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Történeti áttekintés

Az I. világháború utánMagyarország elvesztette ha-
gyományos bányászati régióit, Erdélyt és a Felvidéket.
Lázas kutatás indultmeg az egész ország területén hasz-
nosítható nyersanyag-elõfordulások feltárására, a ko-
rábban érdektelennek tartott, vagy fel nem ismert elõ-
fordulások fontossá váltak. A bauxit esetében is hason-
ló volt a helyzet; az 1920-as évektõl sorra jelentettek be
zártkutatmányokat hozzáértõk és laikusok, vállalkozók
és kalandorok egyaránt. Itt csak a számottevõket említ-
jük:

1920. január 10-én Balás Jenõ bányamérnök a gánti
területre,

1920. április 17-én Zalatnay Stürmer József és társa
a Halimbától délre fekvõ területre,

1923-ban dr. Lázár Andor az Iszkaszentgyörgy-i
területre,

1926-ban pedig az AJAG svájci cég a Nyirád, Szõc,
Halimba, Úrkút, Csékút területére.

A felsoroltak valóban kutattak és termelési szándé-
kuk volt, aminek köszönhetõen 1926 októberébenmeg-
indulhatott az elsõ megrakott szerelvény a Meleges-i
bányából kitermelt bauxittal Gántról Bodajkra. (A gán-
ti bauxitbányászatról e számunkban külön cikkben em-
lékezünk meg.)

A hazai kutatásokat, a termelés felfuttatását ösztö-
nözte a német háborús készülõdés, hiszen a bauxit elsõ-
sorban németországi export keretében került értékesí-
tésre illetve feldolgozásra. A megnövekedett igény is
közrejátszott abban, hogy 1939-ben a Magyar
Bauxitbánya Rt. a bányaüzemek fejlesztésével egyidejû-
leg Tósokberénd község határában � ma Ajka kerülete
� 20 kt/év kapacitású timföldgyár és 10 t/év kapacitású
alumíniumkohó építését kezdte meg. 1941-ben megin-
dult az Almásfüzitõi Timföldgyár építése, és a háború
végére szinte teljesen elkészült.

Ezzel egy idõben a MÁK Rt. alumíniumkohót épí-
tett Tatabányán, 1942-ben Csepelen megindult a Cse-
peli Új Alumíniumhengermû, a hazai elõállítású alumí-
nium feldolgozására. A Magyar Bauxitbánya Rt. 1943-
ban megindította a Székesfehérvári Könnyûfémmûvet.

Mindez megteremtette a hazai bauxitbányászat biz-

tosította nyersanyagbázison az alumíniumipari verti-
kum létrehozását, mûködtetését.

A II. világháború után a Potsdami Egyezmény értel-
mébenMagyarországonminden német tulajdon a Szov-
jetunióra szállt át, így a szovjet-magyar jóvátétel kereté-
ben az alumíniumipar is. Létrehozták a Magyar-Szovjet
Bauxit-Alumínium Rt.-t (MASZOBAL), ami az adott
gazdasági, politikai környezetben a hazai államosított
vállalatokhoz képest jelentõsen kedvezõbb körülmé-
nyeket tudott biztosítani. 1950 februárjában aMASZO-
BAL keretében, Balatonalmádi székhellyel megalakult
a Bauxitkutató Expedíció.

1952-ben a bauxitbányák termelése meghaladta az 1
millió tonnát, de a termelés felfutásával párhuzamosan
fokozódtak a mûvelési, szállítási és szervezési nehézsé-
gek.

1954 végénmegszûnt aMASZOBAL, a szovjet rész-
vények magyar állami tulajdonba kerültek. Az átmenet
közel sem volt zökkenõmentes. Problémát jelentett,
hogy az addig bizonyos értelemben kivételezett helyzet-
ben lévõ MASZOBAL vállalatoknak integrálódniuk
kellett az állami ipar szerkezetébe. A szovjet export ki-
esése értékesítési nehézségeket vont maga után. Nehe-
zítette a helyzetet, hogy a bauxitbányászatot, noha ter-
melésének nagyobb részét ekkor már a föld alatti üze-
mek adták, nem tekintették azonos kategóriának a
szén- és ércbányászattal. Az eszközök és berendezések
korszerûtlenek és rossz mûszaki állapotúak voltak, a
föld alatti termeléshez pedig nem állt rendelkezésre
megfelelõ számú szakképzett munkaerõ.

1958-ban a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
(KGST) keretein belül bauxitszállítási megállapodást
kötöttek Csehszlovákia, Lengyelország és a Német De-
mokratikus Köztársaság (NDK) timföldgyárai részére 5
modulusú érc szállítására. Ez lehetõséget teremtett a
gyengébb minõségû termelvény értékesítésére, a hazai
timföldgyárak pedig jobb minõségû ércet kaphattak.

1962-ben megkötötték a Magyar-Szovjet Timföld-
Alumínium Egyezményt, ami hosszú távra meghatároz-
ta a magyar alumíniumipar lehetõségeit. Ez az egyez-
mény a nem megfelelõ kommunikáció hiányában és az
akkori propaganda eleve negatív megítélése miatt a
közvéleményben mint a politikai kiszolgáltatottság és a

80 éves a magyar bauxitbányászat
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A tíz évvel ezelõtti Bányásznapon, 1996-ban, amikor a magyar bauxitbányászat 70 éves
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akik 80 évvel ezelõtt megindították a gánti külfejtést, nagy elszántsággal, hosszú távon tervezték
ennek a fontos ércnek a termelését, hasznosítását.
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szovjetek katonai céljainak elõsegítését jelentõ szerzõ-
dés került elkönyvelésre. Ezzel szemben azonban a ha-
zai alumíniumiparnak és az egész nemzetgazdaságnak
jelentõs lehetõséget nyújtott. Az egyezmény lényege,
hogy a villamosenergia-igényes timföld kohósítását a
Szovjetunióban végezték bérmunka jelleggel. A kiszállí-
tott, hazai elõállítású timföld feldolgozásáért az orosz
kohókban kinyert alumínium egy részével fizetett a ma-
gyar fél � KGST paritáson.

A hazai timföldgyártás fénykorában elérte a 880
kt/év termelést, ami jelentõs feladatot rótt a nyers-
anyagellátást biztosító hazai bauxitbányászatra. Jelen-
tõs bányászati fejlesztések indultak meg illetve valósul-
tak meg úgy Kincsesbánya, mint Nyirád-Halimba térsé-
gében az egyezmény teljesíthetõsége érdekében. A ter-
melés volumene a 70-es évek végére illetve a 80-as évek-
ben elérte a 3 millió tonnát. A külfejtéssel induló ba-
uxitbányászatban a negyvenes évektõl egyre nagyobb
szerepet játszott a mélymûvelés, de napjainkig is jelen-
tõs a külfejtések aránya (1. ábra).

1985-ben a nagyegyházi területen a Tatabányai
Szénbányák is megkezdte a bauxittermelést, és 1988-ig
756 ezer tonna ércet termelt ki.

1986-ban már erõsen érezhetõvé vált az alumínium-
ipari recesszió, bár az éves termelés a tatabányaival
együtt meghaladta a 3 millió tonnát, de az évközi igény-
ingadozásokmegnehezítették a tervezést és a termelés-
irányítást, ezáltal nagyobb jelentõséget kapott a köny-
nyebben beindítható, ill. szüneteltethetõ külfejtések
kompenzáló szerepe.

1990-ben a Fejér megyei Bauxitbányák beolvadt a
Bakonyi Bauxitbánya Vállalatba. A két vállalat összevo-
nását a bauxitigény nagymérvû csökkenése, az évközi
igénymódosulások rugalmasabb kiegyenlítése, az irá-
nyító apparátus létszámának csökkentése tette indo-
kolttá.

1990. december 31-én lejárt a Magyar-Szovjet Tim-
föld-Alumínium Egyezmény (1991-re ugyan még meg-
hosszabbították, de jóval kisebb mennyiséggel). Az
Egyezmény által a hazai timföldgyárak � és ezen keresz-
tül a bauxitbányászat � számára biztosított stabil piaci

háttér ezzel megszûnt, és az adott világpiaci helyzetben
nem volt lehetõség más területeken történõ jelentõs
értékesítésre. A timföldgyári termelés csökkenése a
bauxitigények drasztikus visszaesését vonta maga után.
Abauxittermelés 1991-benmár alig haladtameg a2mil-
lió tonnát, 1994-ben pedig 836 kt-ra csökkent, miközben
a felhasznált anyagok és az energia ára növekedett.

Ezt az idõszakot a túlélésért való küzdelem jelle-
mezte, minden területen a költségek csökkentése (szer-
vezési intézkedések, létszámcsökkentés, anyagtakaré-
kosság, beruházások leállítása, karbantartási munkák
minimalizálása, feleslegessé vált eszközök értékesítése)
lett a legfõbb cél.

A fellendülést az iparág 1996-ban bekövetkezõ pri-
vatizációja hozta meg, melynek következtében elõbb
900 ezer, majd 1 millió tonnára nõtt a termelési és érté-
kesítési lehetõség. A kapacitás szinten tartása érdeké-
ben új mélymûvelésû bánya beruházására került sor Fe-
nyõfõ II/1 néven. A bánya 1998-ban kezdte meg a ter-
melést.

2002-ben aMOTIMRt. leállítot-
ta a bauxit-feldolgozást, ennek kö-
vetkeztében jelentõsen lecsökkent a
hazai bauxitigény. Az ajkai timföld-
gyár fajlagos költségeinek csökken-
tésére a hazainál jobb minõségû ba-
uxit importja kezdõdött meg Bosz-
niából, Jajce környékérõl.

A 2003. évi hazai bauxittermelés
már csak 600 ezer tonna volt, de a
korábban mûvelt nagy kapacitású
bányák kimerülése miatt új beruhá-
zásokat kellett eszközölni. Halimba
III. pótlására 2001-ben indult a kö-
zel 2 millió tonna ércvagyonnal ren-
delkezõ Halimba II. DNy bánya be-
ruházása. Fenyõfõ pótlására pedig
Bakonyoszlop térségében nyílnak ki-

sebb mélymûveléses bányák.
Kissé részletesebben szólnék amagyar bauxitbányá-

szat eredményes mûködését � sok más mellett � elõse-
gítõ négy fontos területmunkájáról. Ezek: a földtani ku-
tatás, a vízvédelem, amûszaki fejlesztés és az infrastruk-
turális fejlesztések, mely utóbbi fõ célja a kiemelkedõ
színvonalú szakember ellátottság biztosítása volt.

Bauxitkutatás

Abauxitbányászat kezdetén kézi fúrásokkal, kutató-
aknákkal és kutatóárkokkal folyt a kutatás. 1950-ig csak
a bányavállalatok vagy egymással versengõ vállalkozók
kutattak. Szisztematikus, hosszú távra tervezõ kutató-
munka csak 1950 után, a Bauxitkutató Expedíció illetve
a Bauxitkutató Vállalat mûködtetésével valósult meg.

A növekvõ hazai bauxitfeldolgozás és export meny-
nyiségének biztosítása érdekében az egyezmény aláírá-
sát követõen jelentõsen megnövekedett a mélyfúrásos
kutatás mennyisége, és 1976 végére az ismert földtani
készlet a rohamosan növekvõ kitermelés ellenére elérte
a 130 millió tonnát.

Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 139. évfolyam, 6. szám

1. ábra:Magyarország bauxittermelése



A legjelentõsebb találatok: Bitó II (1962), a Nyirádi
telepcsoportok, Csordakút (1966), Csabpuszta (1967),
Bakonyoszlop (1968), Iharkút (1974) és Nagyegyházán
a kõszén alatti bauxittelepek. 1960 és 1990 között több
mint 3000 km bauxitkutató fúrás mélyült, és közel 170
millió tonna földtani ércvagyonnal gyarapodott amegis-
mert bauxitkészlet (2. ábra). A kutatások elõkészítésé-
ben egyre nagyobb szerepet kapott a geofizika, az érté-
kelésben az anyagvizsgálat.

Egyre jelentõsebb lett a vízföldtani kutatás, a megfi-
gyelõ hálózat bõvítése, mivel ebben az idõben vált kri-
tikussá a bányavíz-védelem mind gazdaságossági, mind
a környezeti hatások szempontjából. A bauxitkutatással
egyidejûleg karsztvízszint észlelõ hálózat is létesült. Az

alumíniumipar a Dunántúli Középhegység területén
500-nál több megfigyelõpontot létesített, és rendszeres
nívóészleléssel biztosította a bányabiztonsághoz és a
vízelvonási károk bekövetkezésének elõrejelzéséhez
szükséges adatokat.

A végrehajtott fejlesztések fizikai eredményei mel-
lett a Bauxitkutató Vállalatnál a hazai szilárdásvány-
kutatás területén mind mûszaki és technológiai színvo-
nalát, mind szakember ellátottságát tekintve a legkor-
szerûbb földtani kutatási kapacitás jött létre.

1991 után � a gazdasági átalakulás és az alumínium-
ipar nehéz helyzete következtében � a kutatás mértéke
addig soha nem tapasztalt mélypontra zuhant. 1995-ben
a Bauxitkutató Vállalat utódja, a Geoprospekt Kft. fel-
számolásra került; az eszközök és a létszám egy része a
Bauxitbányához került, a fennmaradó eszközök privati-
zálásával új vállalkozás alakult.

1995-2003 között a bauxitkutatás a Bakonyi
Bauxitbánya Kft.-n belül folyt. Újra kutatásba vonták a
Gerecse térségét 10-15 km kutatófúrás mélyítésével, ill.
eredményes pótkutatást végeztek a Szõc és Nyirád tér-
ségében korábban felhagyott bányaterületeken, vala-
mint Fenyõfõ II. és Halimba II. DNy területén.

2004-tõl az iparág további reorganizációja során a
kutatócsoport kiszervezésre került, és önálló társaság-
ként mûködik tovább.

Aktív vízvédelem

A Dunántúli-középhegység fõ tömegét alkotó kar-
bonátos kõzetek üreg-, illetve repedésrendszerében tá-
rolódó csapadék-utánpótlódású, jól-rosszul összefüggõ
vízrendszer egy hidraulikai rendszert alkot. Ennek ter-
mészetes állapotában az utánpótlódó vízmennyiség
egyensúlyban volt a források formájában eltávozó víz-
hozammal. A bányászat megjelenésével és a vízigények
(ivó- és ipari víz) növekedésével fokozatosan nõtt a
mesterséges vízkivétel, megbomlott a karsztvíz-háztar-
tás egyensúlya, megkezdõdött a nyugalmi karsztvízszint
regionális süllyedése. 1985-ben a szén- és bauxitbányá-
szat összes vízemelése meghaladta a 620 m3/p értéket,

melybõl a bauxitbányászat 310 m3/p-cel részesült.
1926 óta közel 110millió tonna bauxitot termel-

tek ki a bányákból, és ennek mintegy 60%-át csak
nagy mennyiségû karsztvízemelés védelmében le-
hetett a felszínre hozni. Egy tonna bauxit biztonsá-
gos kitermeléséhez szükséges vízemelés Nyirád tér-
ségében 180 m3, Kincsesbánya térségében 58 m3,
Halimbán 7 m3 volt, a vízveszélyes bányászat teljes
idõtartamára vetítve.

A bauxitbányászat a nyirádi és az iszkaszent-
györgyi medence területén alkalmazott ún. aktív
vízvédelmi rendszert Kincsesbányán csapoló-vága-
tokkal, Nyirádon vízemelõ-kutakkal. Mindegyik
önállóan is kiemelkedõ mûszaki megoldás volt.

A karsztvízszint süllyesztése környezeti károkat
is okozott, melyet soha nem vitatott a bauxitbányá-
szat, és jelentõs összegeket fordított enyhítésükre.

A károk közül a legnagyobb vitát a Hévízi-tó-
forrás hozamának jelentõs csökkenése okozta. Ez-
zel a kérdéssel kapcsolatban számos közlemény je-

lent meg korábban is, és a történet összefoglalását jelen
számunkban is közreadjuk külön cikkben. Mint ismere-
tes, a vitában nem a szakértõk döntöttek, a jelentõs és
egyre erõsödõ politikai nyomás hatására 1989. április
20-án a nyirádi bányák bauxittermelésének 1990. június
30-áig történõmegszüntetését rendelte el aMiniszterta-
nács.

Ez a döntés Nyirád térségében mintegy 7,5 millió
tonna bauxit kitermelésének lehetõségétõl fosztotta
meg az iparágat. Hasonló okok miatt nem került sor a
nagyegyházi bánya megnyitására, amely további 15-16
millió tonna bauxitvagyon elvesztését jelentette. Ez a
két tétel összesen a hazai ipari vagyon közel negyedré-
szét tette ki.

Mûszaki fejlesztés

Amagyar bauxitbányászat az eltelt nyolcvan év alatt
a �kubikolástól� a teljes gépesítettségig és a magas szin-
tû automatizálásig jutott el.

A két háború között a bauxitbányászatot külfejtéses
termelés jellemezte. A lapát-csákány technikát rövide-
sen a gõz- illetve dízel üzemû bagerek váltották fel és
váltak uralkodóvá. A szállítást kézi csillézéssel illetve ló-
vontatással végezték, de rövidesen itt is megjelentek a
gõz és dízel bányamozdonyok.
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2. ábra: Bauxitkutatás 1950-2006



A mélymûvelés termelés szintén kézi szerszámok-
kal, lószállítással indult a negyvenes években.

A második világháborút követõen a szénbányák
mind technikai, mind technológiai fejlettség szempont-
jából messze megelõzték a bauxitbányászatot, ezért el-
sõsorban a szénbányászatban bevált módszerek és be-
rendezések alkalmazásával próbálkoztunk, és minden
területen egyszerre kívántunk eredményt elérni. Az el-
térõ geológiai adottságok és a bauxit sajátos fizikai tulaj-
donságai miatt azonban a szénbányászatban alkalma-
zott technológiát és eszközöket nem lehetett egy az egy-
ben adaptálni, a bauxitbányászatnak új utakat kellett
keresni.

A kísérletek eredményeként Iszkaszentgyörgyön a
szkréperszállítás és -rakodás, Nyirádon és Halimbán a
sínhez kötött fejfeletti kanalas rakodógépek nyertek al-
kalmazást. A jövesztés területén általánossá vált a fúrás-
robbantásos technika, mûvelési módként kamra-, pillér-
vagy pásztafejtést alkalmaztak.

A Bauxitkutató Expedíció által végzett szisztemati-
kus kutatás eredményeként a nyirádi térségbenmintegy
100 kisebb-nagyobb lencse vált ismertté, melyek ércva-
gyona 10-1000 kt között változott. Horizontális és verti-
kális szétszórtságuk miatt egyenkénti feltárásuk, mûve-
lésük idõ-, munka- és költségigényes lett volna, ezért
több lencse koncentrált termelésbe vonását találták gaz-
daságosnak.

1965-tõl � az Egyezmény miatt � elõtérbe került a
teljesítmény növelése, a fizikai munka csökkentése. Je-
lentõs gépesítési program indult meg. Kísérletek indul-
tak a frontfejtési gépek és berendezések alkalmazására,
a biztosítás korszerûsítésére, a rakodás-szállítás gépesí-
tésére. A frontfejtési kísérletek nem jártak eredménnyel
a bauxit speciális kõzetfizikai tulajdonságai és települési
viszonyaimiatt. A kamrafejtésekben 1966-tól kezdtek el
foglalkozni a szintomlasztásos fejtéssel, ami aCavo 310-
es távirányításos, gumikerekes, sûrítettlevegõs, rakodó-
szállítógépek (LHD) bevezetésével 1969-ben vált általá-
nossá mindkét területen.

A mûvelési mélység növekedésével szükségessé vált
a biztosító szerkezetek korszerûsítése is, a korábbi fa-
biztosítást felváltották az acéltámok és acélsüvegek. A
hidraulikus támok (Thyssen és HBT), alumíniumsüve-
gek és a süvegkapcsolásra kifejlesztett SZEK hidak le-
hetõvé tették a fejtési kamrák méretének növelését.

A szûk keresztmetszetet ismét a munkahelyi szállí-
tás jelentette, így kerültek alkalmazásra a gumikerekes
diesel-hidraulikus rakodó-szállítógépek (JOY TLF-4,
GHH LF-4), melyek kapacitása közel háromszor na-
gyobb a CAVO-310-énál (fényképek).

A gépek távirányítással való felszerelését a bánya
szakemberei végezték el. A nagy termelékenységû szint-
omlasztásos kamrafejtés általánossá válása és az önjáró
LHD technika alkalmazása �kötelezõvé� tette a gumi-
szalag szállítást egészen a külszínig. Így a nyolcvanas
évek bányanyitásainál a mélységtõl függetlenül általá-
nossá vált a mezõbeli és lejtõsaknai szalagszállítás.

A személy- és segédanyag szállítás is átalakításra
szorult, miután a csilleszállítás megszûnt. A Multicar
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Cavo 310 rakodógép fejtésben (vezetékes távirányítás)

GHH rakodógép fejtésben (rádiós távirányítás)

Bakony bányaautó és oldalvillás targonca
a föld alatti aknarakodón
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kisteherautók átalakításával lehetõvé vált a bányabeli
alkalmazásuk, és ez képezte az alapját a személy- és se-
gédanyag-szállítás gépesítésének, melynek keretében
jelentõs újításokkal tették teljessé a rendszert (aknara-
kodó gépesítése, motorkerékpár bányabeli alkalmazá-
sa, �Bakony� teherautó kifejlesztése stb.).

A jelentõs mûszaki fejlesztések eredménye, hogy az
egy fõre jutó bauxittermelés a magyar bauxitbányászat-
ban meghaladja az 1000 t/fõ/év értéket.

Infrastrukturális fejlesztések

A bányászat ahol megtelepül, mûködni kezd, jelen-
tõs fejlesztéseket valósít meg mind a települési
infrastrukturális, mind humánpolitikai vonatkozásban.
Így volt ez a bauxitbányászat esetében is, amit már a
kezdetekben is jól szemléltetnek a gánti bánya nyitását
követõ építkezések, fejlesztések (lásd ott).

A háború befejezése és a károk helyreállítása után a
termelés megindulásával ismét munkaerõgondok je-
lentkeztek. A létszám biztosítása lakások és szociális lé-
tesítmények építését követelte meg mind Tapolca, mind
Kincsesbánya környékén. Az ún. állami nagyberuházá-
sok költségvetésének 10%-át ilyen célú beruházásokra
kellett fordítani. Így épültmeg és lett önálló községKin-
csesbánya, és fejlõdött újból várossá Tapolca, ahol több
mint 1500 lakás épült, többek között az Y-házak.

A dolgozók szakmai felkészültségének növelése ér-
dekében Tapolcán megépült az ún. Munkásmûvelõdési
és Továbbképzõ Központ, ahol könyvtár és elõadóter-
mek segítették a szinte folyamatosan szervezett tovább-
képzõ tanfolyamokat, vállalati és iparági tanácskozáso-
kat. AKözpontban számos szakmai konferenciát is ren-
deztek, de mindezek mellett kulturális eseményekre
(színházi elõadások, hangversenyek) is sor került.

A bauxitbányászat 50 éves fennállása alkalmából
megnyitották a gánti bányászati múzeumot, mely magá-
ba foglalja a Bagolyhegyi és a Meleges külfejtéseket és
mintegy 45 méter hosszú föld alatti bányatérséget, a
fennmaradt relikviákkal. 1981-ben Tapolcán is kialakí-
tásra került a bányászati gyûjtemény, mely a régi zárda
épületébenmûködött, annak 1991. évi reprivatizálásáig.

Összefoglalás

Összefoglalva kijelenthetõ, hogy a magyar bauxitbá-
nyászat mindig a világ bauxitbányászatának élvonalába
tartozott, annak ellenére, hogy az itt fellelhetõ bauxit
kutatása és bányászata, települési helyzete, minõségi
változékonysága és vízveszélyessége miatt talán a legbo-
nyolultabb volt a világon.

Ezért is elismerésre méltó mindazok munkája, akik
az elmúlt nyolcvan évben az iparág eredményes mûkö-
dése és fennmaradása érdekében dolgoztak.
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DR. FAZEKAS JÁNOS 1969-ben végzett a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán bányagépész
mérnökként. A Bakonyi Bauxitbányánál kezdett dolgozni, üzemmérnök, üzemi gépészeti vezetõ, majd mûszaki-gazda-
sági tanácsadó beosztásokban, kiemelten foglalkozott a technológiai fejlesztésekkel � elsõsorban az LHD gépek alkal-
mazásával. 1981-benmérnök-közgazdászi oklevelet, 1985-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1983-tól 2002-ig a vállalat
vezérigazgatójaként irányította a társaságot, a hazai bauxitbányászat szervezeti korszerûsítését, átalakítását, magánosítá-
sát. 2002-2005-ig a MAL Rt. bauxitstratégiai igazgatójaként az import bauxitellátás megteremtésén dolgozott, 2005-
2006-ban � nyugdíjba vonulásáig � a Bakonyi Bauxitbánya Kft. ügyvezetõje volt.
Több szakmai szervezetben végzett és végez munkát (MTA Bányászati Tudományos Bizottsága, Veszprém megyei Aka-
démiai Bizottság, Iparkamara stb.), egy-egy cikluson át az OMBKE, ill. a Bányászati Szakosztály elnöki tisztét töltötte be.

Az Y házak Tapolcán

A gánti Balás Jenõ Bauxitbányászati Múzeum A tapolcai bauxitbányászati gyûjtemény


