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H í r l e v é l 
 

2021/24 

2021.06.18. 

 

 

Megtekinthető az új Alapszabály-tervezet 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Az Egyesület Választmánya által 

megtárgyalt és a kért kisebb módosítások 

átvezetését követően itt találhatja és 

olvashatja el az új Alapszabály-tervezetet, 

amit a Választmány a Küldöttgyűlés elé 

terjesztésre javasolt. A Küldöttgyűlésig a 

tervezet helyesírás ellenőrzése megtörténik. 

A mellékletek és a rajzok addigra 

elkészülnek. 

Ezúton köszönöm az Alapszabály Bizottság 

tagjainak és minden közreműködőnek az 

áldozatos munkáját! 

 

Jó szerencsét! 

 

Lengyel Károly 

az Alapszabály Bizottság elnöke 

 

 

 

26. Magyar Öntőnapok 
 

 

A Magyar Öntészeti Szövetség 

 

és az 

 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület 

Öntészeti Szakosztálya 

 

meghívja az érdeklődő szakembereket a 

 

26. Magyar Öntőnapok  

Konferencia és Kiállítás rendezvényre. 

Program és regisztráció: 

www.foundry.hu, illetve 

foundry@foundry.hu 

 

A rendezvény ideje:  2021. október 15-17.  

 

A rendezvény helye: Hotel Abacus**** 

www.abacus.hu, 2053 Herceghalom 

 

 

 

 

 

  

https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/1_OMBKE_Asz_SZMSZ_2021_06_14_valasztmanyi_ajanlas.pdf
http://www.foundry.hu/
http://www.abacus.hu/
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LIX. Bányamérő Konferencia 
 

 
   
 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület Bányamérő 

Szakcsoportja, 

a Magyar Bányamérő Alapítvány a 

PERLIT-92 Kft. és 

Pálháza Önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait 

az 

 

LIX. Bányamérő Konferencia 

rendezvényére. 

 

Kerettéma:  

Bányászat – Perlit bányászat – 

Bányamérés 

Időpont: 2021. október 6 - 8. 

Helyszín: Hotel Kőkapu 

3994 Nagyhuta, Kőkapu 2. 

Részvételi díj: 35.000 Ft + 27% ÁFA 

 

Kedvezményes részvételi díj:  

-nyugdíjon kívül más jelentős 

jövedelemmel nem rendelkező egyéni 

befizetők részére 25.000 Ft + 27% ÁFA, 

-diákok részére 15.000 Ft. + 27% ÁFA 

-1 napos részvételi díj: 10.000 Ft + ÁFA 

A részvételi díjat magánszemélyek, 

intézmények átutalás útján fizethetik be az 

OMBKE K&H Banknál vezetett 

számlaszámára:  

10200830-32310119-00000000  

Az átutalási megbízás közlemény rovatában 

kérjük a befizető nevét és a „Bányamérő 

Konferencia” szöveget feltüntetni! 

Jelentkezési határidő: 2021.08.01. 

A részvételi díj tartalmazza: a 

konferencia, az előadások közötti büfék 

(kávé, üdítő), kettő ebédet, szakmai 

programok költségeit, a kiadványt és a 

korsót. 

A szerda esti parti vacsora díja 5.000 

Ft/fő, a csütörtöki baráti vacsora és 

szakestély részvételi díja 8.000 Ft/fő. 

Ezek a helyszínen fizetendők! 

 

A nyugdíjon kívül más jövedelemmel nem 

rendelkező nyugdíjas és diák kollégák a 

részvételi díjat a helyszínen is befizethetik, 

de jelentkezniük kell a megadott határidőig. 

Az OMBKE az átutalt részvételi díjról 

számlát állít ki a jelentkezők részére, mely 

tartalmazza a részvételi díjat a szállásdíj és 

a vacsora kivételével. 

A védettségi igazolvány bemutatása 

kötelező! 
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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet javulásával újraindult az 

egyesületi élet.  

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. Kérjük küldjenek 

tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Múzeumok éjszakája az Őskohónál Ómassa június 26.  

Múzeumok éjszakája, Alumíniumipari 

Múzeum 

Székesfehérvár június 26.  

Múzeumok éjszakája, Soproni 

Múzeum 

Sopron június 26.  

Központi Bányásznap egyeztetés alatt szeptember 3.  

Bányásznap Gánt szeptember első 

hétvégéje 

tervben van 

Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember bizonytalan 

Fazola Napok Miskolc szeptember tervben van 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

Budapest október  

Bányamérő továbbképző és 

Tapasztalatcsere 

Kőkapu október 6-8  

    

XXVI. Magyar Öntőnapok Herceghalom október 15-17.  

100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog térségében 

Dorog november 5.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár november tervben van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-19.  
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In memoriam Lajer László 
 

 
 

Lajer Lászlóval még Sopronban – alattam 

járt egy évvel – ismerkedtem meg és 

tartottam a kapcsolatot, ami tovább 

fokozódott, amikor a BDSZ titkára lett. 

Elhunytáról gyermekei értesítettek. 

1943. június 16-án - pont amikor az 

önéletrajzát írom – Heves községben 

született. Az általános iskolát Heves 

községben, a gimnáziumot a szomszédos 

Jászapátiban végzete kitűnő eredménnyel. 

A Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán 

Miskolcon kezdte meg tanulmányait, majd 

harmadévtől Sopronban folytatta, és 1958-

ban vehette át olajmérnöki-, 1968-ban 

Bányaipari gazdasági mérnöki diplomáját 

(utóbbit már Miskolcon). 

Munkahelyei: 

1958 május 1: Budafai Kőolajtermelő 

Vállalat, technológus mérnök 

1958 december 1: Kőolajipari Tröszt 

nagykanizsai Laboratóriumban kutató 

mérnök 

1962 november 1: Nagyalföldi 

Kőolajtermelő Vállalat, technológus 

mérnök, majd 1967 április 1-től 

osztályvezető, 1968 március 1-től 

főosztályvezető 

1974 április 1-től a Bányaipari Dolgozók 

Szakszervezet Központi Vezetőség titkára 

1989 szeptember 30-ig, amikor is 

megkezdte nyugdíjas éveit. 

1973 – 1978 között meghívott előadó a 

Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar 

Ipargazdasági Tanszékén, „Bányaipari 

üzemgazdaságtan” tárgyat oktatta. 

Társadalmi/tudományos tevékenysége: 

1974  NIM Szilikózis Bizottság elnöke 

1975 OGKT Felügyelő Bizottság tagja 

1976 OMBKE Ipargazdasági Bizottság 

tagja, a Kőolaj–, Földgáz-, Vízbányászati 

Szakosztály Ipargazdasági Szak elnöke 

1977 NIM Oktatási Bizottság tagja 

 

Sok külföldi országban voltak szakmai útjai 

és számos kitüntetésben részesült. 

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

Budapest, 2021. június 16. 

 

 

Dr. Horn János 
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In memoriam Dura László 
 

 
 

 

Kő-, Kavics- és Ásványbányászati Szakcsoport 
 

 

 
 

 

Június 17-én a Kő-, Kavics- és 

Ásványbányászati Szakcsoport Vezetősége 

ülést tartott Dr. Kertész Botond, Csordás 

Ottó, Törő György, Pozsár Sándor és Varga 

László, valamint meghívottként Zelei 

Gábor részvételével. A szakcsoport 

vezetősége áttekintette a 2020 évi 

beszámolójukat és a 2021 évi terveiket, 

valamint több aktualitás átbeszélésére is sor 

került. 

 

Jó szerencsét! 

 

Kertész Botond 
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FÖCIK Hírek 

 
 

 

Megtekinthetők a versenyfilmek 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Az I. FÖCIK Kárpát-medencei Földrajz- és 

Földtudományi Verseny első négy online 

fordulója lezárult. A negyedik forduló 

feladata az volt, hogy mindegyik csapat 

mutassa be lakókörnyezetét „földrajzi, 

földtani szemmel”. A Versenybizottság 

célja ezzel a feladattal az volt, hogy kapjunk 

sok pillanatképet a „Kárpát-medence 

Csodás Tájairól”. Összesen 38 

versenyfilmet küldtek be a csapatok. A 

zsűri tényleg nagyon nehéz helyzetben volt, 

de végül a filmek kiértékelését követően 

kialakult az online fordulók végeredménye, 

illetve a döntő 12 szereplője. Jó szívvel 

ajánlom figyelmükbe a kisfilmeket, és 

eldönthetik, hogy teljesült-e a 

Versenybizottság célja... A filmeket a 

FÖCIK YouTube csatornáján itt érhetik el. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

MEGHÍVÓ 
A Magyar Geofizikusok Egyesülete Rendkívüli Közgyűlésére 

 

 

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 

tisztelettel meghívja Önt a 2021. július 2-án 

(pénteken) 1500 órakor, 

határozatképtelenség esetén az eredeti 

napirend megtartása mellett 2021. július 2-

án (pénteken) 1530 órakor a jelenleg 

hatályos 502/2020 (XI.16.) 

kormányrendelet 5.§. (1-2. bekezd.) alapján 

rendkívüli közgyűlésére. 

 

Helye: Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat Díszterme, Budapest, XIV., 

Stefánia út 14. 

 

Napirend: 

• Elnöki megnyitó (Zelei Gábor) 

• Az Elnökség 2021. április 18-i 

döntése értelmében elfogadott 

mérlegbeszámoló és közhasznúsági 

jelentés. Titkári beszámoló az 

Egyesület 2020. évi tevékenységéről 

(Bereczki László) 

• MGE Felügyelő Bizottság 

beszámolója (Kaszás László) 

• Hozzászólások, szavazás 

• A Kuratórium 2021. május 14-i 

döntése értelmében elfogadott 

mérlegbeszámoló és közhasznúsági 

jelentés. A Magyar Geofizikusokért 

Alapítvány Kuratóriumának 

beszámolója (Dr. Gombár László) 

• A Magyar Geofizikusokért 

Alapítvány Felügyelő Bizottságának 

beszámolója (Kaszás László) 

• Hozzászólások, szavazás 

• Az Elnökség 2021. április 18-i 

döntése értelmében az Egyesület 

2021. évi pénzügyi tervének 

előterjesztése (Bereczki László) 

• Jelölő Bizottság előterjesztése 

egyesületi alelnökre (Bauer Márton) 

• Hozzászólások 

• Szünet, szavazás 

• Kitüntetések átadása (Zelei Gábor, 

Bereczki László) 

https://www.youtube.com/channel/UC6MoAbrDlnMR6x0db_ptxMg
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• Szavazatszámláló Bizottság 

jelentése a választás eredményéről 

(Török István) 

• Zárszó, elnökök helycseréje 

 

Kérjük, hogy a rendezvényen szájat és 

orrot eltakaró arcmaszkban vegyenek 

részt! 

 

 

MEGHÍVÓ 
A Magyarhoni Földtani Társulat 171. Rendkívüli Tisztújító Közgyűlésére 

 

 

2021. július 16. (péntek) 14.00 óra 

MBFSZ Díszterem, 1014 Budapest, 

Stefánia út. 14. II. emelet 

Határozatképtelenség esetén a Tisztújító 

Közgyűlést változatlan napirenddel, 2021. 

július 16. (péntek) 14.30 órára hívja össze 

az Elnök. 

Napirend: 

1. Himnusz 

2. Elnöki megnyitó – Budai Tamás 

3. Emlékezés Vitális Györgyre – Zsadányi 

Éva 

4. Az 50, 60, 70 éves társulati tagságot 

elismerő oklevelek átadása – Budai Tamás 

5. A Tiszteleti Tagokat Ajánló Bizottság 

jelentése és javaslata – Haas János 

6. A társulati kitüntetések és oklevelek 

átadása 

7. Beszámolók, jelentések 

8. Egyebek 

9. A hivatalban lévő Elnökség leköszönése. 

Az interregnum elnöke: Brezsnyászky 

Károly 

10. A Választási Bizottság elnökének 

tájékoztatója a tisztújításról – Palotás Klára 

11. A Társulat új tisztségviselőinek 

megválasztása 

A szavazatszámlálás ideje alatt tudományos 

előadást tervezünk, és a „Kőbe zárt 

világok” c. kisfilm sorozat epizódjait 

tekinthetik meg. 

12. Az új Elnökség bemutatkozása, elnöki 

zárszó 

13. Bányászhimnusz 

A részvétel védettségi igazolvánnyal, és 

maszk viselete mellett lehetséges! 

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a 

mft@mft.t-online.hu e-mail címen! 

 

 

 

Nukleáris szakértői mesteriskola indul 
 

 

Az atomipari fejlesztések környezetéhez 

kapcsolódó beruházások magas szintű, 

speciális tudást igényelnek. E feladatok 

ellátásához szükséges tudás átadására a 

Magyar Mérnöki Kamara új mesteriskolát 

szervez nyolc blokkban (közel száz órás 

képzés, 2021–ben indulással). A tananyag 

kidolgozását több szakmai szervezet 

készítette. 

Jelentkezni a képzés honlapján lehet, ahol 

további részletek, információk olvashatók: 

 

https://mernokvagyok.hu/nu-mesteriskola / 

 

2021. 06.14 

 

Dr. Horn János  

  

mailto:mft@mft.t-online.hu
https://mernokvagyok.hu/nu-mesteriskola%20/
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Múzeumaink hírei 
 

 

Múzeumi Szabadegyetem 

 

A tavalyi nagy sikerű Múzeumi 

Szabadegyetem után idén is útnak indul a 

sorozat, melynek ezúttal a dualizmus kora 

lesz a központi tematikája. A Tatabányai 

Múzeum és a Tatabányai Múzeumbaráti 

Kör szeretettel meghívja Önt a 2021-es 

múzeumi szabadegyetem első előadására.  

 

A Kiegyezés történelmi lehetősége, 

körülményei, szükségessége, hatása 

Előadó: Gerő András történész professzor, 

Habsburg Intézet vezetője 

2021. június 22. (kedd), 16 óra 

 

Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent 

Borbála tér 1. 

 

Figyelem! A részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött! 

Regisztrálni lehet: 

 

izsak.zoltan@gmail.com vagy 

tatabanyaimuzeum@gmail.com 

 

Sajtónyilvános esemény! Kérjük, érkezés 

előtt tájékozódjon az aktuális járványügyi 

szabályokról! 

 

Múzeumok éjszakája 2021 

 

A központi tematikához kapcsolódva idén: 

fordulópontok a skanzenben! 

 

2021. június 26., 18 óra | Bányászati és Ipari 

Skanzen | Múzeumok Éjszakája | 

#fordulópont 

 

Tatabánya és a helyi bányászat történetében 

több fordulópont is volt - technikailag, az 

életmód tekintetében, történelmileg, 

társadalmilag. A Múzeumok Éjszakáján 

ezeket járjuk körbe muzeológusi 

tárlatvezetéssel a Bányászati és Ipari 

Skanzen kiállításaiban. 

 

Sajtónyilvános esemény! Kérjük, érkezés 

előtt tájékozódjon az aktuális járványügyi 

szabályokról! Ingyenes program! 

 

http://www.tbmuzeum.hu 

 

 

„Jó szerencsét” a Tokaji Múzeumban 
 

 

 
 

A tokaj.hu számolt be arról, hogy Tokaj-

Hegyalja bányászatát bemutató állandó 

kiállítás nyílt meg a Tokaji Múzeumban. Az 

intézmény a Kubinyi Ágoston Program 

pályázatán nyert tíz millió forintot a tárlat 

kialakítására, s ugyan már tavaly 

decemberben elkészültek vele, a 

nagyközönség még csak most láthatja a 

számos interaktív elemet tartalmazó 

tárlatot. Bővebb információt itt találhatnak. 

 

 

 

 

  

mailto:izsak.zoltan@gmail.com
mailto:tatabanyaimuzeum@gmail.com
http://www.tbmuzeum.hu/
http://tokaj.hu/hirek/jo-szerencset-tokaji-muzeumban/
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Könyvismertetés 

 

S I K E R E S C S A P A T O K 

 

 
 

A PALLAS ATHÉNÉ kiadásában a 

közelmúltban jelent meg a „TEAMS THAT 

WORK: THE SEVEN DRIVERS OF 

TEAM EFFECTIVENESS „című kötet 

magyar nyelven az alábbi címen: 

 

A CSAPATHATÉKONYSÁG HÉT 

ÖSSZETEVŐJE 

 

A csapatmunkát végző vizsgálatok egyre 

inkább előtérbe kerülnek, fejlődésük egyre 

gyorsabban ütemre vált. A szerzők (Scott 

Tannenbaum és Edurda Salas) azt mutatják 

meg, hogy az elméleti tudást alkalmazva, 

hogyan válhatunk elismert vezetővé, 

együttműködő taggá, támogató szenior 

vezetővé vagy befolyásos tanácsadóvá. 

 

A csapathatékonyság főbb összetevője: 

• a pozitív eredmények felmutatása 

időről időre, 

• a csapat ellenálló képessége,  

• küzdés a kihívásokkal és  

• talpra állás a nehézségek 

legyőzésével,  

• életképesség, 

• a jövőbeni szükséges erőforrások 

megteremtése.  

részletek: www.pallasathenekiadó.hu 

 

A könyv megvásárolható: Pallas Athéné 

könyvesboltban 

(Bölcs Vár 1014 Úri u 21, bejárat: Tárnok u 

28) 

A könyv ára: 2.000.-Ft 

 

2021.06.15 

 

Dr. Horn János 

 

 

  

http://www.pallasathenekiadó.hu/
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Járványügyi szabályok, érvényes látogatási rend 
Kelt a nagy pestisjárvány idején, az Úr 1349. esztendejében, Szent György havának utolsó 

napján, Boldogkő várában 

 

 

 
/forrás: Wikipedia/ 

1. Jószándékú idegen a főkapun 

bebocsátassék, ellenben ki a falakat 

meghágja, megpálcáztassék és tömlöcbe 

vetessék! 

2. Messzi vándor a pestisdoktor által 

alaposan megvizsgáltassék, királyi 

passzusa felmutassék, a kapupénz annak 

rendje, s módja szerint beszedessék! 

3. Kórságra gyanús atyafi a várkapun be ne 

engedtessék, ám elbocsátás előtt 

tömjénfüsttel fertőtleníttessék! Ennek 

betartásáért a strázsák fejükkel felelnek! 

4. Várfalakon belül egymástól tisztes 

távolság tartassék! Az engedetlenekre 

három botütés méressék, a makacskodókat 

az árokba vessék! 

5. Az árnyékszék és a járások mocsoktól, 

szeméttől minden órában megtisztíttassék, a 

tyúkszar mészporral beszórassék! 

6. Hajnalhasadtán a várnép tartozik kezet és 

arcot mosni borral, vagy rózsaecettel, végül 

az egész testét megtisztítani szivaccsal! 

7. A várnép köteles naponta háromszor egy 

kupicával gönci barack nektáriumot 

fogyasztani, ennek betartását a pestisdoktor 

személyesen tartozik felügyelni! 

8. Ha valakit engedetlenségért meg kell 

büntetni (kivéve, ha paraszt) előtte a várnak 

kapitánya vagy az úrnő értesítessék! 

 

Jó szerencsét! 

Káplánné Juhász Márta 

 

 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pestisdoktor


 

 12 

A Tatabányai Helyi Szervezet idei első szakmai kirándulása 
 

 

A májusi nyitást követően a vezetőség 

elhatározta, hogy június 12-én az elmaradt 

kétnapos szolnoki kirándulás helyett egy 

napra a Közép-Dunántúlra szervez 

kirándulást. A tervezett program igen 

gazdag volt. Először Devecserben a Rotary-

házban a vörös-iszapkatasztrófa 

emlékmúzeumát tekintettük meg. A 

filmvetítés igen élően mutatta be a tragédia 

romboló hatásást a természetben és az 

emberi lelkekben egyaránt. Házigazdánk 

kommentárjai még élőbbé tette az élményt. 

Látható és érezhető volt, hogy ő átélte, 

átérezte és azóta is a lelkén viseli a 

szerencsétlenség településre és az 

emberekre gyakorolt hatását. Sajnáltuk, 

hogy nem tudtuk idő hiányában teljes 

mélységében megtekinteni a kiállítást, de ez 

nem is baj, hisz így bizonyára a 27 

résztvevő közül sokan visszatérnek majd. 

Sietnünk kellett, hisz külön engedélyt 

kaptunk, hogy rövid időre a tragédia induló 

helyszínére, Kolontárra, az iszaptároló 

medence azon sarokpontjára mehessünk, 

ahol a gátszakadás történt. Ma a békés tájat 

látva elképzelni is nehéz, mi lehetett itt 

2010-ben, a gátszakadás pillanatában. A 

szakmai tájékoztatót Németh László 

tagtársunk tartotta, aki jelenleg aktívan részt 

vesz a terület rekultivációs rendezésében. A 

jó idő kedvezett és a társaságot innen is 

hatalmi szóval kellett tovább invitálni, 

ugyanis Horváth Károly nyugalmazott 

bányagépészmérnök barátunk már 

izgatottan várt bennünket 

Ajkacsingervölgyben, a Bányászati 

Múzeumban. A múzeum valaha Ármin 

bánya üzemelő aknája volt, 1965 óta 

múzeum. Elsőként az Ásvány-, Kőzet - és 

Őslénytárat néztük meg az impozáns új 

épületben. Vendéglátónk itt köszöntötte a 

társaságot, röviden ismertette a 

komplexumot és a régió bányászati 

történetét. 

A múzeum főépülete az akna 

szállítógépháza, benne találjuk a magyar 

gépipar remekművét, az 1903-ban készült 

ikerdugattyús gőzgépet olyan állapotban, 

ahogyan 1959-ben befejezte működését. A 

bejárattól balra található a szintén Schlick 

gyártmányú egyhengeres dugattyús gőzgép, 

amely 1904-26 között a külszíni kötélpálya 

meghajtását, valamint az aknaszállítógép 

fékszivattyújának meghajtását végezte. Egy 

kábeltűz szörnyű következményeként 55 

bányász vesztette iszonyú kínok között 

életét. Nevük az aknagépház falán 

elhelyezett emléktáblán olvasható. 

Az udvaron és a mesterséges bányatáróban 

elhelyezett gépeket, eszközöket az idő 

rövidsége miatt ki-ki egyéni érdeklődése 

szerint tekintette meg. Fél órás késéssel 

értünk a Tópark étteremben és ehhez még 

újabb félóra társult a kiváló ebéd kényelmes 

elfogyasztása miatt. Ez döntési 

kényszerhelyzetet teremtett, ugyanis 

választani kellett: kihagyjuk az Úrkútra 

tervezett mangánbánya maradványainak 

megtekintését és rohanunk tovább Herendre 

a porcelánmúzeumba, vagy ez utóbbiról 

mondunk le. Végül a többség Úrkút mellett 

döntött, hisz Herend bármikor elérhető, de a 

volt mangánbánya területére csak külön 

engedéllyel és megbízható kísérővel lehet 

bejutni. Szerencsére Dr. Vígh Tamás az 

üzem korábban volt első számú vezetője 

örömmel vállalta a „tárlatvezetést”, amiben 

két komoly fia is aktívan részt vett. 

Szomorú látványt nyújtott az elhagyott 

terület, az ott maradt árválkodó csillék és 

sok egyéb gép. Szomorú, hisz még több 

száz évre elegendő mangánvagyont rejt a 

föld mélye és egy átgondolatlan döntés 

miatt állt le hirtelen itt az élet. A csapatban 

nem csak szakemberek voltak, ám 

vezetőnket senki nem siettette, mindenki 

érdeklődve hallgatta és követte őt. A 

filmforgatás miatt gettóvá változtatott 

aknaudvar záróképként jól illeszkedett az 

elárvult bánya okozta lehangolt 

lelkiállapotunkhoz. Hazafelé utunk során 

Zámolyon egy pohár sörrel oldottuk 

lehangoltságunkat. Mindenki jól érezte 
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magát és senki nem sajnálta, hogy nem 

Úrkút, hanem Herend maradt el. 

A sikeren és a csapat aktivitásán 

felbuzdulva júliusban egy újabb egynapos 

kirándulást tervezünk Sopron környékére, 

ahol alagúthajtást fogunk megnézni. 

 

Jó szerencsét! 

 

Bársony László 

elnök 
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A világ legnagyobb hozamú gázkútjai 
 

 

A világ legnagyobb hozamú gázkútjai az 

„InterOil” kanadai integrált olaj- és gázipari 

társaság Pápua Új-Guineában 2009 – 2017 

között feltárt és termelésbe állított „Elk – 

Antelope- mező”-ben találhatók. 

 

 

 
Elk-Antelop - mező 

 

 

Méretei: 

• Az „Elk - Antalope – mező” mérete: 

14 km x 7 km 

• A kutak mélysége: 1800 m 

• A földgáztároló réteg vastagsága: 

373 m (1224 ft) 

• A földgáztároló réteg átlagos 

porozitása: 8,4 % 

Antalope 1 kút: 

• Napi földgáztermelése: 10,81 millió 

m3 (382 MMcf) 

• Napi kondenzátum termelése: 795 

m3 (5000 cf) 

• Amennyiben a kút teljes 

keresztmetszetében - szabályozó 

fúvóka nélkül - termelne, úgy a napi 

hozama 481,39 millió m3 (17 Bcf) 

lenne 

Antalope 2 kút: 

• Napi földgáztermelése: 19,9 millió 

m3 (705 MMcf) 

• Napi kondenzátum termelése: 1781 

m3 (11 200 cf) 

• Termelési nyomás: 88 bar (1258 

psi) 
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(Megjegyzés: Magyarországon 300–500 

ezer m3/nap (0,3–0,5 millió m3/nap) 

földgáztermelésű kút már jónak mondható). 

 

 

 
Antelop 2 kút tesztelése 

 

Oil & Gas Journal, Rigzone, Offshore-Energy 

id. Ősz Árpád 

 

 

A selmeci főiskolai ifjúság lakáskérdése az 1910-es évek elején és a 

meghiúsult kollégium-építés 
 

 

Selmecen a nagyszámú „akadémikus” vagy 

„pan praktikant” (de a gimnáziumi tanulók) 

elszállásolása, lakhatása javarészt 

magánházaknál, bérleményként történt. A 

diákszállások, a „kamarák” a város minden 

részén – a diákok (szülei) anyagi erejétől 

függően beljebb vagy kintebb, jobb vagy 

rosszabb adottságokkal – megtalálhatóak 

voltak. A főiskola elvitelének visszatérő 

felmerülései kapcsán nyomós érv volt, hogy 

a selmeci lakásviszonyok általában – és 

nem csak a főiskolások tekintetében – 

kedvezőtlenek, egészségtelenek voltak.1 

Talán úgy összegezhetnénk a 110 évvel 

ezelőtti selmeci lakáshelyzetet, hogy az 

 
1  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 2. sz. 3. (jan. 14.), 19. sz. 1. (máj. 12.) 

amúgy sem sok, de azon belül nagyarányú 

rossz bérleményekre sokan pályáztak. A 

selmeci akadémikus sajátságos diáknegyed 

a Steingrube városrészben volt, közel az 

akadémiai palotákhoz. A főiskolai 

ifjúságnak 1908 telétől volt már köri 

otthona, székháza, de nem volt diákotthona, 

vagyis kollégiuma. Ugyanakkor 1912-ben – 

a főiskola műegyetemmé fejlesztése 

kapcsán, melyet a város erősen támogatott – 

komoly szándék volt egy főiskolai 

kollégium építésére is.2 Ez a törekvés 

azonban nem járt sikerrel, annak ellenére, 

hogy az 1910-es évek elején számos 

főiskolai oktatási célú épület – így a kémiai 

2  Építő Ipar, 36. (1912) 14. sz. 142. (ápr. 7.); Egyetemi Lapok, 24. (1911) 
4. sz. 5. (márc. 15.); Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 1. sz. 7-8. (jan. 7.); Varosok Lapja, 
6. (1911) 8. sz. 90. (febr. 25.) 
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palota (laboratórium, intézet) 1913 

januárjára vagy a központi kísérleti állomás 

a Hugyecz és Rosenauer cég 

kivitelezésében – megvalósult. Nem ez 

történt a kollégiummal, de lássuk, hogy a 

diákotthon-törekvés miért volt sikertelen. 

 

Kuti István selmeci rendőrfőkapitány 

kezdeményezésére Lengváry Zoltán 

budapesti építési vállalkozó 1911-ben a 

város támogatásával „száz főiskolai 

hallgató befogadására teljesen modern 

berendezésű internátust” óhajtott létesíteni. 

Az 1912. évi műszaki terv nagyszerű volt: 

„a kétemeletes, szép épületben ötvenhat 

egyes és kettős lakást nyújtó szoba van, 

tágas társalgó-szoba, nagy étterem, vívó- és 

testgyakorlóterem, zeneterem stb. áll a 

bennlakók rendelkezésére. Minden 

helyiségben gőzfűtés, villanyvilágítás, 

vízvezetéki berendezés van, úgyhogy 

valóban kiváló kényelmet nyújt a 

bennlakóknak … havi 85 korona díjért” 

(mai értéken 140 ezer forintért). Emellett 

400 ezer korona (mai értéken 662 millió 

forint) költséggel terveztek és a 

kivitelezésre nagy vidéki vállalkozó-cégek 

adták be ajánlataikat (így Koch Károly 

budapesti nagyvállalkozó, Kráner János 

rózsahegyi, Schmidl Sándor losonci, Zachar 

Szaniszló ruttkai, Hugyecz és Rosenauer 

besztercebányai építő-vállalkozó cégek). A 

győztes pályázó Schmidl Sándor lett, akivel 

1912 márciusában kötöttek – október 1-jei 

épületátadási határidővel – szerződést, majd 

áprilisban a vállalkozó részéről tégla- és 

épületfa anyagbeszerzéssel, valamint 

bontással meg is kezdődött a kivitelezés.3  

 

Adódik a lényegi kérdés, hogy mindez hol 

történt? Hová tervezték Selmecen belül a 

főiskolai kollégiumot megépíteni? Hol 

máshol, mint „a főiskola 

tőszomszédságában levő Valkovits-féle 

telken”, a „régi Makovinszky-féle ház” 

 
3  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 10. sz. 5. (márc. 10.), 12. sz. 4. (márc. 

24.), 15. sz. 4. (ápr. 14.), 26. sz. 2. (jún. 30.); Varosok Lapja, 7. (1912) 12. sz. 102. 
(márc. 23.); https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-
1754-tol (letöltés: 2021. április 2.) 
4  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 15. sz. 4. (ápr. 14.), 26. sz. 1. (jún. 30.), 
23. (1913) 30. sz. 4. (júl. 27.) 
5  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMG-
W7Y?i=203&cc=1554443&cat=770842 és 

helyén, a „kincstári intervenienslakás és dr. 

Tóth Imre háza között fekvő Makovinyi-

telken” kezdték az építést.4 A hely mai 

meghatározásában Tóth Imre orvosdoktor 

1876. évi lakása (III/208.) jelentett érdemi 

kapaszkodót, ez ugyanis ma – az egykori 

Steingrube városrészben és a „főiskola 

tőszomszédságában” – az Alzbety 

Gwerkovej Göllnerovej utca 394/1. szám 

alatt található.5 A mai állapotok alapján – 

vélhetően – a szemközti, jelenleg 

gimnázium és katolikus iskola helyén volt 

1912-ben az építkezés (1. kép). Oda 

tervezhették a kollégiumot, feltéve, hogy 

Tóth Imre 1912-ben is ugyanott lakott, ahol 

1876-ban. Ez azonban valószínű, mert Tóth 

Imre szakszerű kertészkedéssel foglalkozott 

– sőt, újsághirdetés útján saját kertészt is 

toborzott – az 1910-es években6 és ezt a ma 

is tágas, gyümölcsfás steingrubei portán 

meg tudta valósítani. Ugyanakkor az akkori 

Valkovits és Makovinszky-Makovinyi 

telkek mai helyének megállapítása további 

kutatást igényel.  

 

Az 1912. évi építkezés során azonban 

adódtak nehézségek, mindjárt az elején az, 

hogy az ötletgazda Kuti István meghalt, 

majd június közepén kőműves sztrájk 

lassította a munkát. Ezt követően 

szeptemberben megjelent egy kritikai cikk 

a helyi hetilapban – mely többek között 

kifogásolta, hogy csak 100 fős és drága is 

lenne a diákotthon –, végül 1913 júliusában 

elárverezték a telket. Ennek oka az volt, 

hogy a „vállalkozó pénz hiányában, nem 

tudta az építkezést tovább folytatni. A telket 

és a már felépített részt a május 27-én 

megtartott árverésen Schmidl Sándor 

losonci műépítő vette meg 11 ezer 

koronáért. A telekre azonban utóajánlatot 

tettek, így e hó 23-án újabb árverés alá 

került és ezen az árverésen újból Schmidl 

Sándor vette meg 28 ezer koronáért” (mai 

értéken 46,3 millió forintért).7 Ezzel a 

https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.45867/18.89998 és 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=308%2C-
3500%2C7546%2C700 (letöltés: 2021. április 2.) 
6  A Kert, 19. (1913) 19. sz. 606. (okt. 1.) 
7  Selmecbányai Hírlap, 23. (1913) 30. sz. 4. (júl. 27.), 25. sz. 6. (jún. 23.), 
36. sz. 1-3. (szept. 8.); https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-
alapjan-1754-tol (letöltés: 2021. április 2.) 

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMG-W7Y?i=203&cc=1554443&cat=770842
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMG-W7Y?i=203&cc=1554443&cat=770842
https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.45867/18.89998
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=308%2C-3500%2C7546%2C700
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=308%2C-3500%2C7546%2C700
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol
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selmeci főiskolai kollégium ügye a 

továbbiakban elsikkadt, amin a következő 

évben kitört világháború sem segített. 

Érdekes adalék, hogy a fővárosi vállalkozó 

egy házvétel körüli csalási büntetőperét 

1929-ben halála miatt szüntették meg.8  

 

 

 
1. kép: Balra dr. Tóth Imre 1876-ban volt háza és a szemközi telken volt – vélhetően – 1912-ben a meghiúsult 

diákotthon-építkezés (Forrás: googlemaps) 

 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

 

100 évvel ezelőtt született Buda Ernő (1921-2005) 
 

 

 
Buda Ernő 1964-ben 

/ f o r r á s :  P a n n o n  T ü k ö r /  

 
8  Nemzeti Újság, 11. (1929) 224. sz. 12. (okt. 3.) 

 100 évvel ezelőtt született Buda Ernő 

Breuer Ernőként Brennbergbányán 1921 

június 21-én. Elemi iskolai tanulmánya 

után, 1931-ben a soproni 

reálgimnáziumban, majd az evangélikus 

líceumban tanult és ott is érettségizett 1935-

ben. Osztálytársai közt volt német, cseh, 

horvát, természetesen mindenki megtanulta 

a másik nyelvét. 1938-ban Sopronban 

működő József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- Kohó 

és Erdőmérnöki Karának bányamérnöki 

tagozatára iratkozott be. 1939. október 17-

én magyarosított a Breuer névről Budára. 

Bányamérnöki diplomáját MAORT 

ösztöndíjjal 1943. október 18-án kapta meg 

Buda Ernő Rikárd János névvel. A nyári 

gyakornoki munkáit /praxi/ 

https://docplayer.hu/108312279-7-evfolyam-3-4-szam-majus-augusztus.html
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Brennbergbányán, Nagybányán, majd 

1942-ben a MAORT inkei fúrásánál 

töltötte. Szakmai pályafutását 1942. 

november 5-én kezdte Nagykanizsán a 

MAORT-nál, ahol Dinda János kerületi 

főmérnök Pusztaszentlászlóra irányította. 

Nagy Ödön üzemvezető az üzem 

Pusztaederics környékén dolgozó egyik 

fúróberendezéséhez osztotta be. 1944-ben 

Dinda János maga mellé vette műszaki 

titkárnak Buda Ernőt. A német katonai 

nyomásra a vállalat a berendezések és a 

dolgozók kimenekítését megkezdte 

Fürstenekbe Buda Ernő vezetésével. A 

MAORT vagyonnak hazahozatalát szintén 

ő intézte, de mint nyugati kémet 

letartóztatták, majd kiszabadulva 

börtönéből Lovásziban dolgozott. Ez idő 

alatt Budapesten a Műszaki és 

Gazdaságtudományi Akadémián /Vörös 

Akadémia/, valamint a Nagykanizsán 

szervezett Olajmérnöki Átképző 

Tanfolyamon tanított. 

1952. március 1-én áthelyezték 

Nagylengyelbe, egy új olajmező 

feltárásában dolgozott üzemvezetőként. 

1954. március 15.-én Mezőkeresztesre 

helyezték át Buda Ernőt. Kitűzött célja 

volt az alföldi fúrások színvonalának 

javítása. 1956-ben a forradalom idején 

biztonsági okok miatt a 

fúróberendezéseket 1eállíttatta. Az 

októberi események utáni új vezetőség ezt 

szabotázsnak minősítette és ezért 1957. 

február 25-én letartóztatták és köté1 általi 

halálra ítélték. 1958. januárjában történt 

tárgyaláson elvetve az ipari szabotázs 

vádját egy év három hónapra ítélték. 

Szabadulása után krampácsoló munkás 

lett a vasútnál Celldömölkön. 1959-ben 

került vissza a szakmába, amikor Papp 

Károly munkásigazgató ismét olajipari 

álláshoz juttatta Lovásziban, ahol a 

rétegkezelői feladata között a 

rétegrepesztői és eróziós perforálási 

munkát szervezte. 

1964-ben került Nagykanizsára, 

az OKGT Dunántúli Kőolajfúrási 

Üzeméhez, ahol a kitörés megelőzési és 

biztonság-technikai feladatok 

irányításával bízták meg. Kiemelkedő 

szerepe volt a gyakorlati szakmai 

oktatásban. Meghívott egyetemi 

docensként oktatott a Freibergi Bányászati 

Akadémia Mélyfúrási Tanszékén, 

előadóként oktatott a Miskolci 

Egyetemen, valamint a 

Kőolajtechnikumban Nagykanizsán. 

Tolmácsolt német, angol és francia 

tárgyaló partnereknek és ami csak igen 

ritka, értett latinul is. 

1984-ben ment nyugállományba 

egészségügyi okok miatt, de ebben az 

időben sem tétlenkedett, fordított, 

jegyzeteket készített, szakmai 

tolmácsolást vállalt. Fontosnak tartotta a 

műszaki emlékek gyűjtését, az írásos 

anyag megőrzését, melyeket a csaknem 

tízezer fényképpel és diapozitívval együtt 

a Magyar Olajipari Múzeumnak adott át. 

Utolsó éveiben végig látogatta az 

általa kijelölt helyeket, elutazott 

Selmecbányára, az ősi alma mátertől 

búcsúzni, fejet hajtott Brennbergbányán 

ősei és a hősi halottak sírjánál, végig sétált 

a soproni Várkerületen, meglátogatta a 

professzorai, barátai sírjait. 

A világgal bölcsen kiegyezve halt 

meg 2005. február 8-án Nagykanizsán, 

otthonában. 2005. február 16-án ősi 

bányász klopacska hangjára kisérték 

végső nyughelyére, a nagykanizsai 

temetőben. Temetésének napján a selmeci 

hagyományoknak megfelelően 

gyászszakestélyen emlékeztek meg Buda 

Ernőről. Bányászdalokat énekeltek, rövid 

beszéd után kiitta mindenki sörét, majd 

összetörte korsóját, hogy abból már más 

emlékére ne ihasson senki, mondva Buda 

Ernőnek, alias Bocsnak utolsó Jó 

szerencsét! 

 

Csath Béla 

vasdiplomás bányamérnök 

 

 

 

 

 



 

 19 

Üzenet az utókornak 

/részlet Buda Ernő 80. születésnapi partiján 

elhangzott ajánlásaiból, amelyet néhai 

Udvardi Géza okl. olajmérnök jegyzett fel/ 

• Fiúk, szeressétek a szakmát, tiszteljétek 

munkásaitokat, főnökeiteket, legyetek 

mindig szerények, soha ne legyetek 

gőgösek. Ne feledjétek, hogy amíg 

hatalmon vagytok, van sok barátotok, de 

rossz sorsotokban egyedül maradtok. 

• Tanuljatok és tanítsatok. Tanuljatok 

azoktól, akiket tanítottatok. A tudást nem 

lehet ajándékba kapni. 

• Ne feledjétek: a problémák maguktól nem 

oldódnak meg. Bármit tesztek, okosan 

tegyétek és ügyeljetek a végcélra. De 

ügyeljetek arra is, hogy a "kék-hegyeket" 

soha nem lehet elérni. Mindig lesznek 

kudarcaitok, de nem az a meghatározó, 

hányszor esünk el a célhoz vezető úton, 

hanem az, hogy milyen gyakran állunk fel. 

• Ápoljátok, őrizzétek meg 

hagyományainkat, legyetek mindig 

büszkék arra, hogy a bányászok 

közösségéhez tartoztok, ahol alapelv, hogy 

mindenki egyért, egy mindenkiért él és 

dolgozik. 

• Szeressétek és tiszteljétek társaitokat, mert 

csak így várható el társadtól, hogy ő is 

tiszteljen téged. Ne feledjétek a "másik 

ember" szemében te vagy a "másik ember". 

• Fogjatok össze, együtt vagytok erősek és 

legyőzhetetlenek, mert egy kötélpászma 

kézzel is elszakítható, de ha sokat 

összesodornak belőle, egy szekér is 

elhúzható vele. Minden a csapatmunkán 

múlik, együtt minden könnyebb, külön 

minden nehéz. 

• Ne csak bízzatok a jövőben, hanem 

tegyetek is érte, hogy minden jobb legyen. 

Mert ahogy Jób mondta: Bármi munka jut 

két kezedre, tedd, amíg tenni tudod, mert a 

sírban - hová te is leszállsz - nem lesz már 

eszközöd, és minden akarat hiábavaló. 

• Legyetek büszkék arra, hogy magyarok 

vagytok, mert ha kevesen is vagyunk, de 

összefogunk, a jövőnk fényes lesz. 

 

Fogadjuk meg Buda Ernő ajánlásait! 

Emlékezzünk! 

 

Jó szívvel ajánlom minden kedves 

olvasónknak Buda Ernő nagylengyeli 

emlékeiről készült rövid videót, amit 

Benczik Ferenc tagtársunknak 

köszönhetően megtekinthetünk a YouTube-

on itt. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

 

A magyar villamosipar kialakulása – Zipernowsky Károly élete és 

munkássága 
 

Zipernowsky Károly született Bécs, 1853. 

április 4-én, édesapja Zipernowsky József 

könyvelő, édesanyja Fischer Franciska. A 

piarista gimnáziumban érettségizett Pesten, 

majd 3 évig gyógyszerészként dolgozott 

Kecskeméten, de már ekkor is sokat 

foglalkozott az elektromossággal. Ezután 

iratkozott be a Királyi József Műegyetemre 

1872-ben. Még hallgatóként e témában 

cikke is jelent meg a bécsi Akadémia 

közlönyében. Már egyetemistaként 

előadásokat tartott az elektromosságról 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj72AJKU9D0
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Magyar Mérnök és Építész Egyletben. 

Egyik ilyen előadásán figyelt fel rá 

Mechwart András, a Ganz és Társa Vasöntő 

és Gépgyár vezérigazgatója, aki felismerte 

a villamosság gyakorlati alkalmazásának 

lehetőségeit, és meghívta a cég elektromos 

osztályának megszervezésére. 

Mechwart az 1878-ban létesített új 

villamos osztály – a budai Kacsa utcai kis 

műhely – vezetését az akkor 25 éves 

Zipernowskyra bízta a Ganz gyárban, 

amelyből létrejött – nem utolsó sorban 

Zipernowsky tevékenységének 

eredményeként – a nagyhírű gyár, a Ganz 

Villamossági Művek.  

Az elektromos világítás ekkor még a 

jövő zenéje volt, Edison csak három év 

múltán szabadalmaztatta az izzólámpáját. 

Első munkaként azzal bízta meg Mechwart 

András a fiatal mérnököt, hogy oldja meg a 

Ganz gyár öntőüzemének villamos 

világítását. Zipernowskynak szerencsére 

van mire támaszkodnia: a dinamót 

honfitársa, Jedlik Ányos találta fel.  

A Kacsa utcai kis műhelyben, 1878-

ban pár hónap alatt készült el Zipernowsky 

tervei alapján Ganz utcai öntöde és műhely 

villamos világítása, amelyhez itt 

elkészítették az első egyenáramú 

dinamót, amellyel 56 volt feszültségű 12 

amper áramerősségű egyenáramot termelve 

szénrudas ívlámpát tápláltak. Zipernowsky 

következő dinamója a Fővárosi 

Takarékpénztár Kálvin téri palotáját 

világította volna be, de a berendezést az 

1879-es szegedi árvíz idején az éjszakai 

védelmi munkáknál használták fel a 

helyszíni áramfejlesztő készülékkel. 

Zipernowsky kezdetben az egyenáramú 

gépek és az elektromos világítás 

tökéletesítésével foglalkozott. 

 Mechwart nemcsak odafigyelt rá, de 

lehetővé tette számára, hogy új 

munkatársakat is toborozzon, sőt maga is 

vadászott rájuk. Így szerezték meg 

maguknak 1882-ben Déri Miksát, és egy 

évvel később Bláthy Ottó Tituszt. Ezzel 

kialakult a technikatörténet 

legnevezetesebb triumvirátusa, amely csak 

hamarosan a világ élvonalába röpítette a 

magyar ipart. 

 

 
Bláthy Ottó, Zipernowsky Károly és Déri Miksa a 
magyar elektrotechnikai ipar három kiemelkedő 

nagy egyénisége. 
 

Déri Miksa 1882-től lépett a gyár 

szolgálatába, és Zipernowskyval együtt 

még ebben az évben váltakozó áramú 

generátort szabadalmaztattak. Zipernowsky 

1881-ben fejlesztette ki javított ívlámpáját, 

1882-ben az ő tervei szerint készült el a 

Nemzeti Színház villanyvilágítása. A 

színház világítását a szabadalmaztatott 

öngerjesztésű váltakozó áramú generátor 

táplálására, amely 1000 darab – 20 gyertya 

fényességű – izzólámpából álló szerkezet 

volt, s az áramfejlesztőket gőzgépek 

hajtották. Ez volt a világon a harmadik 

elektromosan világított színház, és itt már 

váltóáramot használtak, de ekkor még az 

egyenáram hívei voltak többségben, 

közéjük tartozott Siemens és Edison is. 

A bécsi nemzetközi elektrotechnikai 

kiállításon, 1883-ban egy 150 lóerős 

gőzgéppel hajtott egyfázisú 

váltakozóáramú generátort mutattak be, 

amely a váltakozó áramú rendszer 

fejlesztésében úttörő lépés volt, és 

méreténél fogva is általános feltűnést 

keltett. Ennek köszönhetően ez az „óriási 

gőzvilágítógép” harminc éven keresztül 

biztosította a Keleti pályaudvar világítását.  

Ekkor Zipernowsky Károly és Déri 

Miksa figyelme a váltakozó áram előállítása 
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és felhasználása felé fordult, mert abban 

látta a jövőt, míg Edison és Siemens is úgy 

ítélte, hogy a váltakozó áramnak nincs 

jövője, mert a termelt energia elosztása 

akkor még megoldhatatlan feladatnak tűnt. 

A szénszálas izzólámpa feltalálása után 

fontossá vált a villamos energia gazdaságos 

szállítása nagyobb távolságra. A hosszabb, 

vékony vezetékeken ugyanis az energia 

nagy része hővé alakult, a drót 

keresztmetszetét viszont a költség és a súly 

miatt nem lehetett növelni. 

Bláthy Ottó Titusszal és Déri Miksával 

közösen kidolgozta a transzformátort, 

amely magas feszültségűvé alakította az 

áramot, így szállításakor a veszteség jóval 

kisebb lett. Első szabadalmukat 1885. 

január 2-án jelentették be, ez a 

nagyfeszültségű váltóáram párhuzamosan 

kapcsolt transzformátorok segítségével 

történő elosztására vonatkozott. Második 

szabadalmuk tárgya tetszőleges áttételű, 

zárt vasmagos transzformátor és váltakozó 

áramú áramelosztó rendszer párhuzamosan 

kapcsolt transzformátorokkal volt. A 

transzformátorra, amelyet 1885. május 1-

jén mutattak be a Magyar Országos 

Kiállításon, az egész világ felfigyelt. Az ő 

rendszerük oldotta meg az energiaátvitel 

régen kutatott kérdését, s utat nyitott az 

elektrotechnika további fejlődésének. 1889-

ben – ugyancsak Dérivel – többfázisú 

áramelosztó rendszerre nyert szabadalmat. 

Ezzel a váltakozóáramú Ganz-rendszer 

diadalútja kezdődött, amelyet 1893-ig 

Zipernowsky személyesen vezényelt. 

Legnagyobb sikere a Róma városát ellátó 

tivoli erőmű és távvezeték létesítése volt, 

1892-ben. 

 

 

 
 

 

Az első kis műhely – Zipernowsky 

Károly első munkahelye – a Budapest, II. 

Kacsa utca 18. szám alatti kis épületben 

volt, több éven át a volt Király-malom Fő 

utcai épületében (I. kerület Fő utca 71. 

szám) működött a Ganz elektromos 

gépüzem. Az akkor világszínvonalon álló 

elektrotechnikai gyár Lövőház utcai 

épülete1897-ben épült fel, ahol akkor már 

kétezernél is többen dolgoztak. A gyár 

1906-ban önállósította magát, és Ganz-féle 

Villamossági Rt. néven működött 1929-ig. 

Érdeklődése nemcsak nagyipari 

megoldásokra, hanem hétköznapi 

szerkezetekre, háztartási gépek 

megoldásaira is kiterjedt: 

vezetékszerelvényeket, bajonettzáras 

lámpafoglalatot is tervezett. Konstrukciói 

egyszerű felépítésük, gondos kiképzésük 

mellett könnyen kezelhetőek voltak. A 

tervezői készség gazdasági érzékkel, az 

üzleti lehetőségek és a piaci igények 

felismerésével egyesült benne. Az 1900-as 

párizsi világkiállításra készített 
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összeállításában 40 saját, illetve 

másokkal közösen megalkotott 

találmányának leírását közölte9, többek 

között az egyforgórészes áramátalakítót, és 

az egyvágányú villamosvasutat is 

ismertette.  

Zipernowsky szakmai és 

tudományos rangja egyre növekedett és 

ennek eredményeként a Magyar 

Tudományos Akadémia 1893-ban 

levelező tagjává választotta. 

Székfoglalójában egy Budapestet Béccsel 

összekötő villamos gyorsvasút merészen 

szárnyaló tervét ismertette. Siemens első, 

sínen mozgó villamos járműve (1879) és 

berlini, külvárosi villamos kocsija (1881) 

után Budapesten 1887-ben indult meg az 

első kísérleti villamos a Nagykörúton. 

Ezután Zipernowsky 1891-ben egy 250 

km/óra sebességű gyorsvasút tervét 

készítette el Bécs és Budapest 

összekötésére. A tervek a vonalat ellátó 

erőművek helyének kijelölésétől a nagy 

sebességű mai expresszvonatokhoz hasonló 

járművekig mindenre kiterjedtek, tehát 

nemcsak a képzeletnek szánta. Bár az akkor 

fantasztikusnak látszó terv nem valósult 

meg, de akár a mai „intercity” őse lehetett 

volna az akkori technikával. Székfoglalója 

idején kezdték villamosítani a londoni 

földalattit, nagyvasúti vonalon azonban 

csak 1895-ben kezdődött a villamos 

vontatás Amerikában. A villamos vasutakra 

vonatkozó érvek és tervek igazolják, hogy 

Zipernowsky ebben a tekintetben is lépést 

tartott korának tudományával, sőt meg is 

előzte azt, hiszen foglalkozott a 

nagyvasutak villamosításának gondolatával 

is. Jelentős újításai közé tartozik az 

egyvágányú villamos vasút is. A számos 

nehézséget okozó vasúti vágányok 

problémáit megoldotta azáltal, hogy a kocsi 

stabilitását a közút szintje alatti 

csatornákban elhelyezett oldalsínekkel 

biztosította. A Ganz gyárban szerették 

volna bevezetni az indukciós motorok hazai 

gyártását még 1894-ben. A szervezés 

 
9 Zipernowsky Károly saját és másokkal közös, 
szabadalmazott találmányai (Budapest, 1900). 

lebonyolítására felkérték Kandó Kálmánt, 

aki a Zipernowsky által vezetett elektromos 

osztályon kezdte meg hazai pályafutását. 

A Műegyetem Gépész Karán 

újonnan létrehozott Elektrotechnika 

Tanszék (mások Erősáramú Tanszéknek 

nevezik) tanszékvezető egyetemi 

tanárának 1893. június 11-én nevezték 

ki. Zipernowsky 1983-ban megvált a Ganz 

gyártól, és a továbbiakban tevékenységét az 

oktatásban és a tudományos közéletben 

folytatta. Bár ebben az időben az egyetemek 

professzorai idegenkedtek az iparból 

érkezett mérnököktől, Zipernowskyt mégis 

egyhangú döntéssel bízták meg az új 

tanszék vezetésével. A Ganz gyár villamos 

osztályát ezután Bláthy Ottó Titusz vezette 

és folytatta az addig sikerrel végzett 

fejlesztőmunkát. 

A Műegyetem 1906/1907-es 

tanévben átadott fizikai-elektrotechnikai 

épületében (ma F épület) ez a tanszék saját 

előadótermet és laboratóriumot kapott, 

amelyet Zipernowsky korszerű gépekkel 

szerelt fel. A nagyfeszültségű technika terén 

a tanszék Európa más egyetemeit és 

próbatermeit is megelőzte. A terem egykori 

felszereléséből egy gépcsoport ma is az 

eredeti helyén található. Az elektrotechnika 

első egyetemi tankönyvét Zipernowsky 

előadásai alapján egyik tanársegédje, 

Zsakula Milán állította össze, és 1914-ben 

kőnyomatos kéziratként jelent meg. Az 

erősáramú tanszék élén 1924-ig állt, három 

évtizedes oktatói pályáján 

mérnökgenerációkat nevelt a gép- és az 

elektromos ipar számára. A Magyar 

Elektrotechnikai Egyesület elnökeként is 

1905-től 33 éven át tevékenyen részt vett a 

hazai találmányok és kutatások 

összehangolásában és felkarolásában. 

Egyetemi tanárként a tanszék 

laboratóriumait tökéletes kísérleti és 

mérőberendezésekkel látta el, az oktatás, 

bemutatás céljából létesített 

laboratóriumokat is az ő tervei, tapasztalatai 

alapján készültek. Ezenkívül számos olyan 
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berendezés létesült a tanszéken, amelyek 

nagymértékben megkönnyítették az 

oktatást. 

 

 
 

 
Zipernowsky Károly fotója díszmagyarban, 189310 

 

A magyar villamossági ipar 

megteremtője nyolcvankilenc éves 

korában, 1942. november 29.-én hunyt el 

Budapesten. Tiszteletére a Magyar 

Elektrotechnikai Egyesület évenként 

kiadásra kerülő Zipernowsky Károly díj-

érmet alapított, ami egyúttal emlékérem is. 

A nagy hármas korelnöke volt, mégis 

utolsóként távozott közülük az élők sorából. 

Halálával lezárult a magyar villamossági 

kutatás és ipar páratlanul gazdag korszaka. 

A régi dicsőségnek „mily szomorú látni” 

ma már a nyomait is csak üggyel-bajjal 

lehet felfedezni. Azóta új gyáróriások 

ontják a villamos berendezéseket, de ezek 

 
10 Ez a felvétel Zipernowsky Károlyról vélhetően 1893-ban 

készült neves pesti fotóművész műtermében. 
Természetes, hogy ilyen fontos megbízatásban a mérnök 
igyekezett magát magyarnak megmutatni. Emellett az 
sem elhanyagolható, hogy az MTA tagságot is 1893-ban 

már Magyarország határaitól távol 

készülnek.  

Zipernowsky Károlynak Déry 

Miksával és Bláthy Ottóval a Szabadalmi 

Hivatal nyilvántartása szerint 1893-ig 40 db 

magyar találmánya volt. Déri Miksával 

1883-ban öngerjesztésű, váltakozó áramú 

generátort szerkesztett, majd fölismerve a 

többfázisú áramrendszerek előnyét, 1889-

ben ugyancsak Dérivel többfázisú 

áramelosztó rendszerre nyert szabadalmat. 

Igen sokoldalú feltaláló volt. Többek között 

egyforgórészes áramátalakító, egyvágányú 

villamosvasút, a bajonettzáras 

lámpafoglalat stb. leírását adja. 

Foglalkozott a nagyvasutak 

villamosításának gondolatával is. 

Nagysebességű elektromos vasutak c. 

tanulmányában (Magy. Mérnök és Építész 

Egylet Közleményei, 1891) a Bécs – 

Budapest-i vonalra 200 – 250 km 

sebességű; 800 LE-s motorkocsikat javasolt 

10 000 voltos távvezetékkel. Az 

elektrotechnika fejlődése szempontjából 

legjelentősebb találmánya a Bláthyval és 

Dérivel közösen szabadalmaztatott 

tetszőleges áttételű, zárt vasmagos 

transzformátor és váltakozó áramú 

áramelosztó rendszer párhuzamosan 

kapcsolt transzformátorokkal (1885). 

Zipernowsky Károly feltalálói korszakát a 

szakirodalom 1878 és 1893 közé teszi, de 

nem kizárt, hogy később is voltak 

találmányai, az SZTNH nyilvántartása talán 

nem mindenre terjed ki. Önállóan 

Zipernowsky Károlynak 3 db és Déri 

Miksával közösen 4 db, vagyis összesen 7 

db külföldi szabadalma volt. 

 A Ganz-gyár az 1890-es évek 

közepéig az erősáramú villamosipar körébe 

tartozó összes berendezést maga állította 

elő. Minden cikknek megvolt a maga gyártó 

részlege, ez már egy vertikális konszernné 

válás előjele volt. Az 1890-es évek 

közepétől azonban a Hitelbank 

kapta, és a székfoglaló beszéd, ünnepség miatt is fontos 
volt a megjelenés. Ezidőtájt vizitkártyaként, vagy 
fontosabb meghívók előlapjaként használták a neves 
fotós által több példányban készített fényképeket.  
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kezdeményezésére mindinkább a nagy 

forgógépek gyártására tért át. A banki 

beavatkozás és a gyár tevékenységi körének 

ilyen korlátozása akadályává vált 

fejlődésének. A gyár legfontosabb 

gyártmányai közé továbbra is a 

villamosgépek tartoztak. A Zipernowsky 

által tervezett első dinamók és az azt követő 

villamosgépek után az 1890-es évekre 

kialakult azoknak a géptípusoknak a 

sorozata, melyeket a vállalat rendszeresen 

gyártott. Nem volt véletlen, hogy 

Zipernowsky 1893-ban – felmérve a 

fejlődés pénzügyi akadályait – az egyetemi 

katedrát választotta, és Mechwart 1899-ben 

a nyugdíjas életet. Kandó Kálmán is 

vélhetően emiatt maradt kinn 

Olaszországban és vállalt ott munkát, 

hiszen a bank a villamos vontatás 

fejlesztésben és gyártásban nem látta a saját 

hasznát. Majd csak később, 1906-ban az 

elektrotechnikai műhelyből lett 

villamossági osztály alakult át Ganz 

Villamossági Részvénytársasággá. 

 Zipernowsky Károly emlékét 

számos emlék (szobor, festmény, plakett, 

emléktábla, utcanév, stb.) őrzi Budapesten 

és számos vidéki városban. Emlékét őrzi az 

Elektrotechnikai Múzeum Zipernowsky 

termének falán látható falfestmény. 

 

 
 

 

A falfestményen balról jobbra Jedlik 

Ányos, Zipernowsky Károly, Michael 

Faraday, James Clerk Maxwell alakja 

látható. Mind a négyen elektromossággal 

foglalkoztak. Körülöttük körző, vonalzó, 

készülékek, papírokon egyenletek és rajzok. 

A kép baloldalán Jedlik Ányos és 

Zipernowsky Károly látható, s tőlük balra a 

BME Budafoki úti homlokzata, látható 

1907-ben átadott elektrotechnikai kar 

épülete is.  

 

Pécsett, a szakközépiskolában (48-asok 

tere 2. szám) lévő Zipernowsky Károly 

emléktábla, melyet 1998-ban helyeztek el 

a bejárat mellett, az épületen belül az iskola 

névadójának tiszteletére. 

 

 
 

Az emléktábla bal oldalán mintegy 

plakettként látjuk Zipernowsky Károly 

szembenéző mellképét. Balra lenn B 

mesterjegy az 1998 évszámmal. Az 

emléktábla jobb oldalán felirat hét sorban: 

ZIPERNOWSKY KÁROLY / 1853 – 

1942 / Az elektrotechnika magyar 

úttörője / 

Jelentős alkotásai: 

 zárt vasmagos transzformátor 
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 az öngerjesztésű váltakozó áramú 

generátor 

 többfázisú áramelosztó rendszer 

 a Műegyetem professzora 

 a MEE díszelnöke. 

Jobbra lenn a Magyar Elektrotechnikai 

Egyesület logója és az emléktáblát 

adományozók felirata három sorban: 

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI 

EGYESÜLET / PÉCSI SZERVEZETE / 

AZ ELEKTRÓTECHNIKA MAGYAR 

ALAPÍTVÁNY / 1998.  

 

 

Káplánné Juhász Márta km. 

 

 

 

 

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka 

van, azt lehetőleg banki átutalással 

szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

számlaszámai: OTP Bank: 11705008-

20041982-00000000; K&H Bank: 

10200830-32310119-00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor

 

 

Új nyakkendők 
 

 

Új bányász emblémás nyakkendők 

vásárolhatók az Egyesület titkárságán. 

 

Egyelőre fekete és zöld színekben 

elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft 

 

 
 

 

OMBKE emblémás maszkok 
 

 

Új egyesületi emblémás maszkok 

vásárolhatók az Egyesület titkárságán. 

 

Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft 
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Hírlevél 
 

 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

Hírlevél 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor 

 

 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu
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