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Dr. Kóta József 1906. július 26-án született Pozsony-
ban, a vasutas édesapa rövid ideig tartó pozsonyi szolgá-
lata alatt. Néhány hónapos pozsonyi tartózkodás után a
család visszaköltözött Nyugat-Magyarországról az or-
szág keleti részébe, a régi családi környezetbe, Nagyvá-
radra. Itt nõtt fel, itt tanult meg magyarul gondolkodni,
olvasni és írni.

Nagyváradon élte meg saját tragédiáját, amikor 12
évesen elvesztette édesanyját, itt élte át az ország pusz-
tulását okozó elsõ világháborút és az azt követõ politikai
rendszerváltásokat. Itt élte meg Magyarország feldara-
bolását, s ahogy akkor sokmás családot, aKóta családot
is kilenc gyermekével szétszórta, szétszakította a törté-
nelem. Kóta József 1923-ban a román katonai behívó
elõl barátjával szökött át Magyarországra rokonaihoz.

Ezzel egyben örökre eldöntötte hovatartozását, ami
kezdetben nem kényeztette el a tehetséges, szorgalmas
és továbbtanulni akaró fiatalembert. Így a nehéz körül-
mények arra kényszerítették, hogy amit Romániában
nem vállalt, azt itt, hazájában tegye meg, bevonult kato-
nai szolgálatra.

1927-ben indult abba a városba, amit örökre a szívé-
be zárt, erdésznek, erdõmérnök hallgatónak indult Sop-
ronba. A sors és a kis létszámú jelentkezés Kóta József
útját a bányászat felé, a bányamérnöki karra irányította.

Az egyetemet nagy szorgalommal és jó eredmények-
kel végezte, ennek ellenére nehéz anyagi helyzete miatt
csak elvétve tudott egy-egy félévet lehallgatni, diáktársai
tanításából tartotta fenn magát. Örökké emlékezetes
volt számára a demonstrátori tevékenység az Ábrázoló-
geometria Tanszéken, Stasney professzor mellett. Ez a

kedves emlékméltán alapozta meg a professzor és hall-
gatója késõbbi barátságát.

Tanulmányait az 1938/1939. tanévben fejezte be, a
bányamérnöki oklevél megszerzésébe a történelem
szólt bele, a gyakorló bányamérnöki pályakezdése elma-
radt, helyette az életút visszakanyarodott a korábbi éle-
tét meghatározó katonai pályához, s tartalékos hadna-
gyi rendfokozattal a légierõhöz került továbbszolgálat-
ra. A Repülõ Kísérleti Intézetben kapott mérnöki be-
osztást.

Miközbenmintmûszaki tiszt szolgálta hazáját, 1941-
ben életének késõbbi útját meghatározó elhatározásait
szentesítette meg, februárban megszerezte a bánya-
mérnöki oklevelet Sopronban, a József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Bányamérnöki Karán,
majd még ugyanebben az esztendõben házasságot
kötött azzal az ifjú tanítónõvel, akivel a rövid ismeretség
és a megszakadni látszó kapcsolat érlelte ki a késõbbi
boldog családi életet.

Katonai szolgálata alatt 1942-ben megjárta a frontot
is, ahonnan visszarendelték hazai szolgálatra. Hadásza-
ti gyakorlatát és tudását a hadviselésmûszaki irányításá-
ban és annak fejlesztésében kamatoztatta. 1945-ig ama-
gyar honvédség mûszaki törzskarában, a Repülõ Kísér-
leti Intézetben teljesített szolgálatot, századosi rangban.

A háború szörnyû pusztítása nem kímélte a bányá-
kat sem. A bányászok és a mûszaki szakemberek nem
kis erõfeszítésére volt szükség, hogy az élet újraindításá-
hoz szükséges széntermelést a kritikus állapotban lévõ
bányákban beindítsák. Ehhez a szakmai társadalomhoz
csatlakozott, amikor 1946-ban az államosított tatabá-
nyai szénbányászatban elfoglalta helyét a IX-es akna-
üzemben.

Gyakorlati munkásságát rövid idõre megszakította
az a körülmény, hogy 1948. január 1-jén a Szénbányá-
szati Iparigazgatósághoz irányították.

Rövid kitérõ után 1949 júniusában visszakerült Tata-
bányára, ahol a X-es aknán kezdetleges körülmények
között néhány munkatársával a bányabiztonsági kérdé-
sek vizsgálata mellett elkezdték a hazai robbantástech-
nikai kutatást.

Célkitûzéseiben a föld alatti munka korszerûsítése,
biztonságosabb és hatékonyabb végzése volt a meghatá-
rozó, ugyanakkor minden gyakorlati feladatot elméleti
megalapozottsággal készített elõ.

100 éve született dr. Kóta József
STUBER GYÖRGY okl. bányamérnök (Vérteskozma)

A 100 éve született dr. Kóta József életérõl, munkásságáról olvashatunk e cikkben, aki mint
született magyar és kutató-feltaláló bányamérnök, tudatosan ismerte fel hovatartozását és szak-
mai feladatának idõszerûségét.

Dr. Kóta József (1906-1979)
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Széles körû ismeretei és sokoldalú érdeklõdése, va-
lamint a robbantástechnika alapos szakismerete tette
alkalmassá a bányászat robbantástechnikai problémái-
nak kutatására. A következetes munka, valamint a
negyvenes évek végét és az ötvenes évek elejét jellemzõ
könyörtelen eredményelvárások sokszor gyötrõ, néha
segítõ kényszere indította el a célkitûzések megvalósítá-
sát és nyitott utat egy intézet alapjainak lerakásához és
végül felépítéséhez.

Az általa vezetett Robbantó Kísérleti Laboratórium-
ban az eredményes kísérletek után találmányi bejelen-
tést tett és szabadalmi oltalmat kapott a homokpuska.

A bányászati kutatások eredményei alapján 1950.
december 30-án Kóta József bányamérnök kapott meg-
bízást az 1951. január 1-jétõl önálló Bányabiztonsági
Kutató Intézet megszervezésére és vezetésére.

A mûszaki tudományok terén kifejtett munkásságá-
ért, a késleltetett robbantás (millszekundumos robban-
tás) elméletének kidolgozásáért és gyakorlati kivitelezé-
séért 1951. március 15-én Kossuth-díj arany fokozata ál-
lami kitüntetést kapott, eredményes kutatási tevékeny-
ségéért 1952. december 31-én a mûszaki tudományok
kandidátusa lett. Kimagasló vezetõi és kutatás-szervezõi
munkájáért 1955-ben a Munka Érdemrend arany foko-
zatával tüntették ki.

1955-ben befejezõdött az intézet új telephelyének
építése, a költözésre 1956 õszén került sor. Az új telep-
helyen, új néven � Bányászati Robbantástechnikai Ku-
tató Intézet �, bõvült tevékenységi körrel folytatódott az
intézet tevékenysége. A robbanóanyagok, gyutacsok,
perforátorok vizsgálati módszereinek kidolgozásával,
szabványosításával és a módszerek megvalósításával út-
törõ szerepet vállalt, az ország robbantástechnikai cent-
rumát alakította ki. Ennek keretében épült meg a kísér-
leti táró és a robbantóbunker. Ebben az idõszakban ke-
rült az intézet állományába több fiatal fizikus, vegyész,
mérnök, gyakorlati szakember, akik elsajátították a spe-
ciális ismereteket. Így lett az intézet 1960. óta az Orszá-
gos Bányamûszaki Fõfelügyelõség � mint hatóság � vé-
leményezõ, tanácsadó szerve és 1988-tól pedig vizsgáló
állomása.

Az intézet dolgozói aktív közremûködésével készült
el a Bányagyutacs-gyárban azMSG,RKG,MKG típusú
késleltetett villamos gyutacsok fejlesztése.

Új és újabb területeken folyt a kutatás. Kóta József
elkötelezett és rendíthetetlen képviselõje volt annak a
gondolatnak, hogy a bányászatban a jövesztés legegy-
szerûbb és leggazdaságosabb, legkevesebb beruházást
igénylõ és legtermékenyebb módszere a robbantási
technológia, ha a jól meghatározott robbantási techno-
lógia a körülményekhez megfelelõ fúrási, biztosítási, ra-
kodási és szállítási eszközökkel párosul. Ebbõl az alap-
elvbõl következett, hogy kutatásait a robbantástechnika
mellett a kor számos bányászati problémája felé is kiter-
jesztette. Így foglalkozott a sújtólég- és szénporrobba-
nás problémájával, a bányatüzek felderítésével, a vágat-
állékonyság és a robbantás kapcsolatával, a rakodás gé-
pesítésével.

A vágat falának hõmérséklet-méréseibõl és befúrt
lyukak hõfok-ellenõrzésébõl a tûzfészek pontos helyé-
nekmeghatározására jól használhatómódszert alakított
ki a tûzfészek körül befúrt lyukakba helyezett szárazjég
töltények alkalmazásával a tüzek felszámolására.

Robbantástechnikai kutatásai között a legteljesebb
és legátfogóbb a fojtás szerepének és jelentõségének
tisztázása volt. Az elméleti összefüggések mellett a gya-
korlati alkalmazás érdekében megvizsgálta a robbantó-
lyukak lefojtására alkalmazható anyagok majdnem tel-
jes skáláját.

Elméleti tevékenysége a robbantás közben a kõzet-
ben lejátszódó folyamatok tanulmányozására irányult.
Ezen belül eredményesen járult hozzá a kõzetmozgás
törvényszerûségének tisztázásához, a kõzetbe táplált
energia és a robbantás munkavégzése közötti összefüg-
gés megismeréséhez, a fojtás mozgásviszonyainak elem-
zéséhez és a robbanóanyagban lejátszódó utólagos fo-
lyamatok felderítéséhez.

A hazai bányászat robbantástechnikájának a II. vi-
lágháború utáni arculataKóta József tevékenysége alap-
ján formálódott ki. A robbantómesterek és a robban-
tással foglalkozó mûszaki szakemberek képzésével
megteremtette a tudatos munkavégzés alapjait.

1953-ban megjelent Lõmester c. könyve kiváló ala-
pot adott a külszíni és a mélybányászat robbantási mun-
káit irányító és végzõ szakembereknek. A könyv nyolc
fejezetben � Elméleti alapfogalmak.; Anyagismeret.;
Fojtás.; Robbantás.; Lyuktelepítés.; Millszekundumos

Homokpuskával fojtják a robbantólyukat

A Bányászati Robbantástechnikai
Kutató Intézet fõépülete
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STUBER GYÖRGY okl. bányamérnök 1967-ben szerezte bányamûvelõ mérnöki oklevelét. 1968. áprilisáig a Tatabányai
Szénbányák XV./B aknaüzemében beosztott mérnök, 1974-ig a XV./C aknaüzemben mérnökség-vezetõ, 1975-ig a
Nyugati II. bányaüzemben mûvelettervezési csoportvezetõ, 1975-tõl a XV./A aknaüzemben, késõbb a Csordakúti
aknaüzemben aknafõmérnök, 1977-tõl a Nyugati Bányaüzemben mûszaki igazgató. 1983-tól a Nagyegyházi
Bányaüzemben bányaüzemi fõmérnök, 1985-tõl ugyanitt mûszaki igazgató. 1990-tõl a Tatabányai Szénbányáknál
beruházási osztályvezetõ, 1991-tõl a Bányászati Igazgatóságon mûszaki igazgató. 1994-tõl 1997-ig a Mányi Bányában
üzemigazgató, üzemfenntartási és bányagazdasági fõmérnök.

robbantás.; Robbanóanyagok vizsgálati módszerei.; Ál-
talános biztonsági szabályzat. � foglalja össze a lõmes-
ter/robbantómester tudnivalóit.

Kóta József Európa számos országában megfordult,
eredményes munkájának köszönhetõ, hogy a magyar
robbantástechnika több éven keresztül a nemzetközi él-
vonalba került. Amillszekundumos robbantás elterjesz-
tése nemcsak a hazai, hanem több akkori szocialista or-
szágban a nevéhez fûzõdik.

A személyes kapcsolatokmellett az akkori lehetõsé-
gek bár egy irányban lehatárolták az intézet nemzetközi
kapcsolatait, így is sok és a magyar bányászatnál na-
gyobb bányászattal rendelkezõ ország intézetével tar-
tott kapcsolatot. Igen széleskörû együttmûködés bonta-
kozott ki lengyel, osztrák, német, ukrán (Makajevka) és
kínai (Tansany) intézetekkel.

A Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Rektori
Tanácsa a korábban elnyert mûszaki tudományok kan-
didátusa fokozat alapján 1960. október 7-én egyetemi
doktor címet adományozott Kóta József okl. bányamér-
nöknek.

1966-ban, alkotómunkája teljében a központi elha-
tározású intézeti centralizálás és a vezetõi presztízst
vesztõ szakmai vetélytársak �jóvoltából� nyugállomány-
ba vonult. Alkotótevékenységét azonban nem fejezte
be nyugdíjba vonulásával. A Tatabányai Szénbányák
készséggel biztosított helyet és megfelelõ körülménye-
ket munkájának folytatásához, ahol minden ellenszol-
gáltatás nélkül dolgozott. A felhagyott X-es akna udva-
rán maradt épületekbõl kívánságának megfelelõen ki-
alakított és felszerelt mûhely állt rendelkezésére, ahova
törzsgárdájának egy részét is magával vitte. A mûhely-

ben irányítása mellett fejlesztették ki a rakodószõnyeg
típusait, többek között a �bicskának� keresztelt típus
ma is mûködõ tökéletesített formáját.

Kísérleti mûhelyébe szinte haláláig bejárt, azonban
valahol a szíve mélyén gyógyíthatatlan sebeket ejtett a
bányászattól, a bányától, a napi következetes, kemény
munkától való kényszerû elszakadás. Ezek a sebek csak
nagyobbodtak, ahogy fizikai mozgástere kezdõdõ be-
tegsége miatt egyre jobban csökkent. Fájdalmas beteg-
ségénél csak a tétlenségre kárhoztatása okozta számára
a még nagyobb fájdalmat.

Ebben a mozgáskorlátozott állapotban érte a halál
1979. február 23-án.

Hozzátartozói, barátai, munkatársai és ismerõsei
1979. március 2-án kisérték utolsó útjára a tatabányai
újtelepi temetõben. Végsõ nyughelyénél � a város által
adományozott díszsírnál � a református vallási szertar-
tás mellett dr. Kapolyi László nehézipari miniszterhe-
lyettes és Kiss József fõosztályvezetõ vett végsõ búcsút
dr. Kóta Józseftõl.

Bejelentett és elfogadott kilenc szabadalma átöleli a
bányászati tevékenység sokrétûségét és ezzel is bizo-
nyítja széles körû ismereteit.

Kevés megjelent cikk maradt utána, de sok írásos
feljegyzés és számos kísérleti emlék õrzi munkásságát.

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány
Kuratóriuma, az OMBKE tatabányai helyi szervezete
és a Szent Borbála-szobor Tatabányán Alapítvány Ku-
ratóriuma javaslata alapján TatabányaMegyei JogúVá-
rosÖnkormányzata dr. Kóta József okl. bányamérnökrõl
1997-ben utcát nevezett el.

Könyv- és folyóiratszemle
Földhasználat

A terület-felhasználáshoz kapcsolódó valamennyi szak-
terület, munkaterület (mezõgazdaság, bányászat, erdészet,
vízügy, útépítés, környezetvédelem, természetvédelem stb.)
számára évtizedek óta hiánypótló tankönyvként, szak-
könyvként jelent meg a Földhasználat c. enciklopédia aDialóg
Campus Tankönyvkiadó gondozásában. A közel 500 oldalas
mûvet elsõsorban az agrár és földtudományi felsõoktatási
intézmények, doktori iskolák hallgatói, oktatói (kutatók, ter-
vezõk) és a különbözõ terület-felhasználással foglalkozó
bányászati, erdészeti, mezõgazdasági (földügyi), vízügyi hiva-
talok, intézmények, kutató, tervezõ intézetek munkatársai
hasznosíthatják. A lektorok és a tárgykörben érdekeltek
egyöntetû véleménye szerint a könyv a rendszerváltás és az
EU-csatlakozás után különösen hiánypótló mûnek számít. A
földhasználat teljes vertikumát tárgyalja, beleértve a föld-

minõség javítását, védelmét pl. a kõportrágyák, ásványi (talaj-
javító) anyagok teljes körû rendszerét és hasznosítását.

Néhány fõbb fejezete: az európai földhasználat, birtok-
szerkezet kialakulása; mezõgazdasági, erdészeti, termé-
szetvédelmi földhasználat, tájhasználat szerkezete, fejlõdési
irányai; birtokpolitika, birtokszerkezet, birtokrendezés, bir-
toktervezés; földminõsítés; földértékelés; földminõség rom-
lás; földminõség javítás (mindezek geomorfológiai, földtani,
talajtani, talajtechnológiai vonatkozásai); mezõgazdasági par-
cellaazonosító rendszer; földvédelem; földnyilvántartás.

A bányászattal (a geológiai, környezetföldtani célú vizs-
gálatokkal, szolgáltatásokkal, létesítmények tervezésével,
elhelyezkedésével) kapcsolatos területeken a könyv sok ada-
tot, információt, ismeretet nyújt és tervezési segédletként
szolgálhat.

Megrendelési cím:Dialog Campus Kiadó, 1088 Budapest,
Rákóczi út 9. E-mail: dialog@t-online.hu

Dr. Dömsödi János
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