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AMiskolci Egyetem Szenátusa ebben az évben 2 fõ részé-
re gyémánt- és 143 fõ részére aranyoklevelet adott át. Külön
ünnepség keretében további 15 fõ bányagépész-mérnök kollé-
ga vett át aranyoklevelet.

E helyrõl is tisztelettel gratulálunk valamennyi kitüntetett-
nek! Közülük a Bányászati Szakosztály tagjainak rövid életút-
ját a következõkben ismertetjük.

Gyémántoklevelet kapott:
Mátrai Árpád aranyokleveles bányamérnök

1923-ban Dorogon született több
generációs bányászcsaládban. Az esz-
tergomi bencés gimnáziumban meg-
szerzett érettségi után 1941-ben irat-
kozott a soproni egyetemre, ahol
1946-ban szerzett bányamérnöki ok-
levelet, jeles minõsítéssel.

1946-47-ben a várpalotai szén-
bánya bányamérési részlegét vezette,
majd az ugyancsak várpalotai székhe-
lyû Közép-dunántúli Szénipari Köz-

ponthoz helyezték át az üzemgazdasági osztályra. 1949-ben
Tatabányára helyezték át, ahol a IX-es, majd az összevont IX-
XI-es aknák üzemvezetõ fõmérnöke, és emellett a Központi
Bányamentõállomás parancsnoka volt.

1952-benKomlóra küldték, ahol 1957-ig bánya üzemveze-
tõ-fõmérnökként, majd a tröszt központjában dolgozott kü-
lönbözõ beosztásokban. 1963-ban a komlói és pécsi széntrösz-
tök összevonásakor a termelési osztály vezetõje lett.

1963 õszén elvállalta a Pécsi UránbányaVállalat fõmérnö-
ki munkakörét, és innen 20 év múlva, a 60 éves kort betöltve
kérte nyugdíjaztatását. 1983-ban megbízást kapott, hogy egy
általa összeállított szakértõi csapattal vizsgálják meg a paksi
radioaktív hulladékoknak az uránbánya felhagyott üregeiben
történõ elhelyezés lehetõségét.

Nyugdíjasként 1988-ig a Bányászati Technológiai társulás-
nál a vágathajtás korszerûsítési feladataival és a bányászati
üregek biztosításának fejlesztésével foglalkozott.

60 éves bányamérnöki tevékenységét jelzik:
� a komlói Béta-akna feltárási és fejtési rendszerének a kiala-
kítása és bevezetése, a széntermelés rövid idõ alatti felfut-
tatása,

� az uránércbányáknál az 1000 m-es mélységû aknaüzemek
tervezésének és kivitelezésének az irányítása és sok, hazánk-
ban elõször alkalmazott módszerrel rendkívül rövid idõ alat-
ti megvalósítása. E munkát a magyar kormány a Munka
Érdemrend arany fokozata, a szovjet kormány pedig aNépek
Barátsága Érdemrend adományozásával ismerte el,

� korszerû fúrókocsik bevezetése,
� a bányabeli �in situ� kõzetmechanikai mérési módszerek ki-
dolgozásában, rendszeresmegfigyelések végzésében és kiér-
tékelésében való közremûködés. Az ehhez szükséges vál-
lalati technikai és szellemi kapacitás létrehozása,

� közremûködés az elsõ hazai munkahely hûtési rendszer
üzemszerû bevezetésében,

� a kõzethorgonyzásos biztosítás általános alkalmazása a ha-
zai uránbányászatban.
A hazai bányászatban végzett tevékenységét az illetékes

miniszter 1978-ban az Eötvös Loránd-díj adományozásával is-
merte el.

Az OMBKE-ben végzett társadalmi munkáját Péch Antal,
Zorkóczi Sámuel, Georgicus Agricola és Sóltz Vilmos Em-
lékérmek adományozásával ismerték el.

Menyhárt László aranyokleveles bányamérnök

1922. március 12-én Miskolcon
született. Apja vármegyei irodatiszt
volt.

1941-ben a miskolci katolikus
gimnáziumban érettségizett, 1946-
ban Sopronban a bányamérnöki tago-
zaton bányamérnöki oklevelet szer-
zett.

Bányamérnökként volt beosztott
üzemi mérnök több borsodi szénbá-
nyában; felelõs bányaüzemvezetõ

Rudolftelepen, Szuhakállóban; trösztfõmérnök a Borsodi,
majd a Közép-dunántúli Szénbányáknál (Veszprémben), mi-
niszterhelyettesként (NIM) felügyelte a hazai szén- és ércbá-
nyászat egészét, nehézipari miniszterhelyetteskéntment nyug-
díjba 1985-ben.

Kitüntetései: Munka Érdemérem ezüst és arany fokozata;
Bányász Szolgálati Érdemérem gyémánt és arany fokozata;
Bányászat Kiváló Dolgozója két alkalommal, Bányászati
Munkazászló két alkalommal,Nehézipar Kiváló Dolgozója.

Három könyvrészlet jelzi szakmai, tudományos munkás-
ságát.

Aranyoklevelet kapott:

Aleva János okl. bányamûvelõ mérnök

1931-ben Szuhakállón született.
1951-ben Gyõrben érettségizett, majd
tanulmányait Miskolcon a Bányamér-
nöki Karon folytatta.

Oklevelének megszerzése után a
Hejõcsabai Cementgyár mészkõbá-
nyájában kezdett dolgozni. 1957. ápri-
lis 1-jén áthelyezték a Borsodi Szén-
bányászati Tröszt szuhavölgyi külfejté-
sére. 1958. január 1-jétõl 1958. július
31-ig Sajószentpéter II. aknán a vé-

konytelepi jövesztés gépesítési kísérletekben vett részt. 1958.
augusztus 1-jétõl Kazincbarcikai Bányaüzem herbolyai külfej-
tésének fõmérnökévé nevezték ki.

1959. november 1-jén a Borsodi Szénbányászati Tröszt ter-
vezési csoportjához került mint tervezõmérnök. Jelentõsebb
munkái Rudolf-akna keleti fõvágatának, Edelény IV. akna
függõleges légaknájának, valamint robbanóanyag raktárak,
szivattyútelepek és szállítógép házak tervezései voltak.

1962-tõl 1964-ig beosztott mérnök volt Ormosbánya II.
aknán, 1964-tõl 1973-ig Edelény III. akna fõmérnökeként
irányította a vékonytelepi kamrafejtést. 1975-tõl a Borsodi
Szénbányák biztonságtechnikai osztályán dolgozott.

1977-ben az Aknamélyítõ Vállalat borsodi körzetéhez ke-
rült, ahol a Csehszlovákiában lévõ részlegének vezetésével
bízták meg. A Magnezit Mûvek ércbányáiban fejtés-elõkészí-
tõ munkát végeztek.

1978. augusztus 1-jén helyezték át területi fõmérnöki beosz-

Köszöntjük a 2006-ban gyémánt- és aranyoklevéllel
kitüntetett kollégáinkat


