterszalagon pör-
kölik, és az így elõállított tömörítvényt a kohókban
(nagyolvasztó) használják fel.

A karbonátos érc termelésére történõ átállás az érc
feldolgozási technológiájában is jelentõs változtatást
követelt meg. Az oxidos mangánércekkel szemben, �
amelyeket durva törés és osztályozás után excelsioron
dúsítottak � a karbonátos mangánércek fizikai úton
nem dúsíthatók. Ezeknél az érceknél a követelmény az
érc 10 mm szemcseméretre történõ aprítása, ami nem
egyszerû feladat, mert az átmeneti zónák oxidos érce
és a különbözõ típusú karbonátos ércek eltérõ fizikai
tulajdonságai megnehezítik az optimális anyagmi-
nõség kiválasztását a törõberendezéseknél.

Az úrkúti mangánércbánya jelenlegi kialakítását
tekintve két függõleges aknával rendelkezik, a terme-
lés pedig két alapszint, a +175 mBf és a +241 mBf
közt folyik. A két alapszintet ereszkékbõl álló rendszer
köti össze. A kilencvenes évek végén már látszott,

hogy a régi ereszkerendszert csak nagy erõfeszítések
árán és nagy ráfordítással lehetne megtartani, és az új
termelõ szint innen kockázatosan tárható fel, ezért az
a döntés született, hogy a két alapszint között, �haza-
felé� új összekötõ vágatot kell hajtani. Ez a több mint
600 méteres feltáró vágatrendszer az utóbbi évtized
legjelentõsebb bányászati beruházása, mely � a jelen-
legi igényt tekintve � még mintegy 10-12 évre biztosít-
ja a termelést. Innen végezzük a +202 mBf szintig le-
mûvelt karbonátos-oxidos átmeneti telep továbbmû-
velését felülrõl lefelé történõ szintosztással, valamint a
mélyszinti alapvágattól északra és délre a karbonátos
telep mûvelését két szeletben.

A megkutatott ásványvagyonnal rendelkezõ bá-
nyákra általában jellemzõ, hogy a legkönnyebben el-
érhetõ, legjobb minõségû ásványi nyersanyagot terme-
lik ki elõször. Mivel a karbonátos ércet csak késõbb
fedezték fel, és felhasználása is meglehetõsen
ingadozó volt, így napjainkra is maradt könnyen hoz-
záférhetõ megfelelõ minõségû ércvagyon. A jelenleg
mûvelt karbonátos telep a szállítóaknától mintegy 400
méterre húzódik. A fentiekbõl világosan látszik, hogy
a termelés feltételei adottak.

A piacon maradás érdekében a megfelelõ minõség
biztosítása mellett a piacképes árat is ki kellett alakí-
tani. Kiemelt hangsúlyt kapott a költségcsökkentés,
mert a felhasználó elvárása a minõség mellett a kedve-
zõ ár. A stratégia alapja a takarékosság, ami létszám-
racionalizálással és átszervezéssel valósult meg. Ennek
egyik eredménye, hogy ma � a korábbi többmûszakos
munkarend helyett � egy mûszakban történik a terme-
lés. Ezzel jelentõsen csökkent az energiaköltség és
megszûnhettek a mûszakpótlékok. Jelenleg a társaság
létszáma 85 fõ, emellett egyes � elsõsorban kutató és
feltáró jellegû � bányászati munkákat alvállalkozók
végeznek.

A Mangán Kft. minden kötelezettségét teljesítette
a múltban, és teljesíteni fogja a jövõben is. 1997-ben
elkészítette a környezeti hatástanulmányát, melynek
alapján a bányászati tevékenység folytatására 2010-ig
környezetvédelmi engedélyt kapott. 1999-ben � utol-
sóként � a Kislõdi Külfejtés fizikai rekultivációja is be-
fejezõdött. A biológiai rekultiváció folyamatban van,
eddig közel 40 hektár bányászattal érintett területen
végeztünk erdõtelepítést, így a bányászat okozta tájse-
bek lassan eltûnnek.

Úrkút a mangánércbányászattal párhuzamosan fej-
lõdött jelentõs településsé, azonban az érctermelés
csökkenésének következményei is hatással voltak a
községre.

A Mangán Kft. a lehetõségeihez mérten igyekszik
mindent elkövetni annak érdekében, hogy a község és
annak lakói minél kevesebbet érezzenek meg ebbõl. A
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társaság a törvényi kötelezettségén túl segíti a falu fel-
adatait gépekkel és egyéb anyagi eszközökkel, a nehéz-
ségei ellenére folyamatosan biztosította és biztosítja az
ivóvízellátást is. Az ércbányászat hosszútávú fennma-
radása a község számára azért is létérdek, mivel Úrkút
ivóvízzel történõ ellátása a bánya által emelt karsztvíz-
bõl történik. Egy új, a bányától független rendszer ki-
építése hosszú éveket venne igénybe és óriási anyagi
megterhelést jelentene. A sok évtizedes együttélés
alatt ezer szál szövõdött a falu és a bánya között, ame-
lyek kényszerû elszakítása mindkét fél számára fáj-
dalommal járna.

AMangán Kft. létérdeke, hogy a meghatározó pia-
cát jelentõ Dunaferr acélgyártói tevékenysége fenn-
maradjon. Az egyik legnagyobb hazai vállalatcsoport
privatizációja most történik. Az új tulajdonos vállalta a
privatizáció feltételei között a meglévõ kohászati tech-
nológia megtartását, és a fejlesztési kötelezettségeket.
Ez aMangán Kft. számára bizakodásra ad okot, hiszen
a Dunaferr mangánérc igényének még hosszú idõre
történõ megmaradását vetíti elõre.

AMangán Kft. arra törekszik � és ezt a hosszú távú
célkitûzései között is rögzítette � hogy új tevékenysé-
gekkel erõsítse meg a hosszú távú fennmaradásának
alapjait, és ezen keresztül minél több dolgozót alkal-
mazhasson. Erre számos próbálkozás van, melyek kö-
zül az egyik legjelentõsebb � a mangániszap haszno-
sítása � bányászati vonatkozású. Az oxidos ércek dú-
sítása hosszú évtizedeken keresztül, egészen 1997-ig
folyt. A dúsítás melléktermékét jelentõ, fõként agya-
gos összetevõket tartalmazó zagyot (Fe-Mn-iszap) az
üzem területén és a bányatelken belül tározókba gyûj-
tötték. Ezt az anyagot a társaság mindig is potenciális
nyersanyagnak tekintette, és több irányban is történtek
hasznosítási kísérletek. Ezek közül a legelõrehaladot-

tabb az iszap durvakerámia-ipari hasznosítása, mely-
ben � a Mangán Kft. mellett � részt vesz a Fehérvári
Téglaipari Kft., valamint a Német GROTHE Gmbh.
Az eljárás lényege, hogy az iszap a kerámiaipari agya-
gokhoz keverve egyrészt javítja a termék fizikai tulaj-
donságait, másrészt csökkenti az égetési hõmérsék-
letet, ezáltal energia takarítható meg. Tekintettel arra,
hogy a tározókban mintegy 2,8 millió tonna iszap van
és a felhasználás eléri azt a szintet, amitõl indokolt az
üzemszerû termelés beindítása, így hosszú évtizedekre
biztosítható a bányászat egy speciális változatának a
fennmaradása Úrkúton.

A mangánércbányászat fejlõdésével párhuzamo-
san, az 1950-es évek végétõl jelentõs tudományos és
ipari kutatatás bontakozott ki. A tudományos kutatás
a mangánérctelepek törvényszerûségeinek megis-
merésére irányult, az ipari kutatás a karbonátos man-
gánérc vegyi (hidrometallurgia) feldolgozását tûzte ki
célul. Ez utóbbi magvalósítására nem kerülhetett sor.
A bakonyi mangánérctelepek és a mangániszap tu-
dományos kutatása napjainkban is folyamatban van, és
ezt a tevékenységet a Mangán Kft. lehetõségeihez
mérten támogatja.

Céljainkat és lehetõségeinket összegezve, okkal
bízhatunk abban, hogy a hagyományos mangánércbá-
nyászat fennmaradhat legalább a feltárt ásványvagyon
kimerüléséig. A mangániszap piacra történõ beve-
zetésével és a feldolgozó üzem Úrkútra telepítésével
pedig megteremthetõ a Mangán Kft. fennmaradásá-
nak feltétele az azt követõ idõszakra is.

A Mangán Kft.-nek, a dolgozóknak és Úrkút köz-
ségnek közös vágya, hogy a mangánércbányászat
fennállásának 100. évfordulóját együtt megünnepel-
hessük.

Az Úrkút Ankét a bakonyi mangánércesedés tudo-
mányos kutatásával foglalkozó szakemberek találkozó-
jaként 2003. december 4-5-én a MTA Veszprémi Aka-
démiai Bizottsága várbeli székházában, 31 résztvevõvel
került megrendezésre aMagyarhoni Földtani Társulat,
az MTA VeAB, az MTA Geokémiai Kutatólaborató-
riuma és a Mangán Kft. közös szervezésében. A ren-
dezvény célja a legújabb eredmények ismertetése és
megvitatása volt. A két nap folyamán 16 elõadás hang-
zott elWeiszburg Tamás, az ELTE Ásványtani Tanszéke
oktatójának elnöklete mellett. A poszter-szekcióban 9
posztert mutattak be. Elõadást tartott Bruknerné Wein
Alice (MTA GKL), Császár Géza (MÁFI), Farkas
István (Mangán Kft.), Kávási Norbert (Veszprémi

Egyetem), Lantos Zoltán (ELTE), Pálfy József (Magyar
Természettudományi Múzeum), Pekker Péter (ELTE),
Polgári Márta (MTA GKL), Sajgó Csanád (MTA
GKL), Szabó Imre (ny. fõgeológus, Mecsekérc Rt.),
Szabó Zoltán (Mangán Kft.), Tóth Erzsébet (ELTE),
Vetõ István (MÁFI), Vigh Tamás (Mangán Kft.), Vörös
Attila (Magyar Természettudományi Múzeum).

A rendezvény elõképének az MTA Úrkútra
kihelyezett 1951-es ülése tekinthetõ. Tekintettel a ren-
dezvény sikerére és hasznosságára, remélhetõ, hogy a
késõbbiekben nagyobb gyakorisággal lehet majd
megszervezni.

Vigh Tamás

Úrkút Ankét
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