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Bányászatunk és kohászatunk a változó világban
(Konferencia az INDUSTRIA 2006 kiállítás alkalmával)

Már hagyománnyá vált, hogy az évenként megrendezett
Industria kiállítás idején az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület �más szakmai egyesületekhez hasonlóan
� szakmai konferenciát rendez. Ezen konferenciákon rend-
szerint a bányászat és a kohászat egy-egy aktuális kérdését a
témában nagy jártassággal rendelkezõ neves szakember elõ-
adásában hallgathatják meg egyesületünk tagjai, és részvételi
díj nélkül juthatnakmagas szintû szakmai információkhoz, sõt
belépõjegyet is kapnak az INDUSTRIA kiállításra.

2006-ban egyesületünk a HUNGEXPO Média termében
május 18-án mintegy nyolcvan fõ részvételével tartott szakmai
konferenciát �Bányászatunk és kohászatunk a változó világ-
ban� címmel.

Dr. Roósz András akadémikus, egyetemi tanár, okl. kohó-
mérnök �Kutassunk, vagy ne kutassunk� címmel tartott ér-
dekfeszítõ elõadást a hazai tudományos kutatás szükségessé-
gérõl, lehetõségeirõl, korlátairól, szervezeti és pénzügyi hely-
zetérõl és egyes kohászati kutatási eredményekrõl.

Dr. Bakó Károly c. egyetemi tanár, a Magyar Öntészeti
Szövetség elnöke, okl. kohómérnök a tõle megszokott színes
stílusban �Öntvénygyártásunk a változó világban� címû elõ-
adásában ismertette az öntészet szerepét és termelési viszo-
nyait a globalizálódó világban, ezen belül a hazai öntészet le-
hetõségeit és eredményeit.

Dr. Vojuczki Péter, a Bányászati Világkongresszus Magyar
Bizottságának titkára, okl. bányamérnök �A fenntartható fej-
lõdés és a bányászat� címmel számos ábra és táblázat segítsé-
gével mutatott rá a nyersanyagtermelés nemzetközi tenden-
ciáira és összefüggéseire, és ebbõl következõen a hazai nyers-
anyag-politika hiányának káros voltára, veszélyeire.

A résztvevõk a 30-30 percben megtartott érdekes és szín-
vonalas elõadásokat nagy érdeklõdéssel hallgatták.

G.P.A.

ICSOBA szakmai nap

Az ICSOBA Magyar Nemzeti Bizottsága (IMB) 2006.
május 24-én szakmai napot tartott az MTA Kémiai Kutató
Központ Anyag- és Környezetkémiai Intézetében (MTA KK
AKI) Budapesten.

Solymár Károly IMB fõtitkár megnyitója után Szépvölgyi
János, azMTAKKAKI igazgatója mutatta be az intézet tevé-
kenységét, de a Tudományos Akadémia körül akkor zajló vi-
tákra való tekintettel áttekintette az MTA szervezeti felépíté-
sét, tevékenységét, a hazai kutatás-fejlesztés helyzetét.

Kiemelte, hogy bár a tudomány állami támogatása (egye-
lõre) elfogadható mértékû hazánkban, a mûszaki tudomány
és a kutatás-fejlesztés (K+F) � valamint annak hasznosulása
� már korántsem áll ilyen jól. Ezt jellemzi, hogy a lakosság
egészére vetítve a mûszaki diplomát nyertek száma 1/5-e mint
az EU átlag, a szabadalmak száma pedig majdnem nulla. Bár
a K+F-re fordított összeg 1992 és 2002 között abszolút érte-
lemben jelentõsen nõtt, a GDP-hez viszonyított értéke még
mindig csak 1% körüli. (Az EU-15 átlag 1,8-1,9%, Japán és az
USA pedig 2,6-2,9%-ot költ kutatásra.)

Az MTA-val kapcsolatban elmondta, az hármas feladatot
tölt be, köztestület (11 ezer taggal), 38 kutatóintézetet felügyel
és mûködtet, és a tudomány általános koordinátoraként a kor-
mány számára készít beszámolókat. Az MTA a kapott költ-
ségvetési támogatás (2005-ben a GDP 0,15 %-a) kb. egyhar-

madát fordította kutatásra, a többit a mûködésre. A KKAKI jó
kapcsolatokat dolgozott ki a hazai iparvállalatokkal � köztük
�multikkal� is �, bevételeinek 40%-át ezek a kutatások adják.

Komlóssy György a világ bauxitkészleteinek összehasonlító
geo-gazdasági értékelését mutatta be (a tanulmányt a mont-
reali ICSOBA szimpóziumon is elõadja majd). Az elemzésnél
a 300 Mt-nál nagyobb és 5% SiO2 tartalomnál alacsonyabb
készleteket lehet figyelembe venni. Vizsgálni kell a geológiai
(adatok megbízhatósága), környezeti, politikai és nemzeti
kockázatokat. Bár a világ alumíniumigénye jelentõsen meg-
nõtt (ebben a fõszerepet Kína játssza), mivel hatalmas bau-
xitkészletek ismertek, a kitermelés szempontjából sok esetben
az infrastruktúra (közlekedés, energia stb.) a döntõ.

Solymár Károly beszámolt a miskolci �Az energetika ki-
hívásai a 21. században� c. konferenciáról. Ezen elhangzott,
hogyma amagyar energiaellátásban a földgáz túlzott igénybe-
vétele a jellemzõ (40%), ráadásul az importfüggõségünk 60%-
os. Racionálisabb energia összetételt csak az atomenergia és a
lignitvagyonunk felhasználásával lehet biztosítani. Bárdossy
György hozzászólásában ezt azzal egészítette ki, hogy a hosszú
távú gázellátás több szempontból is még kockázatosabb, mint
ma látszik, mivel egyrészt az orosz gázra a növekvõ Kína is
igényt tart (két gázvezeték épül, és továbbiak vannak tervezés
alatt), másrészt a világ szénhidrogénkészlet-számításainak
megbízhatósága kérdéses, mivel 90%-uk nem auditált.

Horváth János a világ alumíniumkohászatának helyzetét,
tendenciáit elemezte a termelés 50%-át adó négy legnagyobb
cégen keresztül. Ezek: Alcoa, Russal, Alcan, Hydro-Alumíni-
um. A technológia fejlesztése a mind nagyobb méretek és a
hatékonyabb energiafelhasználás felé mutat.

2004-2005-ben valamennyi nagy cég kohóbõvítéseket hajtott
végre. A globalizáció, a nagy tömegû szállítások viszonylagos ol-
csósága befolyásolja az újabb kohók helyét; aHydroNigériában,
Katarban és Omanban épít, az Alcoa oda telepíti a kohóit, ahol
a villamos energia olcsó. A Russal a volt Jugoszlávia területén
vásárol kohót.

PT

�Három Ászok Szakestély� Salgótarjánban

Salgótarjáni szervezetünk évtizedek óta tart évenként 1-2
szakestélyt, mint a hagyományápolás egyik � valószínûleg leg-
ismertebb s legkedveltebb � rendezvényét. Ez évi taggyûlésün-
ket március 25-én tartottuk, ahol az elõzõ év értékelése és ez
évi munkatervünk megbeszélése után Paróczai Péter bánya-
mérnök tagtársunk, aki ma a Budapesti Gazdasági Fõiskola
Pénzügyi és Számviteli Karának Salgótarjáni Intézetében ta-
nít, elmondta, hogy a selmeci hagyományok már egy ideje

Egyesületi ügyek

Dr. Rozgonyi József köszöntõje
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ezen fõiskola hallgatóinak érdeklõdését is fölkeltették. Kezde-
ményezi ezért, hogy ezekben mûködjünk együtt, azaz salgó-
tarjáni �öreg diákok� adjuk át e hagyományhoz tartozó isme-
reteinket és gyakorlatunkat az itt tanulóknak.

Mindannyian örömmel vettük ezt a lehetõséget, s elõzetes
ismerkedések után határoztuk el a közös szakestély megszer-
vezését, ahol a �gyakorlatban� lehet bemutatni, milyen is egy
szakestély. A mai diákok könnyebb bekapcsolódásának elõse-
gítésére dr. Szabó Lajos rímfaragó kollégánk rögtön hozzáfo-
gott, hogy ismert dallamra egy aktuális Új Nótát írjon a fõisko-
lások számára. A fõiskola tanáraival (Szabó Zsolt és a már ne-
vezett Paróczai Péter) ugyancsak megszerveztük a dalaink ki-
vetítését is, hogy könnyebb legyen a daltanulás.

Dr. Rozgonyi József, a salgótarjáni intézet igazgatója is sze-
mélyesen vett részt szakestünkön, s fel is szólalt. Kiemelte
szakmáink jelentõségét Salgótarján várossá fejlõdésében, és
kívánságát, hogy szakmai- és diákhagyományainkkal valóban
egyre több érdeklõdõ diákot ismertessünk meg.

Így alakult ki aBányÁSZ�KohÁSZ�KözgazdÁSZ szakes-
tély, azaz a �Három Ászok�, melynek költségébõl mi egyesü-
leti tagok egy kicsit többet vállaltunk magunkra, hogy a részt-
vevõ diákoknak kevesebbet kelljen befizetni.

A szakestélyre ez év május 12-én került sor, elõtte az
Acélgyári Kultúrház falán tíz éve elhelyezett, osztályunk
alapításának 100. évfordulójára felavatott emléktáblát koszo-
rúztuk meg, ami szintén hagyományaink része lett.

A szakestélyünk irányítását három elnök, Diósi János alias
Hongya,Hopka László alias Cuwax és Józsa Sándor alias Kapa
vállalták magukra, míg a nógrádi szervezet jelenlegi elnöke, e
beszámoló összeállítója a Háznagy teendõit látta el s volt a
vendégek vezetõjének, Rozgonyi úrnak kísérõje. A kötött
program 17 órakor kezdõdött és természetesen sok-sok ha-
gyományos dal eléneklésével kb. 20 órakor fejezõdött be, de
utána sokan majd� éjfélig kitartottak.

E kialakuló kapcsolatot június 29-én, a Salgótarjáni Intézet
szakmai konferenciáján folytattuk, melynek megnyitó mûso-
rában szintén dalainkból énekeltek a nógrádi szervezet tagjai.

Liptay Péter

Hagyományt teremtenek a geológusok

2006. április 24-én Székesfehérváron, az Alcoa-Köfém
Oktatási és Közmûvelési Klubházában szervezte meg az Or-
szágosMûszaki MúzeumAlumíniumipari Múzeuma és aMa-
gyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya a
II. Szent György-napi Bauxit-találkozót a �Magyar bauxitkuta-
tók külföldi szakmai tevékenysége� címmel. A tavalyinál ki-
sebb számmal megjelentek elõtt Kócziánné dr. Szentpéteri Er-
zsébet, a Magyar Mûszaki Múzeumok fõigazgatója mondott
megnyitót, amelyben megemlítette azt a tervet is, hogy a volt
Óbudai Gázgyár területén gyûjtsék össze a mûszaki múzeu-
mokat. Ezután Tóth Álmos, az ülés egyik fõ szervezõje köszön-
tötte a Györgyöket és Bélákat.

A program délelõtti részén Fodor Béla, délután Komlóssy
György elnökölt. Az elõadások idén inkább történelmi vissza-
emlékezések voltak, de részt kapott a tudomány is.

Farkas István �Bauxitkutatás külföldön geofizikai módsze-
rekkel� címmel mondott érdekes részleteket a témáról.

Komlóssy György föld körüli bauxitföldtani kalandozá-
sokra hívta a hallgatókat.

Tóth Álmos történeti áttekintést adott magyar bauxitkuta-
tóknak a világban a két világháború között végzett munkájá-
ról.

Vörös István elõadása szintén visszaemlékezés volt �49 év
Koreától Vietnamig� címmel.

Dudich Endre Iránban, Kubában és Maliban végzett
munkájáról mondott el érdekes élményeket.

Vecsernyés György az iszlám világban szerzett tapaszta-
latairól tartott filozofáló stílusú elmélkedést.

Szabó Elemér ghánai beszámolójában a természettel való
kapcsolatát és családja élményeit mondta el.

Bartha András �A vegyészcsoport a Than Rai expedíció-
ban (Vietnam)� c. elõadásában adott érdekes élmény-
beszámolót.

Harrach Walter a magyar timföldipar utolsó polihisz-
toráról, dr. �Sigmond Györgyrõl mondott el néhány érdekes-
séget. A téma ugyan nem függött össze közvetlenül a geoló-
giával, de �Sigmond György számos exportmunkában dolgo-
zott eredményesen együtt a magyar geológusokkal.

Vizy Béla az albán kutatások szomorú sorsáról beszámolva
szemléltette, hogy a politika mennyi mindent tud tönkretenni,
még a jó munkát is.

Kardeván Péter a geofizikai mérések során tapasztalt ér-
dekes élményeirõl mesélt, bemutatta egyúttal azok nehézsé-
geit és megbízhatóságát is.

Kakas Kristóf a jajarmi bauxit elõforduláson végzett geo-
fizikai mérésekrõl tartott elõadást.

Mindszenti Andrea szenvedélyes és megható visszaemléke-
zést tartott Balkay Bálintról, akinek szellemét így szinte ma-
gunk között érezhettük. A megemlékezéshez Dudich Endre
fûzött kiegészítéseket.

Az elõadók a legtöbb beszámolót számítógépes (power
point), ill. diaképek vetítésével tették érdekesebbé, látványo-
sabbá, de ezeket amegjelenítési módokat még gyakorolni kell,
és a képek válogatásában is több önkritika szükséges.

A déli kávészünetben a résztvevõk Köhler Imre szakszerû
vezetésével megtekinthették az AlumíniumMúzeum érdekes
anyagát, és az éppen esedékes idõszaki tárlatot is. Ezekkel a
tárlatokkal a múzeum tevékeny részese Székesfehérvár kultu-
rális életének, megvalósítva ezzel a Kócziánné bevezetõ kö-
szöntõjében is megjelölt célt, azaz a múzeum jó propa-
gandáját.

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti
Szakosztályának jó hangulatú, családias ülése ismét bizonyí-
totta, hogy a kedélyes szervezés nem csökkenti a tudományos-
ságot. A szervezésért az Alumíniumipari Múzeumban dolgo-
zó kolleganõket is köszönet illeti. Jó volna, ha igaza lenne az
OMM fõigazgatójának, és a rendezvény hagyománnyá válna!

(H.W.)

Sóltz Vilmos sírjának megkoszorúzása

Az OMBKE Küldöttgyûléséhez kapcsolódóan, az utóbbi
évek hagyománya szerint a Fémkohászati Szakosztály buda-
pesti szervezete 2006. május 25-én megkoszorúzta egyesüle-
tünk alapítójának, Sóltz Vilmosnak a Fiumei úti Sírkertben lé-
võ sírját. A méltatást Köves Kristóf tartotta.

Molnár István

Személyi hír

Dóczy Csabáné, az OMBKE titkárság pénzügyi ve-
zetõje 2006. augusztus 22-ével nyugdíjba ment. Ezúton
is köszönjük sok éves odaadó munkáját, és kívánunk
Neki kellemes nyugdíjas éveket, jó egészséget, sok örö-
met, boldogságot!

Az egyesület pénzügyeit a továbbiakban Varga Sán-
dorné intézi, akinek munkájához sok sikert és jó egész-
séget kívánunk!

Szerkesztõség


