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Jómagam közel 43 éven keresztül a bányászati szak-
oktatásban mûködtem közre (egyetemi adjunktusként,
felsõfokú technikumi tanszékvezetõ tanárként, majd
szakoktatási tanácsadóként), ezért is örömmel kezdtem
olvasni a Bányászat 2005/3. számában közölt tanul-
mányt amagyarországi bányaiskolákról. Annál nagyobb
volt a meglepetésem (és jogosnak vélhetõ elszomorodá-
som), hogy egy közel 9 évig jól mûködõ felsõfokú okta-
tási intézményrõl, nevezetesen az akkori Esztergom-
Kenyérmezõn létesített Bányagépészeti és Bányavilla-
mossági Felsõfokú Technikumról egy sor megemléke-
zést sem olvashattam. Az 1963-ban nappali és levelezõ
tagozattal egyaránt induló, de a Nehézipari Minisz-
térium által 1972-ben méltatlanul megszüntetett intéz-
ménytõl hét éven keresztül számos hallgató kapott 6, il-
letve 7 szemeszteres tanulmánya és államvizsgája alap-
ján felsõfokú technikumi bányagépész és bányavillamos
oklevelet. Közülük késõbb sokan � különbözeti vizs-
gákat letéve � az okl. bányagépész mérnöki oklevelet is
megszerezték a miskolci Bányamérnöki Karon.

Azt jóhiszemûen el tudom képzelni, hogy az említett
tanulmány szerzõje nem ismerte ezt az intézményt, s a
figyelmét sem hívták fel rá, de azt kevésbé, hogy a szer-
kesztõség szaklektora ne vette volna észre ezt a hiányos-
ságot. (Ha igen, ez annál szomorúbb!) A bányagépé-
szek szakoktatását én �bányaiskolai� oktatásnak tekin-
tem, s annak tekintik az egykori intézményben végzet-
tek is, akikkel rendszeresen összejövünk és a bányamû-
velõ kollegákkal együtt sajnáljuk szakmánk jelenlegi ha-
zai helyzetét. Ezért az alábbiakban szeretném ismertet-
ni az egykori intézményt.

A Bányagépészeti és Bányavillamossági Felsõfokú
Technikum

AFelsõfokú Vegyipari Gépészeti Technikumot 1962
õszén az esztergom-kenyérmezõi �Hell József Károly�
Bányagépészeti és Bányavillamossági Technikum bázi-
sán hozták létre. A felsõfokú technikumon a Bányagé-
pészeti és Bányavillamossági Szak a következõ évben,
1963 õszén kezdte meg mûködését nappali és levelezõ
tagozaton. Az oktatás a nappali tagozat részére az intéz-
ményben, míg a levelezõ tagozaté � kihelyezett formá-
ban � a budapesti Bányászati Kutató Intézetben volt. A
nappali tagozat hallgatói hat félév, míg a levelezõ tago-
zat hallgatói hét félév abszolválása után tehették le ál-
lamvizsgáikat.

A képzés célkitûzése az volt, hogy a mélymûvelésû
és külszíni bányászatnak olyan korszerû mûszaki felsõ-
fokú ismeretekkel rendelkezõ szakemberek álljanak
szolgálatába, akik képességeiket közvetlenül a terme-

lésben, a munkahelyi feladatok megoldásának irányítá-
sában tudják hasznosítani.

A célkitûzéseknek megfelelõen készült el a szak ok-
tatási terve, amely � többek között �már figyelembe vet-
te a hazai mélymûvelésû bányászat gépesített és részben
automatizált frontfejtéseinek, a külszíni bányászat nagy-
gép-láncos mûvelésének mûszaki ismereti igényeit is.

Az ismeretek elsajátításának, valamint a vizsgákra
való felkészülésének segítése érdekében igen gyorsan
készültek jegyzetek és más oktatási segédletek. Tanul-
mányutak és kötelezõ termelési gyakorlatok bõvítették
a gyakorlati ismereteket. A termelési gyakorlatok kere-
tében a hallgatók olyan feladatokat is elláttak, amelyek
keretében közremûködtek a Bányagéptani Tanszék ipa-
ri kutatási munkáiban.

A szakképzés tárgyi körülményeiben minõségi vál-
tozás következett be, amikor a hatvanas évek második
felében elkészült a régi iskolaépület folytatásaként az új,
kétszintes épületszárny a korszerû elõadóteremmel és a
tanszéki helyiségekkel. A tanszékek mellett szaklabora-
tóriumok, géptermek létesültek a gyakorlati oktatást
biztosító felszerelésekkel. Ilyen volt pl. az ásványelõké-
szítési laboratórium a mérlegszobával, a villamos gépek
oktatási terme, az irányítástechnikai laboratórium stb.
A középfokú technikum tanmûhelyében bányabeli jö-
vesztõ-, rakodó- és szállítógépek, valamint biztosító be-
rendezések szerelésére volt lehetõség, valamint itt foly-
tak a bányavillamossági gyakorlatok.

A Bányagéptani Tanszéken külön olvasóterem állt a
hallgatók rendelkezésére, ahol a bányagépkönyveken, a
bányászati berendezéseket ismertetõ prospektusokon
kívül hazai és külföldi bányászati és más mûszaki szak-
folyóiratokat lehetett tanulmányozni, illetve felhasznál-
ni a szakdolgozatok készítéséhez. Ezekmellett folyama-
tosan bõvült a felsõfokú technikum szakkönyv-állomá-
nya is.

Mind a Bányagépészeti és Bányavillamossági Sza-
kon, mind a Vegyipari Gépész Szakon nem csak a szak-
minisztérium, hanem az ipar által is elismert igen jó
színvonalú oktatás folyt.

A Bányagépészeti és Bányavillamossági Szak Esz-
tergom-Kenyérmezõn 1972-ig, tíz éven keresztül mûkö-
dött. Az évfolyamok számát tagozatonként az alábbiak-
ban mutatom be:

Nappali Levelezõ
tagozatok

Beiskolázások 1963 � 1967 1963 � 1968
Államvizsgák 1966 � 1971 1967 � 1972
Összesen: öt tagozat hat tagozat

Az esztergomi Bányagépészeti és Bányavillamossági Felsõfokú
Technikum

Hozzászólás Rónaki László �A magyarországi bányaiskolák� c. cikkéhez
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Bányagépészeti és bányavillamossági felsõfokú
technikumi oklevelet nyert hallgatóink száma az alábbi-
ak szerint alakult:

Nappali Levelezõ
tagozaton

1966 14 -
1967 16 14
1968 13 15
1969 23 13
1970 14 7
1971 4 8
1972 5 7
Összesen: 89 fõ 64 fõ
Mindösszesen: 153 fõ

Az intézmény további mûködését, illetve mûszaki
fõiskolává történõ fejlesztését a Nehézipari Minisztéri-
um azért nem támogatta, mert ezen az oktatási bázison
kívánta aNIMTovábbképzõKözpontot létrehozni, azaz
a nehézipar területén dolgozó vezetõk és mûszaki szak-
emberek továbbképzését biztosítani. Az iskolarendsze-
rû felsõfokú szakképzés megszûnt, a tanárok nagy része
más oktatási intézményekhez, illetve egyéb munkahe-
lyekre távozott. Így a tíz év alatt itt kifejlõdött szellemi
tõke más helyeken hasznosult.

Szeretnénk remélni, hogy volt hallgatóink emberi
magatartásukkal és szakmai tevékenységeikkel egya-
ránt jó hírét keltették intézményünknek, s továbbra is
kellemes emlékezéssel gondolnak vissza az �alma ma-
ter�-ben töltött évekre.

Bányászat, környezet és biztonság a közép-kelet-európai
térségben és a Tisza-medencében

2005. május 12-13-án Kolozsváron került sor az UNEP
(ENSZ Környezeti Programja), UNDP (ENSZ Fejlesztési
Programja), az OSCE (EBESZ) és a NATO közös szervezé-
sében a szubregionális konferenciára, ahol számos régi és új
balkáni ország szakemberei mellett Szlovákiával együtt Ma-
gyarország is részt vett. A magyar delegációt Persányi Miklós
környezetvédelmi miniszter vezette. A konferencia annak a
felismerésnek a jegyében született, hogy a bányászat a térség
gazdasági felemelkedésének egyik záloga, de egyúttal olyan
környezeti állapotokat teremtett és teremthet, amelyek súlyos
környezeti, s ezen keresztül biztonsági kockázatot is jelente-
nek.

A konferencián részt vevõ országokat bemutató rövid elõ-
adások közül a magyarországi bányászat helyzetérõl Földessy
János (Miskolci Egyetem) számolt be. Az elõadások másik je-
lentõs csoportja esettanulmányokatmutatott be, amelyek vilá-
gossá tették, hogy a tõlünk délkeletre fekvõ térségben számos
sürgõs beavatkozást igénylõ (anyagi források híján csak diag-
nosztizált, de nem orvosolt) bányászati eredetû szennyezõdés
keletkezett.

Külön elõadássorozat foglalkozott a társadalmi hatások-
kal, az iparág által elvesztett bizalom újraépítésével, s ezzel
kapcsolatosan a kormányzat, az ipar és a lakosság összefogá-
sának szükségességével.

A konferencián a résztvevõk kerekasztal beszélgetés so-
rán próbálták egyeztetni nézeteiket a bányászat, s az okozott
környezeti hatásokmegítélésérõl. Amásodik napon rendezett
fórumon hasonlóan széles társadalmi és nemzeti spektrumot
képviselve amagyar és a román környezetvédelmi miniszter, a
rendezõ szervek képviselõi, illetve az Alburnus Major civil
szervezet elnöke válaszolt a résztvevõk kérdéseire.

A résztvevõk végül egy közös álláspontot fogalmaztak
meg, amelynek lényege az volt, hogy az új bányák megnyitásá-
nál a teljes életciklust, azaz a bezárás mûszaki és pénzügyi igé-
nyeit is vegyék figyelembe.

Dr. Földessy János

Egy szibériai szénbánya széngyalut vásárolt

A legnagyobb orosz széntermelõ vállalat, a Juzskuzbassu-
gol (JKBU) 6 bányaüzemének éves össztermelése több mint
20 Mt. A termelési feladataik megoldására évek óta vásárol-
nak bányagépeket a német DBT cégtõl.

A nagyon mély Abasevszkaja bányaüzemben (ez a bánya
aKuznyeckmedence déli részén fekszik) ameredekdõlésû vé-
kony telepben amaróhengerekkel elérték azok teljesítõképes-
ségének határát, ezért úgy döntöttek, hogy jövesztõgép rend-
szert váltanak és maróhenger helyett széngyaluval fognak dol-
gozni. A 300m hosszú, 1,35-1,75m telepvastagságú frontfejté-
sükbe 2005. májusban szintén aDBT-tõl egyGleithobel típusú
széngyalut vásároltak, 2×400 kW hajtással, komplett pajzsbiz-
tosítással és a hozzá tartozó vezérlõ rendszerrel. EzmaOrosz-
ország legmodernebb széngyalus frontfejtése.

Mining Journal, 2005. június

Bogdán Kálmán

Metángázt adnak el az ausztrál szénbányák

Az Enertrade és a BHP Billiton cég 300 millió ausztrál
dolláros szerzõdést kötött egy É-Queensland-i gázvezeték épí-
tésére, amelyen keresztül a szénbányákból kinyert metángázt
fogják szállítani a Yabulo cég Townsville városában lévõ nik-
kelfinomító üzeméhez. Terveik szerint 15 éven keresztül tud-
ják ellátni a finomítót bányabeli metángázzal, és így ki tudják
váltani az olajtüzelést, ami által egyúttal csökkentik a füstgá-
zok CO2 és kéntartalmát is. A széntelepek metánmennyisége
olyan nagy, hogy a nikkelfinomító termelését meg tudják dup-
lázni, továbbá a városban lévõ erõmûvet és a rézfinomítót is
erre az üzemre állítják át.

Engineering and Mining Journal, 2005. június

Bogdán Kálmán

Tervezett színesfém-érc bánya Iránban

Az ausztrál Union Resources vállalat 2,6 millió dollár ér-
tékben kötött szerzõdést, hogy IránbanMehdiabad városmel-
letti területen elvégezze a kutatásokat, elkészítse a tanulmá-
nyokat egy külszíni bányára. A bánya eddig ismert készlete
218Mt, 7,4% cink-, 2,4% ólom-, és 62 g/t ezüsttartalmú érc. A
külfejtést 30 éves élettartamra tervezik, majd ezt követõen
föld alatt folytatják a termelést. A bánya 23 km-re fekszik a
Teherán-Bandar Abbas autópályától, Bandar Abbas-ban
pedig a szállítási igényeket kielégíteni képes kapacitású kikötõ
van.

Engineering and Mining Journal, 2005. január-február

Bogdán Kálmán
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