
Õszinte örömömre szolgált, hogy a jelenkori Magyarországon 80 éve (1926, Gánt) megindult
bauxittermelés 80. évfordulóját a 2006. évi Bányásznapon a legautentikusabb helyszínen, Gánton
megünnepelhettük. Ugyancsak nagy öröm, hogy ezen évforduló alkalmából ismét átnyújthatunk ol-
vasóinknak, a magyar bányásztársadalomnak egy csokorra valót a bauxitbányászat múltját, jelenét
bemutató cikkekbõl nagy múltú lapunk, a BKL Bányászat egy célszámában.

A magyar bauxitbányászat elmúlt 80 évét a magas szakmai színvonal, az állandó megújulás és a
jövõ érdekében történõ folyamatos tenniakarás jellemezte. Az ezzel kapcsolatos kísérleteket, eredményeket,
eseményeket a BKL hasábjain, de számos más szakmai kiadványban is részletesen és folyamatosan bemutattuk.

A hazai bauxitkincsre alapozva már az 1940-es években kialakult a teljes alumíniumipari vertikum � még ha a
teljes felfutását hátráltatta is a II. világháború. Az iparág a legdinamikusabb fejlõdését mind a termelés növekedés,
mind a beruházások, mind a mûszaki fejlesztés, technológia, mind a termelékenység terén az 1960-as, �70-es évek-
ben hajtotta végre, aminek eredményeképpen 1975-1988 között � a fénykorban � az alábbi adatok jellemezték:

Bauxit kutatófúrás: 100-135 km/év
Bauxittermelés: 2,9-3,0 Mt/év
Timföldtermelés: 800-900 kt/év
Primer alumínium-fém termelés: 70-75 kt/év
Foglalkoztatott létszám: 22000 fõ

A rendszerváltás után a gazdasági kapcsolatok jelentõs átalakulása, a globalizáció teljesen átformálta a vertiku-
mot és ennek hatásaként a bauxitbányászatot. Csökkentek a timföld, és ennek megfelelõen a bauxitigények. 1990-
1995 között a bauxittermelést 1 Mt/év jellemezte, majd 2000. után tovább csökkent a jelenlegi 5-600 kt/évre.

A gazdasági, környezetvédelmi és törvénykezési szemléletváltozások következményeképpen a ténylegesen terme-
lésbe vonható bauxitkészletek mennyisége az 1990-es években lecsökkent.

Az 1996-ban megvalósított privatizációval a vertikum helyzete stabilizálódott, és folyamatos szervezeti változás
után 2005-ben a bauxitbányászat integrálódott a MALRt.-be.

A timföldgyártás élettartamának növelésére 2000-tõl folyamatosan növekvõ mennyiségû bauxit importjára került
sor elsõsorban a volt Jugoszlávia területérõl (lásd diagram). A magas szállítási költségek ellenére ezek a jó minõségû,
a hazaihoz hasonlóan szintén karsztbauxitok kedvezõ timföldgyártási költségeket eredményeznek. Az együttes fel-
dolgozás a hazai termelés mennyiségét, gazdaságosságát is kedvezõen befolyásolja, hosszú távú, stabil mûködést biz-
tosít a timföldgyárnak és a bauxitbányászatnak is. A magyarországi termelés továbbra is meghatározó marad.

A bauxittermelõ társaságokkal � Rudnici Boksita Jajce d.o.o., Rudnici Boksita d.o.o. Posusje, Rudnici Boksita
d.o.o. �iroki Brijeg, Rudnica Boksita Nik�ic~, és a tervezési munkák kapcsán a Zágrábi Egyetem Bányászati,
Geológiai és Olajmérnöki Karával � magas szintû szakmai együttmûködést sikerült kialakítani.

A rendelkezésre álló hazai és külföldi ércvagyon, a felhalmozott szakmai tudás, a bauxit feldolgozás biztonsága
reményekre jogosít bennünket, hogy további évfordulókat is ünnepelhetünk még. Ehhez kívánok valamennyi kollé-
gámnak és együttmûködõ partnereinknek

Jó szerencsét!
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1. ábra: A hazai termelés és a bauxitimport alakulása


