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A bauxitbányász OMBKE csoportok kialakulása,
fejlõdése

AzOrszágos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület Közép-dunántúli Csoportja 1956-ban alakult meg
Veszprém központtal. Ez a szervezet fogta össze a szén-
bányászok vezetésével a Közép-dunántúli Szénbányá-
szati Trösztnél, a halimbai és nyirádi bauxitbányászatban,
ill. a révfülöpi központhoz tartozó ásványbányászatban
dolgozó OMBKE tagokat. Ez idõben a bauxitbányászok
mintegy 20-25 fõvel szerepeltek a tagságban, de a halim-
bai és nyirádi vállalatok összevonásával 1957-ben létre-
jött Bakonyi Bauxitbánya Vállalat megalakulásától
kezdve ez a létszám fokozatosan nõtt, és a hatvanas
években elérte a 45-50 fõt.

A bauxitbányászat legintenzívebb fejlõdése a �60-as
évek közepére esett, a termelés növekedésével és a mû-
szaki fejlõdéssel egyidõben rendszeressé váltak a bauxit-
bányászok szakmai elõadásai a halimbai vagy a nyirádi
kultúrházban. A fejlesztésekmind több dolgozó, köztük
sok mûszaki szakember alkalmazását, letelepítését
igényelték, amit a Tapolcán végrehajtott lakásépítési
program lehetõvé is tett. 1969-ben a vállalat központja
is Tapolcára költözött Halimbáról.

Az elõfordulás adottságaihoz igazodva a bauxitbá-
nyászat mûvelési technológiája, gépi berendezései a
szénbányászattól eltérõ módon fejlõdtek, a rohamosan
növekvõ bauxitbányászat új utakon kezdett járni.

Ilyen elõzmények után vált ki a Középdunántúli
Csoportból, és alakult meg az egyesület alapszabálya
szerint 1970. január 1-jével az OMBKE önálló Tapolcai
Csoportja. A cél az volt, hogy az idõszerû és speciális ba-
uxitbányászati témákkal (aktív vízvédelem, fejtésmó-
dok, termelési koncentrációk, gépesítés) intenzívebben
foglalkozzanak a rendezvényeken, kitekintve a világ
ércbányászatának technológiáira is. Ugyanakkor a cso-
port sem megalakulásakor, sem azóta nem kizárólag a
bauxitbánya vállalat szakembereibõl áll; kezdetben el-
sõsorban a Tapolcán és környékén lakó, de más vállalat-
nál (KBF, Bauxitkutató, OÉÁ, ALUTERV FKI) dolgo-
zó mûszakiakat integrálta, a késõbbiekben � 1990 után
� inkább a sajnálatos módon a munkaviszonyuk meg-
szûnése miatt helyileg is szétszóródó, de a csoporthoz
hû tagokat fogta, fogja össze Budapesttõl Sopronig több
mint 20 településen.

A kincsesi csoport 1958-ban a Fejér megyei
Bauxitbányák Vállalat létrejöttével egyidejûleg alakult
meg az OMBKE Fémkohászati Szakosztályának cso-
portjaként. A csoporthoz az évek során csatlakoztak az
Országos Érc- és Ásványbányák Fehérvárcsurgói Üze-
mének, az Aknamélyítõ Vállalat Kincsesi Üzemének, a
Bauxitkutató Vállalatnak, valamint veszprémi Kerületi
Bányamûszaki Felügyelõségnek e térségben lakó, illetve
dolgozó szakemberei.

A bauxitbányászat fejlõdése, a vállalatok által létre-
hozott infrastruktúra mind Tapolcán, mind Kincsesbá-
nyán kedvezõ feltételeket teremtett az egyesületi élet-
hez. Országosan is ismertté váltak a tapolcai Mûszaki
Klub helyiségében, majd 1979-tõl a Mûvelõdési Köz-
pontban (�FehérHáz�) tartott rendezvények, de ugyan-
így nevezetes hely volt a kincsesbányai tanácsterem és a
�Vízház� is.

A fejlõdéshez a létszám növekedése is hozzátarto-
zott (1. ábra). A termelésnövekedés, az intenzív mûsza-
ki fejlesztés sok szakmából összetevõdõ, növekvõ
OMBKE taglétszámot és színes egyesületi életet hozott
magával.

A csoportok � idõközben az elnevezés helyi szerve-
zetre változott � életében jelentõs változást hozott 1990,
mikor a két bauxitbánya vállalat összevonásával az
OMBKE Tapolcai Szervezetébe a Kincsesbányai Szer-
vezet beolvadt. Ezzel �hárompólusú" egyesületi élet ala-
kult ki: a viszonylag nagy távolságok miatt a tapolcai,
kincsesbányai és fenyõfõ-bakonyszentlászlói területe-
ken számos önálló rendezvényt, rendszeres összejöve-
telt, klubfoglalkozást szerveztek a többnyire Tapolcán
tartott nagyobb �központi� rendezvények mellett. Az
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1. ábra: Az OMBKE taglétszám alakulása a bauxit-
bányászatban



egyesületi élet összefogását segítette, hogy Tapolcán
már korábban kialakult az ún. területi felelõsök rendsze-
re, akik az egyes üzemekben, területeken segítették a
titkár szervezõ munkáját.

1994-ben16 fõ fehérvári nyugdíjas tagtársunk aFém-
kohászati Szakosztály Fehérvári Szervezetéhez csatlako-
zott, mivel annak rendezvényei a számukra könnyebben
elérhetõek voltak. ATapolcai és a Fehérvári Szervezetek
vezetõi a tagátadást írásban is rögzítették, azzal, hogy az
átkerültek továbbra is a Bányászati Szakosztály tagjai
maradnak. Az OMBKE újabb kori történetében ezzel
jött létre az elsõ �szakosztályközi� csoport.

Nagyrendezvények

A fejlõdõ, megerõsödõ OMBKE szervezetek az
évek során számos iparági, országos, sõt nemzetközi
rendezvényt szerveztek, ill. hatékonyan közremûködtek
ilyenek szervezésében.

Tapolcán

1970: Külszíni gépkocsi-szállítás a bauxitbányászatban
Bauxitbányászat a biztonságtechnika tükrében
(vízvédelem, tûzvédelem)

1976: Alumínium alkalmazása a bányászatban
1977: Dízel üzemû rakodó-szállító gépek üzemelteté-

sének tapasztalatai
1979: MAT szakmai ankét
1982: Bányabeli dízel-hidraulikus szállító jármûvek
1983: Szintomlasztásos fejtésmód a bányászatban

(külföldiek is, kiadvány is)
1984: Kõzethorgonyzási tapasztalatcsere (külföldiek is)

XIV. Országos Bányamentõ Tapasztalatcsere
1985: a 10. ICSOBASzimpózium szervezésben részvétel
1986: Gépi vágathajtás �86 (külföldiek is, kiadvány is)
1987: Fejtés �87 (külföldiek is, kiadvány is)
1988: XXVII. Országos Bányamérõ Tapasztalatcsere

Segédfolyamatok �88 (külföldiek is, kiadvány is)
1989: Dízel gépek egészségügyi hatásai

Az OMBKE 77. Küldöttgyûlése

Kincsesbányán

1960: a Nemzetközi Bányászati Kongresszus résztve-
võinek fogadása

1965: Bauxitbányászati kollokvium (Balatonszéplak)
1972: Szakmai napok, az ICSOBAMagyar Bizottságá-

val közös rendezésben
1974: Szakmai Napok az ICSOBAMagyar Bizottságá-

val közös rendezésben
1975: Szakmai napok a Fémkohászati Szakosztály

Székesfehérvári Csoporttal
1976: 50 éves Fejér-megyei bauxitbányászat (könyvki-

adás is)
1977: Vízemelés és vízhasznosítás a karsztvíz-bányá-

szatban
1978: Bauxit mintavételezés, mintafeldolgozás és

-elemzés
1980: Bauxitbányászat mûszaki fejlesztése, ICSOBA

közös rendezvény

1981: Banske-Stavby csehszlovákiai bányagépgyár ter-
mékbemutató és alkalmazás
Rádió-távirányítás bányabeli alkalmazása szim-
pózium (Theimeg Kabelschlepp)

1982: Szakmai nap és bemutató (Nemzetközi Bányavíz
Szövetség I. Kongresszus)

1986: 60 éves Fejér megyei bauxitbányászat (kiadvány is)
1988: Környezetkímélõ bányászat, környezetvédelem,

rekultiváció a bányászatban (a Bányászati Szak-
osztállyal)

1989: Innovációs folyamatok a bányászati termelés
szolgálatában

Együtt

1990: Bauxitbányász-zászló készítés, avatás, felszen-
telés a budapesti Mátyás templomban a közpon-
ti Szt. Borbála misén

1991: 25 éve város Tapolca � Mûszaki Napok
1992: VII. ICSOBAKongresszus szervezésben részvétel
1993: Privatizációs lehetõségek a bányászatban konfe-

rencia
1994: A kõzetcsavarozás fejlesztési és alkalmazási ta-

pasztalatai Angliában
1995: Közremûködés a szervezésben a balatonfüredi

Knappentag-on
A Nyirádi Bauxitbányászat Értékelése

1996: II. Bányászati Szakigazgatási Konferencia
ICSOBA11. Szimpózium szervezésben részvétel
70 éves a bauxitbányászat

1997: III. Bányászati Szakigazgatási Konferencia
1998: IV. Bányászati Szakigazgatási Konferencia

Bauxitbányászati Ipartörténeti Nap
1999: V. Bányászati Szakigazgatási Konferencia
2000: Bányász-Kohász-Erdész Találkozó Tapolcán
2001: VI. Bányászati Szakigazgatási Konferencia
2002: VII. Bányászati Szakigazgatási Konferencia

XLI. Országos Bányamérõ Tapasztalatcsere
2003: VIII. Bányászati Szakigazgatási Konferencia
2005: IX. Bányászati Szakigazgatási Konferencia

(BOE-vel közösen)
2006: X. Bányászati Szakigazgatási Konferencia

(BOE-vel közösen)

Szakmai elõadások, kirándulások

Mind a tapolcai, mind a kincsesbányai csoportnál
rendszeresek voltak a helyi szakmai összejövetelek, mi-
kor egy-egy aktuális témáról egy-egy vállalati szakem-
ber (néha külsõmeghívott) tartott elõadást, melyeken a
tagság aktív hozzászólásokkal, vitákkal, meglehetõsen
nagy létszámban (20-50 fõ) vett részt. A témák között
kiemelten szerepeltek a bányatelepítések, technológiai
és gépészeti fejlesztések, a bánya-vízvédelemmel, vízní-
vó süllyesztéssel kapcsolatos kérdések, de számos mun-
kaügyi, biztonságtechnikai, szervezési, számítástechni-
kai téma, élménybeszámoló stb. is szerepelt. Az ilyen
összejövetelek kötetlen szakmai, baráti beszélgetésekre
is lehetõséget adtak. Általában 6-7 ilyen rendezvény volt
évente � illetve van mostanában is �, de a 70-es, 80-as
években számuk a tízet is elérte.
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Évi 1-2 (néha 3) szakmai kirándulás is színesítette a
programot, melyek során meglátogattunk több magyar
bányát, idõnként más vállalatokat is (pl. atomerõmû,
autógyár), sõt néhány sikeres külföldi (Szlovákia,
Erdély, Lengyelország stb.) tanulmányutat is sikerült
megszervezni általában olyan cégekhez, akikkel vállala-
ti vagy más kapcsolataink voltak. Az általában 40 fõ kö-
rüli létszámú kirándulásokon a tagtársak többnyire fele-
ségeikkel együtt vettek részt.

1974 és 1992 között kétévenként Tapolcán a helyi
METESZ társegyesületekkel közösen Tapolcai Mû-
szaki Napokat szerveztünk. A 90-es években részt vet-
tünk a Földtani Természetvédelmi Napok rendezé-
sében.

Hagyományápolás

A hagyományõrzés területén kiemelkednek az álta-
lában korábban is decemberben megrendezett szakes-
télyek, melyeket legtöbbször mindhárom fentebb emlí-
tett területen megrendeztünk. 1991-tõl Tapolcán a Bor-
bála-napi ünnepségek szentmisével egészültek ki. Az
ünneplésbe 1994-tõl bevontuk a tapolcai tüzérezred
tisztjeit is, mivel Szt. Borbála a tüzéreknek is védõszent-
je. Szintén 1994-tõl a Borbála-szakestélyek elõtt a város-
ban bányászlámpás, szalamanderes felvonulást tartunk.

Számos általunk rendezett konferencián is tartot-
tunk szakestélyeket (pl. szintomlasztási, szakigazgatási
konferenciák), ahol hagyományainkat ezen a módon is
bemutattuk, ill. mondhatjuk, hogy terjesztettük is.

1989-ben Tapolcán pályázatot írtunk ki bauxitbányá-
szati zászló tervezésére, amit végül 1990-ben a két cso-
port összeolvadása után a kincsesiek hathatós közremû-
ködésével és a székesfehérvári Ecsedi Mária grafikus-
mûvésznõ bevonásával készítettünk el.

1993-ban Szabó Péter tagtársunk szervezésében fá-
ból készült Szt. Borbála-szoborcsoportot avattunk Ta-
polcán, a Templomdombon. Az alkotó Balázs István er-
délyi fafaragó volt.

1995-ben a Fémkohászati Szakosztály Székesfehér-

vári Szervezetével közösen rendbe hoztuk Kálózon
Kunoss Endre sírját, ahol ettõl kezdve minden évben az
önkormányzattal közösen megemlékezést tartunk.

1996-ban Kincsesbányán a Fejér megyei bauxitbá-
nyászatban elhunytaknak emléktáblát állítottunk. Az
emlékhelyet 1999-ben tárószájjal és Borbála-szoborral
egészítettük ki.

2000-ben a Tapolcán megrendezett Bányász-Ko-
hász-Erdész Találkozó alkalmából a Mûvelõdési Köz-
pont elõtt bronzból készült új Borbála-szobrot �Marton
László szobrászmûvész alkotása � avattunk. A temp-
lomdombi szobrot az idõjárás annyira megviselte, hogy
� bár megkíséreltük � a felújítása nem volt lehetséges.

2004-ben Bakonyszentlászlón a fenyõfõi bauxit-
bányászat emlékhelyét állítottuk föl.

Tagtársaink részt vettek a hazai bauxitbányászat tör-
ténetét bemutató kiadványok megírásában, szerkeszté-
sében (50 éves a Fejérmegyei bauxitbányászat 1976, Ba-
uxitbányászat a Bakonyban 1987, A magyar bányászat
évezredes története 1996 bauxitbányászati fejezet).
Ugyancsak részt vettek a tapolcai és a gánti bauxitbá-
nyászati gyûjtemények � ez utóbbi késõbb múzeumi
rangot kapott �, ill. a székesfehérvári Alumíniumipari
Múzeum bauxitbányászati kiállítása anyagainak össze-
állításában, továbbá a gánti emlékhely (bauxitbányásza-
ti emléktábla, Balás Jenõ emlékszoba) kialakításában.

2005-2006-ban részt veszünk a bányászati emlékhe-
lyek Bányászati Szakosztály által koordinált katalogizá-
lásában.

Csoportunk rendszeresen jelentõs létszámmal vesz
részt a selmecbányai Szalamander ünnepségeken.

Egyéb tevékenységek

Tapolcán az 1970-es évektõl folyamatosan mûködik
bridzs-klub, a 90-es években sakk-klubot és angol nyelv-
klubot is sikerült mûködtetni. Kincsesbányán és Fenyõ-
fõn havi rendszerességgel tartottak klubdélutánokat.

Tapolcán hagyományosak voltak a farsangi Bányász
Bálok, melyeket a 80-as évektõl Mûszaki Bálként ren-
deztünkmeg,meghívva amásmûszaki egyesületek kép-

viselõit is. A 90-es években az
MTESZ Veszprém megyei
Szervezetével közösen ren-
deztük meg a bálokat, me-
lyen veszprémi mûszakiak is
részt vettek. Az utolsó bál �
ismét Bányász Bálként �
2001-ben volt. A fenyõfõi,
fiatalabb korosztályt képvise-
lõ csapat a 90-es években
ezen kívül több helyi bált is
rendezett.

Népszerûek voltak az ún.
�családi Bányásznapok� Fe-
nyõfõn, ahol a mûsort a csa-
ládtagok részére szervezett
bányajárással is fûszerezték.

1996-ban részt vettünk az
OMBKE alapszabályának fe-
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Tapolca Kincses
elnök titkár elnök titkár

1958-1970
Tatai Mihály 1958-1980

1970-1981 1970-1972 Vicze Tibor
1970-1983 Gyarmati Dénes Stubnyán István
Kanizsai József 1973-1987 1980-1985

1981-1990 Iski Károly Mucs Béla
1983-1990 Véber Ferenc 1987-1990 1985-1990
Dr. Fazekas János Kramár Tibor Aranyos István
1991-1997 1990-1997
Orbán Tibor Podányi Tibor
1997-2000 1997-2004
Kovacsics Árpád Dr. Pataki Attila
2000- 2004-
Dr. Fazekas János Károly Ferenc

Az OMBKE helyi vezetõi az alábbiak voltak:
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lülvizsgálatában, itt csoportunkat Orbán Tibor képvi-
selte.

A BKL Bányászatban szakcikkekkel, híradásokkal
számoltunk be a bauxitbányászat fejlõdésérõl, esemé-
nyeirõl, és folyamatosan részt vettünk a szerkesztõbi-
zottság munkájában is.

Magasabb tisztségviselõk az egyesületben a Tapolcai
Csoportból:
A Bányászati Szakosztály elnöke: dr. Fazekas János
1990-1994
Az OMBKE elnöke: dr. Fazekas János 1994-1997
Az OMBKE fõtitkára: Kovacsics Árpád 2000-tõl
A BKL Bányászat felelõs szerkesztõje: Podányi Tibor
1999-tõl

A bauxitbányászati csoportok tagjainak OMBKE
kitüntetései 1956-2006 között:
egyesületi munkáért OMBKE emlékérem 6 db,
egyesületi munkáért plakett, oklevél 9 db,
40 éves tagságért emlékérem 37 db,
50 éves tagságért emlékérem 8 db,
tiszteleti taggá választották 2000-ben dr. Fazekas Jánost.

Szt. Borbála-éremminiszteri kitüntetésben részesült
1993-2005 között 16 fõ (közülük 11-nél a szakmai te-
vékenység mellett az egyesületi munka is szerepet ját-
szott a felterjesztésben).

Összefoglalás

AzOMBKEbauxitbányászati szervezetei � értelem-
szerûen � a hazai bauxitbányászat virágkorában fejtet-
ték ki tevékenységük legjavát. A bauxitbánya vállalatok
az egyesületi munkátmindigmegbecsülték, támogatták,
amiért e helyrõl is köszönetünket fejezzük ki.

Jelen helyzetünkre a taglétszám fokozatos csökkenése
és � ami még súlyosabb � elöregedése a jellemzõ. Szinte
megdöbbentõ az 1970-1987. évi idõszakról szóló be-
számolóban közölt adatokat � �a létszám megoszlása:
35 év alatti 23-25%, nyugdíjas 10-12%� � a maiakhoz
hasonlítani. Ma az átlagéletkor 58 év, két legfiatalabb
tagunk 30 éves, a 60 évesek és idõsebbek (87-ben nyug-
díjasok) részaránya pedig 47%.Amásik probléma a bá-
zistól (és egymástól) való elszakadás; ma teljes munka-
idõben a taglétszámnak csak 2%-a dolgozik a bauxitbá-
nyászatban (további kb. 5-5% nyugdíjasként ill. vállal-
kozóként részmunkaidõben). A lakhely szerinti szét-
szórtságot korábban kompenzálni tudta a fiatalabb tag-
ság mozgékonysága, a vállalat által biztosított utaztatás.

Az OMBKE Tapolcai Csoportjának aktív fennmara-
dása ezen helyzet megoldásától függ. Az utóbbi évek
nagyobb belsõ létszámotmegmozgató rendezvénye gya-
korlatilag csak aBorbála-napi szakestély.Megkell talál-
nunk azokat a rendezvényeket, tevékenységi és pénzü-
gyi formákat, melyek az egyesületi élet fenntartását biz-
tosítják.

IRODALOM

Jármai Ervin: MTESZ Veszprém megyei Szervezetének tevé-
kenysége 1959-1985

Jármai Ervin: Az OMBKE Közép-Dunántúli Várpalotai
Veszprémi Csoportjának története 1955-1985

OMBKE évkönyvek
BKL Bányászat
Az OMBKE Tapolcai Szervezetének iratai
Vállalati és OMBKE kéziratok (Alumíniumipari Múzeum,

Székesfehérvár)

PODÁNYI TIBOR bányamérnöki oklevelét 1968-ban szerezte aMiskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen. 1968-1983-ig
a recski ércbányánál (Országos Érc- és Ásványbányák Rézérc Mûvei) dolgozott üzemmérnöki, osztályvezetõ helyettesi,
üzemvezetõi, majd fõmérnöki beosztásokban. 1970-78 között mûszaki ellenõre volt a recski nagymélységû ércesedés ak-
namélyítésének és vágathajtásának. 1983-tól a Bakonyi Bauxitbányánál dolgozott fõelõadó, osztályvezetõ helyettes, osz-
tály- és fõosztályvezetõ, ill. fõtanácsosi beosztásokban. 2005-tõl nyugdíjasként a MAL Rt. Bauxitbányászati Ágazat mû-
szaki elõadója. A bauxitbányászatban fõ tevékenységi területe a mûszaki fejlesztés és a bányászati beruházások.

KÁROLY FERENC okl. bányamérnök (NME Miskolc, 1980), okl. bányaipari gazdasági mérnök (NME Miskolc, 1989)
1980-87 között az ajkai szénbányászatban és az úrkúti mangánércbányászatban közvetlen termelésirányító munkakörö-
ket töltött be. 1987-1996 között a veszprémi Kerületi Bányamûszaki Felügyelõségen (1993-tól veszprémi Bányakapitány-
ság) dolgozott. 1996-tól a Bakonyi Bauxitbánya Kft.-nél fõelõadó, vállalati robbantásvezetõ, 1998-2002 között osztályve-
zetõ, 2002-2005 között mûszaki igazgató, 2005-tõl a MAL Zrt. Bauxitbányászati Ágazat mûszaki szolgáltatási igazgató-
ja. Robbantásvezetõi, bányászati tervezõi és szakértõi, hites bányamérõi, földtani szakértõi és igazságügyi szakértõi ké-
pesítésekkel rendelkezik. Az OMBKE és a Mérnöki Kamara tagja, 2004 óta az OMBKE tapolcai szervezet titkára.
Szakmai lapokban több cikke és tudósítása jelent meg.

KREISCHER KÁROLY 1969-ben szerzett bányamérnöki oklevelet Miskolcon. Az Országos Érc- és Ásványbányáknál
helyezkedett el, és dolgozott Pátkán, Felnémeten és Egerben különbözõ beosztásokban 1974-ig. 1974-tõl Kincsesbányán
dolgozott a Fejérmegyei Bauxitbányáknál, ill. jogutódjánál, a Bakonyi Bauxitbányánál üzemmérnök, üzemvezetõ-helyet-
tes és üzemvezetõ 2000-ig, a bányaüzem bezárásáig. Közben 1988-89-ben rövid idõre mûszaki fejlesztési osztályvezetõ-
helyettes volt. 2000-ben ment nyugdíjba.


