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Bányavizek genetikai vizsgálata a Márkushegyi Bányaüzemben
BARICZÁNÉ SZABÓ SZILVIA okl. geológusmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök �

NÉMETH LÁSZLÓ okl. bányamérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök
(VÉRT Márkushegyi Bányaüzem)

A Márkushegyi Bányaüzem föld alatti bányatérségei, munkaterületei vízveszélyes minõsí-
tésûek. A besorolás ellenére az üzemben az elmúlt évtizedek alatt 2500 l/perc hozamot meg-
haladó vízbetörés nem volt. Az eocén korú széntelep kitermelésére irányuló bányászati mûve-
letek és a nagy víztároló kapacitású triász és kréta korú felszín alatti víztároló kõzetek között
több száz méteres vízzáró, agyagos képzõdmények adnak megfelelõ védettséget, míg az oli-
gocén és eocén korú rétegekben kizárólag gyors leürülésû homoklencsékben tárolódik víz.

A bányászati mûveletek fedõ- és fekükörnyezetében elõforduló és potenciális vízveszélyt
jelentõ felszín alatti vizek genetikai eredetének (a tárolókõzetek korának) gyors és pontos
meghatározása alapinformáció lehet a megfelelõ vízvédelemi intézkedések megtételéhez és a
vízmentesítéshez szükséges vízemelési eszközök megválasztásához.

Víztároló képzõdmények az eocén széntelepes
összlet környezetében

Az oroszlányi szénmedencében a földtani felépítés-
bõl adódóan a bányavízveszély szempontjából két jelen-
tõs víztároló kõzet, a triász dachsteini mészkõ és a kréta
requiéniás mészkõ jelenléte meghatározó jelentõségû.
A bányamûvelés eddigi tapasztalatai alapján az eocén
fekühomokok és a fedõben települt oligocén rétegvíztá-
rolók szerepe alárendeltebb.

A Dunántúli-középhegység fõ tömegét adó és egy-
ben a regionális vízbázist jelentõ triász dachsteini mész-
kõ és fõdolomit hatalmas kõzettömegének szerves ré-
sze az oroszlányi medencében a mezozoós mélyfeküt
adó fõkarsztvíztároló. Fúrásokkal feltárt vastagsága el-
éri a 300�400 m-t. A vele hidraulikai egységben lévõ,
nyomokban ismert jura mészkõ és a kréta alsó tagját
adó krinoideás mészkõ vastagsága átlagosan 100 m. A
mészkõbõl oszcillálva fejlõdött ki az apti tarka agyag,
mely teljes kifejlõdésében eléri a 200 m-es rétegvastag-
ságot. Az apti agyagra, mely a karsztosodott karbonátos
kõzetek között biztonságos vízzáró réteget képez, tele-
pült a medence karsztvíztárolója, a 20�30 m vastagság-
gal jellemezhetõ requiéniás mészkõ. Kõzettani kifejlõ-
désében ez utóbbi � szemben a fõkarsztvíztároló karbo-
nátos kõzeteivel � kevésbé karsztosodott, inkább hasa-
dozott-repedezett szerkezetetmutat. Felsõ szakaszának
repedéseit általában agyag tölti ki, így víztároló kapaci-
tása döntõen az alsó felére korlátozódik. Az eddigi ta-
pasztalatok � a különbözõ nyomásviszonyok és az elté-
rõ vízminõségi adatok � alapján feltételezhetõ, hogy a
kréta requiéniás mészkõ hidraulikailag nem kommuni-
kál az alatta, mintegy 200 m-rel mélyebben található
triász fõkarsztvíztárolóval. [1.]

Az eocén korú barnakõszéntelep közvetlen feküjét
a requiéniás mészkõre települt turriliteses márga nagy
vastagságú, finomszemû aleuritos homokbetelepülé-
sekkel tagolt kõzettömege adja.A rétegösszletben talál-
ható homoklencsék hidraulikailag zárt rendszert alkot-
nak, víztároló- ill. vízszállító-képességük nem számotte-
võ. Utánpótlódásuk nincs, így leürülésükkor rövid ideig
tartó, homok- és gázkiáramlással kísért vízbeáramlást
produkálnak.

A telepes összlet közvetlen fedõjében eocén csök-
kentsósvízi agyagmárgás kõzetsorozat, a magasfedõben
pedig az oligocén rétegsor döntõen agyagos képzõdmé-
nyei találhatóak. A rétegsor utóbbi részében vízvezetõ
homokok fordulnak elõ, melyek jellemzõen lencsés ki-
fejlõdésûek. Esetenként az ezekben tárolt víz leürülhet,
és az eocén fekühomokokból származó vízbetörések-
hez hasonlóan, utánpótlódás híján, a vízáramlás rövid
idõ alatt megszûnik.

Bányavízveszély a Márkushegyi Bányaüzemben

A Márkushegyi Bányaüzemben a korábbi évtize-
dekben mûvelt bányamezõknél gyakorlatilag vízveszé-
lyes munkahelyek nem voltak.

Feküoldali karsztvízveszéllyel nem kellett számolni,
hisz a bányászati mûveletekkel érintett alsó eocén korú
szenes összlet feküjében települt vízzáró agyagos soro-
zat megfelelõ védelmet jelentett. A közvetlen feküben
néhány tíz m-es vastagsággal jellemezhetõ agyagréteg
található, míg a mélyfeküben a kréta rétegsor száz mé-
ter vastagságot is meghaladó agyagréteggel kezdõdik,
ami biztos védelmet jelentett a kréta requiéniás réteg-
karszt- ill. a triász mészkõben tárolt fõkarsztvizekkel
szemben.

A széntelepes összlet közvetlen feküjét adó eocén
agyag (20-30 m) szeszélyes térbeli elhelyezkedésben és
kiterjedésben helyenként laza szerkezetû homokréte-
geket tartalmazott. Leürülésükkor a víztartalmú ho-
moklencsékben a laza állapotú homok következtében a
vízkiáramlás során általában homok és gyakran gázki-
áramlás is jelentkezett.

A tapasztalatok szerint az eocén fekürétegvíz be-
áramlása jellemzõen mindig gyenge kezdeti hozammal
jelentkezett (10-100 l/min), majd változó idõ alatt elju-
tott a maximális hozamra (300-1500 l/min.). A hozam
rövid idõtartam alatt folyamatosan csökkent, és néhány
nap elteltével elapadt.

A fõtébõl számottevõ rétegvízbeáramlás nem je-
lentkezett. Esetenként az oligocén rétegsorban lokáli-
san megjelenõ homoklencsék tárolt vize leürült, ami a
vágatokban szivárgóvízként jelent meg. Utánpótlódás
híján a vízáramlás rövid idõ alatt megszûnt.
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Bányavízveszély napjainkban,
a kõhalmi bányamezõ mûvelésbe vonása

A korábbi bányamûveletekhez képest a kõhalmi
bányamezõ egy H=80-100 méteres elvetési magasságú
vetõmentén, lezökkent állapotú területrészen található.
(1. ábra) A kõhalmi bányamezõben a bányászati
mûveletek ma már a felszín alatt több mint 500 m
mélyen folynak. A K-i határvetõ mentén a fejtési
területek, az eocén korú kõzetkörnyezetben mûködõ
munkahelyek és a rétegkarsztvizet tároló kréta korú
requiéniás mészkõ kõzetek távolsága lecsökkent.

A bányamezõNy-i határát adóH=400-500m-es fel-
vetõnél pedig nem zárható ki, hogy a fõkarsztvíztároló
az eocén rétegekkel hidraulikai kapcsolatba kerül.

A fentiek következtében a kõhalmi területen hang-
súlyosabb szerepet kapott a mezõ hidrogeológiai hely-
zete, a vízveszély kérdése és a vízvédelem.

A kõhalmi bányamezõben a triász karsztvízveszély

szempontjából a fajlagos védõréteg vastagság 4,5-10,0
m/bar közötti érték, azonban a krétakori requiéniás
mészkõre néhol már nem éri el a 3 m/bar-t. A korábban
jelentkezõ bányavizek (fedõ- és feküoldali rétegvizek) ál-
tal okozott veszély mértéke jelentõsen nem változott, de
gyakoriságuk eltolódott a feküoldali vizek irányába: az
oligocén rétegekbõl eredeztethetõ vízbeáramlások még
ritkábbakká váltak, ill. gyakorlatilag megszûntek, és a
rétegvizek okozta veszélyeztetettség kizárólag feküoldal-
ról jelentkezik. A korábbiakban említett fajlagos védõ-
rétegvastagság-csökkenés miatt a feküoldali vizek meg-
jelenésekor már nem lehetünk bizonyosak abban, hogy
gyorsan leürülõ homoklencsében tárolt rétegvizet kap-
tunk. Vízbeáramlás kapcsán minden alkalommal felve-
tõdik a kérdés: eocén rétegvízzel vagy kréta rétegkarszt-
vízzel, esetleg triász fõkarsztvízzel állunk-e szemben?

Vízbeáramlás a 632/F sz. komplex gépesítésû
frontfejtésében

2006. július 22-én, szombaton
vízbeáramlás következett be a Már-
kushegyi Bányaüzem 632/F sz.
komplex gépesítésû frontfejtésé-
ben, a szárnyi 5-6-os pajzsegységek-
nél. A víz kb. 7.15-kor, a pajzsegysé-
gek mögül, a talpon kezdett el szi-
várogni hordalékmentesen és gáz-
kiáramlás nélkül. A fakadó víz
mennyisége a kezdeti 10-20 l/perc
értékrõl 8.30-ra 50 l/percre, majd
rövid idõn belül 900�1000 l/percre
nõtt. (2., 3. ábrák) A víz fogadására
a fõvágaton a szárnyi 5. pajzsegy-
ségnél lévõ B3 jelû szivattyú üze-
melt, majd a vízhozam növekedésé-
vel ezt a szivattyút nagyobb teljesít-
ményûB6 jelû szivattyúra cseréltük.
Ezen szivattyú által szállított víz-
mennyiség nagyobb volt, mint az
egyes fõvágati átemelõ szivattyúk
teljesítménye, ezért az üzemeltetés
csak szakaszosan történhetett. A
biztonság érdekében a vízemelés és
hírközlés berendezéseinek kivételé-
vel a villamos berendezéseket levá-
lasztottuk. A szakaszos vízemelés
következményeként a délelõttös
mûszakharmad végére a fõvágati
keresztezõdés kb. 1 méteres víz alá
került, a fakadó víz mennyiségét
nem lehetett megbecsülni.

A szakaszos üzem megszünteté-
se érdekében a fõvágati átemelõ
szivattyúkat a rendszerbõl kiiktat-
tuk. A kapacitás növelésére a fõvá-
gaton a tûzivíz vezetéket is víznyo-
móvá alakítottuk, és új víznyomó
vezetéket építettünk a szárnytól a
fõvágatban lévõ vízkezelõ helyig, ill.1. ábra: Áttekintõ térkép (Márkushegyi Bányaüzem)



a légvágat felõl a víznyomó vezetéket a szárnyi 26-os
egységig meghosszabbítottuk. Az új vezetékekre a fõvá-
gati átfedõ kaparónál és a szárnyi 25. egységnél újabb
1�1 db B5 jelû szivattyút csatlakoztattunk. A vízszint
ennek ellenére tovább emelkedett, a fõvágati
keresztezõdésben mindössze 0,6 m-es légrést hagyva.

A vízszint stagnálása mellett július 23-án délután a
szárnyi B6 jelû szivattyúmeghibásodott. Cseréje közben
a fakadó víz a fõvágatban lévõ lokális mélypontot el-
kezdte feltölteni. Az elzáródás veszélye miatt éjszaka a

fõvágat szárnyig terjedõ szakaszáról visszavonultunk és
új szivattyúállás kiépítését kezdtük meg. Ennek ered-
ményeként az éjszakás mûszakban elkezdõdhetett a víz-
emelés. A vizet a szivattyúk a mezõbeli feltáró vágati át-
emelõ zsompba emelték, majd innen nyomtuk tovább a
mezõbeli vízmentesítõ telepre.

Július 24-én a folyamatos szivattyúzás mellett meg-
kezdõdött a frontszárny irányába történõ fokozatos vo-
nulás, a tárolt- és fakadóvíz együttes emelésével a víz-
szint csökkentése. Ekkorra már a vízmintaelemzések és
a radiális diagramok alapján (4. ábra) egyértelmûen
megállapítható volt a fakadó víz genetikai eredete, és
így tervezhetõ lett a továbbiakban várható vízhozam és
annak idõbeli változása. A szivattyúállások elõrevonulá-
sa július 25-én délelõtt elérte az átfedõ kaparót, és az
éjjeles mûszakra már a fõvágati keresztezõdésben üze-
meltek a szivattyúk. A délutános mûszakharmadban a
B5 jelû szivattyút a szárnyon a légvágat felõl a fõvágati
keresztezõdés irányába vándoroltatva, süllyesztettük a
szárnyon a vízszintet. A frontszárny július 26-án reggel-
re biztonságosan átjárhatóvá vált. Július 28-án reggelre
a vízmentesítési létesítmények teljesen kiépültek, állan-
dósultak, a délutános mûszakharmadban a fejtés lehe-
tõvé vált, és megindult a termelõ tevékenység. A vízbe-
áramlás következtében a bányából kiemelt összes bá-
nyavíz mennyiségének idõbeli változását az 5. ábrán
mutatjuk be.

A vízkémiai paraméterekrõl általában

A felszín alatti vizek összetétele helyileg és az idõben
is változhat, így az összetétel leírása a természetes alapál-
lapot megismerése céljából alapvetõ fontosságú. Egy
adott kõzetkörnyezetben elõforduló víz esetében soha-
sem beszélhetünk kémiai tisztaságú vízrõl, hanem olyan
közegrõl, ami a természetben elõfordul. A felszín alatti
vizekben számos szerves és szervetlen szilárd, folyékony
vagy gáz állapotú anyag lehet oldva. Azon oldott szervet-
len eredetû anyagokat sorolják a fõbb alkotók közé, me-
lyek koncentrációja általában meghaladja az 5 mg/l érté-
ket (Na+, K+, Ca2+,Mg2+, Si2+, Cl�, SO4

2�,HCO3
�).A leg-

fõbb alkotók közé nem tartozó vegyületek koncentráció-
ja általában 0,01-10 mg/l közötti (B, F, Fe, Sr, K, NO3

�,
CO3

2�, NH4
+). Számos elem (Al, As, Cu, Ag, Pb,Mo,Ni,

Zn, U stb.) és azok vegyületei pedig csak nyomnyi meny-
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2. ábra: 632/F fejtés a vízbetörés után (2006. 07. 24.)

3. ábra:Fõvágati keresztezõdésavízbetörésután(2006. 07. 24.)

4. ábra:632/F fejtés vízbetörés vízelemzési diagramja

5. ábra:Fõvízmentesítõ teleprõl kiemelt bányavízmennyisége
(m3/nap)
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nyiségben, tehát kisebb mint 0,1 mg/l koncentrációban
találhatók meg a vizekben. A fontosabb oldott gázok
közé tartoznak az oxigén, szén-dioxid, kén-hidrogén és
metán, de ezeknek a gázoknak a koncentrációja erõsen
függ azok maximális oldhatóságától. A vizek alapál-
lapotának felvételekor nem szükséges minden elképzel-
hetõ oldott �alkotó� meghatározása. Az általános
vízkémiai vizsgálatok során a tipikus fõbb komponensek
és néhány kiegészítõ jellemzõmérése szokásos. [2]

Az általános vízkémiai vizsgálatokkal azonosításra
kerül közel az összes oldott anyag tartalom. A szennye-
zetlen vizekben az általános vízkémiai vizsgálatokkal ki
nem mutatott ionok és szerves alkotók általában elha-
nyagolható hányadot képviselnek. Az alapállapot felvé-
tel minõségi ellenõrzésére létezik egy egyszerû mód-
szer, melynek során összehasonlítjuk a kationok és ani-
onokmilliequivalens (meq) koncentrációját.Mivel a víz
kifelé semleges töltésû, a kation és anion meq/l kon-
centráció aránya ideális esetben egyenlõ kell legyen 1-
gyel. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ettõl
pozitív és negatív irányban kismértékû eltérések mutat-
kozhatnak.

Általánosan megállapítható, hogy a kation-anion
arány 1±0,05 értéke még elfogadható. Az elfogadható-
nál nagyobb mértékû eltérés okai lehetnek a gyorsan
változó koncentrációjú vegyületek, a minták tartósítása
és tárolása során bekövetkezõ hibák, a laboratóriumi
mérés hibái, vagy gyakran olyan vegyületek nagy kon-
centrációban való elõfordulása, melyek egyébként rit-
kák, vagy nem jellemzõ alkotói a vizsgált víznek, tehát
szennyezõanyagként vannak a vízben.

A vízkémiai paraméterek grafikus megjelenítése

Az általános vízkémiai vizsgálatok eredményeinek
megjelenítésére, értékelésére számos grafikus eljárás
fejlõdött ki. Ilyenek többek között az oszlopdiagram,
Stiff-diagram, a kördiagram, a radiális- és a Piper-diag-
ram.

Mindegyik megjelenítési formameq/l, vagy%meq/l
formát igényel. Az oszlop-, radiális-, Stiff- és kördiag-
ram elkészítése nem bonyolult, szemben a Piper-diag-
rammal, amely három önálló diagramból áll. A Piper-
diagramban a kation és anion háromszögben elfoglalt
hely jelöli ki a rombuszban betöltendõ helyet, ahol a
vizsgált komponens koncentrációjának abszolútértékét
gyakran a pont nagyságával szemléltetik. A vízkémiai
paraméterek térbeli eloszlásának szemléltetésére gyak-
ran használják az egyszerû diagramok (Stiff-, kördiag-
ram) geológiai szelvények mentén történõ elhelyezésé-
nek módszerét, de (szisztematikusan változó paraméte-
rek esetében) elterjedt az izovonalas ábrázolás is.

A radiális (vagy sugár) diagramok az adatsoroknak
egy középponthoz ill. egymáshoz viszonyított változásait
vagy gyakoriságát szemléltetik.Minden egyes paraméter
saját értéktengellyel rendelkezik, amelyek a középpont-
ból sugárirányban ágaznak ki. Az azonos adatsorhoz tar-
tozó adatjelölõket vonalak kötik össze. A vízelemzési
radiális diagramok egyéni mintákra rajzolhatók meg. A

kiválasztott kationok és anionok koncentrációi alapján
több minta grafikus összehasonlítására alkalmazhatók.
A radiális diagramok alakjai alapján gyorsan megál-
lapítható és jól szemléltethetõ, hogy melyek azok a
vízminták, amelyeknek azonos az összetétele. [2, 3]

A tatabányai, ill. oroszlányi szénmedence bányavize-
inek vizsgálatára a �80-as években kezdték el alkalmazni
elõször a radiális diagramok módszerével történõ grafi-
kus ábrázolást. A két szénelõfordulás a telepes összletet
kísérõ kõzeteinek minõségében és hidrogeológiai jel-
lemzõiben is eltért, így a bányavizek minõségi elemzé-
seibõl adódó diagramok és a belõlük levonható geneti-
kai következtetések (tárolókõzetek kora) közt sem
adódtak hasonlóságok. Ennek ellenére a két �szom-
szédvár� geológusai az egységes kiértékelési rendszer
alkalmazására és az összehasonlíthatóságra való törek-
vés miatt, a korábbi tatabányai gyakorlatot átvéve, a ra-
diális ábrázolásnál egységesen nyolc paramétert tüntet-
tek fel. Így az oldott szervetlen eredetû fõbb alkotókon
kívül (kationok és anionok: Na+ és K+, Ca2+, Mg2+, Cl�,
SO4

2�, HCO3�) az összes keménységet és a lúgosságot is
bevonták az értékelésbe.

Vízvizsgálati eredmények és kiértékelésük

A munkahelyeken megjelenõ bányavizek genetikai
besorolásának igénye nem öncélú, eredetük ismerete
elengedhetetlenül fontos a védekezés módjának meg-
határozásakor. A különbözõ korú és minõségû kõzetek-
ben tárolt felszín alatti vizek a tárolókõzetek kõzettani
különbözõsége � a víz és a kõzet között végbemenõ ol-
dási-kiválási folyamatok � következtében kémiai para-
métereikben eltérnek egymástól. Amárkushegyi-kõhal-
mi bányavízvizsgálatok gyakorlati tapasztalatai azt iga-
zolták, hogy egy gyorsan és egyszerûen elvégezhetõ vizs-
gálat nyomán, már a vízkémiai alapparaméterek alap-
ján is lehet következtetni a vizek genetikai eredetére.

A 632/F fejtésnél bekövetkezett vízbeáramlás faka-
dó vizébõl a fejtésszárnyról és a fõvágatból július 23-án
vízmintákat vettünk, melyek teljes elemzése július 24-én
készült el. [4] Az elemzési adatsorból elkészítettük a víz-
minták radiális diagramját és ez alapján megállapítot-
tuk, hogy a vízbetörés vize eocén fekü homoklencsében
tárolt víz (4. ábra). A fakadó víz genetikai eredetének
ismeretében már következtetni lehetett a továbbiakban
várható vízhozamokra, és tervezhetõvé vált a szükséges
vízemelési kapacitás. A fekürétegvíz beáramlásoknál
gyakori a jelentõs hordalékhozam és általában a gázki-
áramlás is, mely tárgyalt vízbeáramlásnál elmaradt, és
így az elsõ értékeléseknél felmerült, hogy a víz nem le-
het-e más eredetû.

Általában egy vagy két komponens koncentrációjá-
nak vizsgálata is elég lehet a fakadó vizek genetikai ere-
deténekmeghatározásához.Olyan komponensek eseté-
ben igaz ez, ahol az egyes típusokhoz rendelhetõ érték-
tartományok jelentõsen elhatárolhatók. Például a Már-
kushegyi Bányaüzem egyes különálló bányamezõiben
fakadó feküoldali eocén homoklencsébõl származó vi-
zek Cl�-ion tartalom vizsgálati eredményeit láthatjuk
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együtt a kréta rétegvíz vizsgálatokkal a 6. ábrán egy osz-
lopdiagram sor segítségével. A tendencia hasonló jelle-
gû a többi általánosan vizsgált vízkémiai paraméterre is,
de a minimum és maximum értékek által felölelt érték-
tartományok átfedése miatt a víztípusok nem különül-
nek el. A Cl�-ion tartalomra megrajzolt diagramból ki-
tûnik, hogy ennek a paraméternek az elemzési értékei
alapján jól elkülöníthetõek az eocén fekübõl ill. a kréta
korú kõzetkörnyezetbõl származó rétegvizek, de van-
nak olyan (korábban egyszerûen �eocén� feküvíznek
minõsített) vízminták, melyek jelentõsen eltérhetnek az
egyik vagy másik esetben mutatkozó átlagtól. Ezek, az
oszlopdiagramok alapján, látszatra átmenetet képvisel-
nek az eocén és a kréta rétegvizek között.

A radiális diagramok összevetése alapjánmerült fel,
hogy ezek az ún. átmeneti minták hasonlóságot mutat-
nak a kréta rétegvizekkel. Ezért elkészítettük egy átla-
gos eocén feküvíz és átlagos kréta rétegvíz keverékének
diagramját, melyet a 7. ábrán mutatunk be a kiinduló
adatokkal együtt. Az elméletileg �kevert� víz radiális
diagramja nagyon jó egyezést mutat az oszlopdiagra-
moknál átmenetinek tekintett minták diagramjával
(8. ábra). Korábbiakban a rétegsor földtani felépítésé-
nek ismeretében biztonsággal kimondtuk, hogy az
eocén és kréta feküvizek között nincs hidraulikai kap-
csolat. Az újabb vizsgálatok alapján � a vízminõség és a
tárolókõzetek korának összefüggéseit vizsgálva � fel

kell tételeznünk a feküvizek keveredésének lehetõ-
ségét.

A bányavíz betöréskor beáramló víz egyértelmû ge-
netikai eredetének meghatározásához az összes para-
méter egyidejû grafikus ábrázolása adhat jó eredményt.
Ennek az elvárásnak a radiális diagramok megfelelnek,
és a számítástechnika mai szintjén könnyen elkészít-
hetõk. Az egyes vízminták grafikusan megjelenített
radiális diagramjai pedig már gyorsan besorolhatók az
egyes genetikai csoportokba.

6. ábra:BányavizekCl� tartalma bányamezõnként és a
tárolókõzetekkora szerint

7. aábra:Eocén feküoldali rétegvíz (átlagos)

7. bábra:Eocén feküoldali rétegvíz (átlagos)

7. c ábra:�Elméleti� kevert víz (kréta rétegvíz+eocén
feküoldali rétegvíz)

8. ábra:Márkushegy,Kõhalom62. sz. vágat+2082m
(2003.10. 29.)



A Márkushegyi Bányaüzem az eocén feküvizek be-
áramlásának kezelésére korszerû vízvédelmi gyakorlat-
tal és tapasztalattal rendelkezik. Az eddigi vízbeáramlá-
sok hozamai minden esetben a gyorsan leürülõ homok-
lencsékmeglétét igazolták. A �kevert� vizekmegjelené-
se kapcsán, különösen azokban a bányatérségekben,
ahol a tektonikai elmozdulások révén az eocén homok-
lencsékben és a kréta requiéniás mészkõ repedezett zó-
nájában tárolt vizek utat találhatnak egymáshoz, a víz-
védelemi intézkedések alapadatául szolgál a vízminõsé-
gi paraméterek értékeibõl adódó genetikai, a tárolókõ-
zet korára vonatkozó információ.
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BARICZÁNÉ SZABÓ SZILVIA a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán 1988-ban geo-
lógusmérnökként szerzett diplomát. Az egyetem befejezése után az Oroszlányi Szénbányák Márkushegyi Aknaüzemnél
üzemi geológusként dolgozott. 1991-tõl aMinõségellenõrzési Osztályra került, majd 1996-tól a Bányászati Igazgatóságon
ásványvagyon- és vízgazdálkodási feladatokat látott el. 1990-92 között az ELTE TTK-án posztgraduális geomatematikai
képzésben vett részt. 2001-ben a Veszprémi Egyetemen környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett. Jelenleg fõ
tevékenységi területe a külszíni kutatás, az ásványvagyon-gazdálkodás és a bányászattal kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok irányítása. Földtani- és környezetvédelmi szakértõként számos hazai bányászati feladat megoldásában
mûködött közre. 1988-tól tagja az OMBKE-nek, 1999-tõl a Magyar Mérnöki Kamarának, tagja a megyei minõsítõ
bizottságnak, ill. a Szilárdásvány Bányászati Tagozat elnökségének.

NÉMETH LÁSZLÓ 1987-ben bányamérnök diplomát, 1992-ben környezetvédelmi szakmérnök diplomát, 1997-ben
közgazdász diplomát szerzett. 1987-tõl a Tatabányai Bányák Vállalatnál, illetve jogutódainál dolgozott a Nagyegyházi,
Zsigmond (Vértessomló), Mányi Bányaüzemeknél beosztott mérnökként, majd mûszaki csoportvezetõ és robban-
tásvezetõként, illetve mûvelettervezési csoportvezetõként. 2002-tõl a VÉRT Márkushegyi Bányaüzem tervezési és
fejlesztési fõmérnöke. Jelenleg a Magyar Mérnök Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozatának elnöke.

Bányász emlékhelyek

2006. májusában jelent meg a Bányász Kultúráért Ala-
pítvány kiadásában dr. Horn János szerkesztésében a �Bányász
emlékhelyek� c. 88 oldalas könyv.

Magyarországon közel ezer ásványi nyersanyagkutatással,
-termeléssel (döntõen szénbányászattal kapcsolatos) emlék-
hely, emléktábla, múzeum, szobor, utcanév található. Önké-
nyesen kiválasztott nyolc megye felmérését, bemutatását és
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e könyv, amely a
késõbbiekben � természetesen az észrevételek, javaslatok fi-
gyelembevétele után � kiinduló alapja lehet egy Magyarország
bányász emlékhelyei c. könyvnek.

A szerkesztõ a bevezetõ gondolatokban rövid áttekintést
ad a bányászat múltjáról a Kárpát-medencében és Magyaror-
szágonmajd aMagyarGeológiai Szolgálat által minden évben
kiadott Magyarország ásványi nyersanyagvagyona c. könyvbõl
közli hazánk legfrissebb ismert ásványvagyonának összefog-
laló adatait.

Ezt követõen rövid áttekintés olvasható a könyvben sze-
replõ nyolc megye bányászati múltjáról címere és térképvázlat
feltüntetésével, majd az adott megye pár városának és közsé-
gének címere, bányászati bemutatása és az emlékhelyek fény-
képei, valamint azok megnevezése szerepel. A könyv befejezõ
részében három megye emlékhelyei szerepelnek, bár vélhe-
tõen a további kutatások eredményei alapján újabbakat is meg
fogunk ismerni. Minden címer, térkép és emlékhely képe szí-
nes kivitelben látható, a könyv CD-lemezen is elkészült.

Szerkesztõség

Kõolaj- és földgáztermelés a XXI. században

A BKL Kõolaj és Földgáz 2006. 3. számában dr. Pápay
József okl. olajmérnök, az MTA rendes tagja a Kõolaj- és föld-
gáztermelés a XXI. században címmel tanulmányt jelentetett
meg (amely mint elõadás elhangzott a �Bányászat: múlt és
jövõ� címmel az MTA-Központi Bányászati Múzeum rende-
zésében 2005. május 11-én tartott szakmai konferencián és
2006. január 31-én az MTA Földtudományi Osztály ülésén),
amelyben a szerzõ az emberiség jelenlegi energiafelhasználá-
sának 60%-át biztosító szénhidrogénkészletek meghatározha-
tóságát és a készletek hozzáférhetõségének dinamikáját tár-
gyalja.

A tanulmány foglalkozik a konvencionálisan kitermelhetõ
kõolaj- és földgázkészletek mennyiségének meghatározható-
ságával, valamint a nem konvencionális készletek (olajhomok,
olajpala, kis áteresztõképességû kõzetek, elfekvõ gázkészle-
tek, gázhidrátok stb.) energiaellátásban várható szerepével.

A szerzõ elõrejelzi � az egész világra vonatkozó � kõolaj-
és földgázkitermelés várható ütemét, majd bemutatja az iga-
zolt szénhidrogénkészletek eloszlását, és ennek alapján ma-
gyarázza a különféle országok, szervezetek energiastratégiáját
(USA, OPEC, Oroszország, Kína, EU és végül Magyaror-
szág).

A hazai energiastratégiát jellemzõ ad hoc jelleget fel kell
váltsa a mindenkori kormányok országérdekeit védõ, átgon-
dolt, hosszú távú energiapolitikája, amely energiapolitika eset-
leg nem mindenben egyezik a multinacionális vállalatok érde-
keivel.

Dr. Csaba József

Könyv- és folyóiratszemle


