
Küldöttségünk � a kiránduláson eltöltött nyolc nap-
ra � óramû pontossággal kidolgozott és megvalósult
programot kapott, melyet elsõsorbanGünter Henschnek
köszönhetünk. Õmindvégig velünk volt és biztosította a
feszített ütemû ismeretszerzést.

A kirándulás célja az Európai Unió mûködésének
tanulmányozása mellett a Maas-Rhein minta eurégió
részletes megismerése. Köztudott, hogy ezen a terüle-
ten a szénbányászat megszûnt, és a foglalkoztatásban a
hazaihoz hasonló problémák ma is léteznek.

Az Európai Unió felépítése, mûködése

Hensch úr adott e témában általános ismertetõt.
Isabelle Trautmann az EU bizottságok feladatát ismer-
tette. Klaus Harald Käding és Hercegfalvi Judit az EU
Parlament munkájáról számolt be.

Az elõadásokat Brüsszelben a bizottsági teremben,
az EU Parlament melletti tárgyalóban hallgattuk (1.
kép). Megtekinthettük az EU Parlament tanácstermét
is. Jólesõ érzés volt, amikor a magyar tolmácsok fülké-
jét is megtaláltuk.

Az elsõ európai megállapodás 1958-ban volt, ami-
kor aláírták az �acélszerzõdés�-t, melynek résztvevõi:
Németország, Franciaország, Olaszország és a Benelux
államok voltak. Az elõadók részletesen ismertették azt
az utat, melynek eredményeként 2004-ben már 25 tagra
bõvült a közösség. Ezzel a világ egyik legnagyobb gazda-
sága született meg.

A közösségben élõ 450millió ember gazdag nemzeti
kultúrát képvisel, és ezzel teszi színessé uniónkat. A

tagállamok létszáma, területe jelentõsen eltér egymás-
tól, míg Németország lélekszáma 82 millió fõ, addig a
legkisebb tagország még az 1 millió fõt sem éri el. Az
EU feladata, hogy az eltérõ tulajdonságokkal rendelke-
zõ országok közösségében is lehetõvé tegye a demokra-
tikus mûködést.

A 15 állam 1995. 10. 29-én fogalmazta meg az EU
KARTA-t, mely ma is az akkor elfogadott alapelveket
tartalmazza:
� A nemzeteket összefogásra szólították fel,
� az értékrend védelme mellett döntöttek,
� kis és nagy országok együttmûködését határozták el,
� a további fejlõdést biztosító nagy gazdaságmegterem-
tését tûzték ki célul,

� fontosnak tartották az identitás elvének elfogadását
(pl. európai ember � magyar gyökerekkel).

A közös gazdaságban lehetõvé kell tenni:
� A szabad mozgást, munkavállalást,
� a közös szolgáltatási rendszer kiépítését (bank, bizto-
sítás, kommunikáció),

� a szabad áruforgalmat és
� a szabad tõkeáramlást.

Az unió felépítése hármas tagozódású:
Tanács - miniszterelnökök tanácsa (25 tagállam).
Parlament- országok által választott képviselõk.
Bizottság - többen az EUkormányának is nevezik.

EU Bizottság(ok) mûködése

A bizottsági ülés munkanyelvei a francia, a német és
az angol. Azonban mindenki a saját nyelvén is felszólal-
hat, hiszen a tagok véleményüket pontosan, érzelmileg
kifejezve a saját anyanyelvükön tudják elmondani. A bi-
zottság feladata a törvények elõkészítése, a bizottságon
belül a viták lefolytatása, a parlamentben annak elõter-
jesztése. Az igazi munka tehát a bizottságokban folyik.

A bizottságok vezetõi a komiszárok � nálunk �bizto-
sokként� ismertek � (25 fõ), akiket 5 évre választanak
meg. A bizottságokban jól felkészült szakemberek is
dolgoznak, mint tanácsadók (kellõ nyelvismerettel). A
bizottság tagjai nem nemzetet képviselnek, hanem az
EU érdekeit tartják szem elõtt. A bizottság felépítése
igen szerteágazó, több vezérigazgatósága mûködik,
mely igazgatóságokra, osztályokra tagozódik. A vezér-
igazgatókat és az igazgatókat 5 évre választják, az osz-
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Tanulmányutunk szponzorálásában részt vett a Rajna-Westfalia tartomány, támogatta az
evangélikus egyház és magánszemélyek is. A hazai szervezést a Bányagépészet a Mûszaki
Fejlõdésért Alapítvány vezetése végezte. A résztvevõk népes csapatát alapítványunk tagjai,
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jérõl.

1. kép: Csapatunk a bizottsági teremben



tályvezetõi és szakértõi beosztásokat lehet nyugdíjas ál-
lásként betölteni.

EU Parlament mûködése

A bizottságok elõterjesztéseit a parlament vitatja
meg és fogadja el. A parlamentben a munka politikai
csoportokban (frakciókban) folyik. Az ülésrendet is en-
nek megfelelõen alakították ki. A jelenlegi képviselõk
száma 732 fõ, melybõl a magyar képviselõk száma 24. A
legnépesebb párt a Néppárt 238 képviselõvel.

A plenáris üléseket Strassbourgban tartják, azonban
a tényleges részletes munka Brüsszelben folyik. A par-
lament hatásköre kiterjed a jogalkotásra, az EU költ-
ségvetésének elfogadására, a politikai ellenõrzésre.

Az EU Parlament hazánk részére a következõ aján-
lást (javaslatot) fogalmazta meg:

� Az államháztartás hiányának csökkentése,
� új munkahelyek teremtése,
� kutatás � fejlesztés támogatása,
� a fiatalság helyzetének javítása,
� a szabad piaci verseny támogatása.

EU Tanács mûködése

Aparlament a tagországok felé ajánlásokat tesz. Be-
vezetésük az egyes országok parlamentjének jóváhagyá-
sával történik. Az EU Tanács tagjai a tagországok mi-
niszterelnökei, illetve megbízottaik. Ebbõl következik,
hogy a miniszterelnökökbõl álló tanács egy-egy téma
erejéig ülésezik. Az EU Tanács az egyetlen fórum, ahol
a miniszterelnökök a nemzet érdekeit képviselhetik.

Maas-Rhein eurégió

AzEUmûködésével, problémáival kapcsolatos álta-
lános ismereteken túl az egyes kérdések konkrét megol-
dása is érdekelt bennünket. A gondok a régiókon belül
egyértelmûen jelentkeznek. Ezért volt számunkra fon-
tos, hogy a megszerzett tapasztalatokat megismerjük.
Az EU eddig 41 régiót alakított ki, ezek között a Maas-
Rhein eurégiót mintarégióként kezeli. A régiómûködé-
sérõl tájékoztatást adottHeinz Kaulen, a régió szakszer-
vezeti elnöke és dr. Malis úr a kereskedelmi és ipari ka-
mara képviseletében.

A mintarégióban lévõ területeket a történelem sod-
rában hol az egyik, hol a másik szomszédos országhoz
csatolta a politika. Az egész régió területére jellemzõ a
szén- és ércbányászat visszavonulása, új ipar telepítésé-
nek szükségessége, a foglalkoztatás elõsegítése. A min-
tarégióban jelentkezõ gondok (kicsiben) az EU-ban is
fellelhetõ problémákat tárják fel.

A régió három ország öt provinciáiból tevõdik össze:
Nemzetállam Központja

Régió Aachen német Aachen
Provincie de Liege belga Liege
Provincie Limburg belga Hasselt
Deutschsprachige Gerneinschaft belga Eupen
Provincie Limburg holland Maastricht

A mintarégió központja Maastricht (3. kép). Az öt
provincia együttmûködését 1995-ben írták alá. A régió-
ban négy bizottságmûködik: gazdasági, természetvédel-
mi, egészségügyi-szociális, ifjúsági-kulturális. A tanács
81 tagú, melybõl 51 fõ a népképviselet. Amintarégió je-
lentõs EU támogatással mûködik, jelenleg a III. prog-
ram (2000-2006) feladatait hajtják végre, mely 53 millió
euró költségkeretû.

Az együttmûködést a turisztika, a rendõrség, a tûz-
oltóság, az oktatás és az egészségügy területén kívánják
elsõsorban kialakítani. A program keretében már meg-
épült egy korszerû kórház a három ország határán. Ez a
létesítmény hasonlít a párizsi Pompidou-központra,
ugyanis a technológiai csatornákat az épületen kívül he-
lyezték el. Az együttmûködést több apró tényezõ zavar-
ja, mint eltérõ népszokások, ünnepek stb.

A régió határt átlépõ gazdasági közösségben tevé-
kenykedik. A 3,7 milliós lakosságból 1,5 millió munka-
vállaló. A régió területe 10.000 km2, éves termelési érté-
ke 71.400 millió euró. Az egyes provinciák gazdasági
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2. kép: A Parlament épülete

3. kép: A maastrichti vár



szerkezete eltérõ, a holland területen nemzetközi tõké-
vel az acélipar még mûködik, Aachenben jelentõs a ku-
tatás-fejlesztés, a papíripar, a belga területen az autói-
par, vegyészet ad munkalehetõséget.

Fontos feladat az oktatási rendszer összhangjának
megteremtése. Nemzetenként eltérõ az oktatásban az
elmélet-gyakorlat aránya. A németek a gyakorlati okta-
tásra helyezik a hangsúlyt, míg a hollandok az elméleti
ismereteket tartják fontosnak.

A régióban a közlekedést hátráltatja, hogy még
nincs közösmenetrend, közös jegy az autóbuszokon. Je-
lenleg ennek megoldásán dolgoznak.

Az Aachen-i provinciában meghatározó a kutatás-
fejlesztés. 81.000 diák tanul az egyetemen, évente 2000
mérnök végez.

A beilleszkedésükre 1982-ben technológiai centru-
mot létesítettek, ahol a fiatal mérnökök indulását elõse-
gítik támogató projektek ajánlásával stb. A munkában
részt vesz a helyi kamara is.

A tanulmányutunk során lehetõségünk volt egy kor-
szerû külfejtéses széntermelésre alapozott közel 10.000
MW összteljesítményû bánya-erõmû rendszert megis-
merni. A mintarégió határán Kölnhöz közel épült ez a
négy erõmûbõl álló létesítmény. A külfejtést (4. kép)
részletesen bemutatták, ahol 200-400 m fedõréteg eltá-
volítása után válik lehetõvé a 80-100m vastag barnaszén
kitermelése (elõvíztelenítéssel szén-tonnánként 2 m3 vi-
zet is eltávolítanak).

A hatalmas gépek (5. kép) lenyûgözõen hatottak
ránk, melyeket korszerû vezérléssel mûködtettek, mini-
mális létszámmal. Az RWE tulajdonában lévõ létesít-
mény évi 100 millió tonna barnaszenet hoz felszínre,
melybõl 60.000 GWh kondenzációs villamosenergiát
termelnek. Ez a mennyiség hazánk villamosenergia igé-
nyének közel másfélszerese.

A régióban fontos feladat a munkahelyteremtés, a
munkanélküliség visszaszorítása. Aachentõl keletre
korszerû italcsomagoló dobozokat gyártó üzem létesült
(SIG). Ezzel már megvetették lábukat a világpiacon.
Dichter Jansen, az üzemi tanács vezetõje kísért végig
bennünket a gyártósorokon. Érdekesség, hogy a �német
földön� lévõ gyárban fõként belga munkavállalók dol-
goznak.

A dús szakmai program mellett sajnos kevés idõnk
maradt a városok megtekintésére. Esõs idõben voltunk
Maastrichtban, a régió központjában. Útba ejtettük
Kölnt, ahol a dóm bejárása különleges élményt jelentett
számunkra. Aachen ésmúltja �mint a FrankBirodalom
fõvárosa � nagy kihívást jelentett. Az aacheni PalotaKá-
polnában szakszerû idegenvezetést is kaptunk (6. kép).
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4. kép: A külfejtés látképe

6. kép: A Palota Kápolna Aachenben

5. kép: Kotrógép Indenben



A történészek szerint ez az egyetlen régészeti emlék
Nagy Károly császár birodalmáról. Egyes mûvészettör-
ténészek véleménye, hogy a centrális térelrendezésû ro-
mán stílusú építmény Nagy Károly halálát követõen
mintegy 100 évvel épülhetett. Talán a szentélyben elhe-
lyezett csontok sem egyértelmûen a császár csontjai. A
Palota Kápolna mûvészeti szempontból mindenképpen
különlegesség.

E helyen is szeretnénk köszönetet mondani � kül-
döttségünk nevében � a német precizitással megszerve-
zett program lebonyolításáért személy szerint Günter
Hensch úrnak. A program érdeme, hogy a mintarégió-
ban szerzett tapasztalatok segítségével megismerhettük
az unió mûködését és annak demokratikus jellegét. A
helyiek õszintén feltárták az összefogás eredményeit és
problémáit is.
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Az arab államok alumíniumipara

A Perzsa-öböl menti arab államok 2010-ig összesen 1,8
Mt/év alumíniumkohó kapacitást építenek ki. Dubaiban már
2005-ben belép egy 760 kt/év kapacitású, Bahrainben pedig
épül egy 1,1 Mt/év kapacitású kohó. Szaúd-Arábia, Kuvait,
Katar és Oman további 6,5 Mrd USD összeget ruház be az
alumíniumiparba.

A fejlesztéseket a területükön lévõ olaj- és gázmezõkbõl
elõállítható nagymennyiségû olcsó villamos energiára alapoz-
zák, de emellett nem elhanyagolható az olcsó munkaerõ sem.
Három nagy vevõ � Japán, Dél-Korea és Kína � sürgeti a
fejlesztéseket és további energiaigényes petrolkémiai/vegyipa-
ri beruházásokra is buzdítják ezen arab államokat.

Engineering and Mining Journal, 2004. szeptember
Bogdán Kálmán

Az ALCOA növeli timföldgyártó kapacitásait

AzALCOA (Kanada) világszerte növeli timföldgyárai ka-
pacitását, ill. új üzemeket létesít:

Jamaicában a kormánnyal kötött szerzõdést, hogy a meg-
lévõ 1,5 Mt/éves kapacitású timföldgyárat 2,8 Mt/év-re bõvíti.

Guineában 1,5 Mt/év kapacitású timföldgyárat épít.
Surinameban a jelenlegi 250 kt/éves üzemet 2,2 Mt/évesre

bõvíti a hozzá tartozó bauxitbányákkal együtt.
Ausztráliában a Pinjarra timföldüzemet 3,4 Mt/évrõl 4,0

Mt/évre bõvíti.
Brazíliában, Sao Luis-ban egy 2 Mt/éves kapacitású tim-

föld üzemet épít a hozzá tartozó Juruti bauxitbányákkal
együtt.

Engineering and Mining Journal, 2005. január-február
Bogdán Kálmán

Oroszország német frontfejtési berendezést vásárolt

A szibériai kuznyetszki szénmezõ 7. számú bányaüzemé-
be a Siberian Coal Energy Company a német DBT vállalattól
egy 300 m-es fronthosszra és 4,7 m-es telepvastagságra alkal-
mas, komplett frontfejtési berendezést vásárolt fronti és gyûj-
tõvágati átfedõ láncos vonszolókkal, valamint hevederes szál-
lítószalag végállomással együtt. A pajzsegységek távmûköd-
tetésû PM 4 típusú vezérléssel vannak ellátva. A frontfejtés

helyzete a külszínen, a diszpécsernél a képernyõn is követhe-
tõ. A DBT ezen szénmezõ további két bányájához � Kotis-
kaya és Toldinskaya/Zapadnaya � a frontfejtések meghosz-
szabbításához is szállít pajzsegységeket.

World Mining Equipment, 2004. december
Bogdán Kálmán

Nagyarányú fejlesztések a kínai szénbányászatban

A fõteszén-omlasztásos frontfejtési rendszerhez a német
DBT cég új láncos vonszolókat fejlesztett ki. A kínai szénbá-
nyák a fõteomlasztásos technológiát 30 m telepvastagságig ter-
vezik alkalmazni. A hagyományosmaróhenger 3m-es szeletet
vág ki a pajzsos biztosítás elõtt, az erre a célra tervezett fõte-
omlasztásos pajzs nyitható-csukható eleme alá, hátra pedig
egy második láncos vonszolót szereltek. A kínai szénbányák
85%-a igényli ezt a fõteomlasztásos technológia alkalmazást
(Kína széntermelése 1300 Mt/év).

A német DBT cég a kínai Datong Szénbányászati Csoport
Tashan bányaüzemének 239 m-es fõteszén-omlasztásos front-
fejtéséhez tervezett és szállított láncos vonszoló rendszert, el-
sõ-, hátsó- és szállítóvágati láncos vonszolókkal, széntörõvel
és állítható végállomású hevederes szállító berendezéssel. A
frontfejtési láncos vonszolókat CST típusú meghajtással lát-
ták el.

A DBT cég a Shenhua Shendong új bányájába � Hala-
gouba � 147 db 1500 t teherbírású hagyományos pajzsberen-
dezést is szállított.

A Ninaxia Coal Group 3000 t/óra kapacitású láncos
vonszolót vásárolt az amerikai Joy-tól az egyik 257 m hosszú,
4 m-es telepvastagságú, 11°-os dõlésû frontfejtésébe. A von-
szoló 42 mm átmérõjû lánccal 2×700 kW-os (iker) hajtással
van felszerelve. A szállító vágatba egy 38 mm-es láncú átfedõ
vonszolót, törõt ésMatilda tipusú hevederes végállomást szál-
lított a Joy.

A svéd ABB vállalattól a Huainan Mining Group Co. 24
millió dollár értékben aknaszállító berendezéseket vásárol 8
szénbányája részére 2005-ben és 2006-ban. A rendelésben öt
új bánya aknaszállító berendezései szerepelnek (11 új beren-
dezés komplett fékberendezéssel, 13 aknaszállító berendezés-
nél pedig a fékrendszereket cseréli ki az ABB).

World Mining Equipment, 2005. január-február
Bogdán Kálmán


