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111. Küldöttgyűlés
és a Tiszteleti Tagok 50%-a +1 fő részvétele
szükséges. Amennyiben ennek ellenére
nem lesz meg a határozatképesség, úgy a
megismételt Küldöttgyűlés 11:00-tól kerül
megtartásra. A részletes meghívó a
napirendi pontokkal a Küldöttgyűlés előtt
egy hónappal kerül kiküldésre.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy
Egyesületünk 111. Küldöttgyűlése 2021.
október 2-án kerül személyes jelenléttel
megrendezésre, amennyiben arra az
aktuális vírushelyzet lehetőséget ad. A
Küldöttgyűlésnek a Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat Stefánia úti „Art Geo
Palota” Díszterme ad otthont. A
Küldöttgyűlés 10:30-kor fog kezdődni.
Mivel az egyik meghatározó előterjesztés
az Egyesület Alapszabály-tervezete lesz,
ezért nagyon fontos, hogy a Küldöttgyűlés
határozatképes legyen, amihez a Küldöttek

Jó szerencsét!
Kőrösi Tamás

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.

A járványhelyzet javulásával újraindult az
egyesületi élet.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Rendezvény
2. Harangtörténeti konferencia
Központi Bányásznap
Bányásznap

Helyszín
Szeged
egyeztetés alatt
Gánt

Selmeci Szalamander
Fazola Napok
OMBKE 111. Küldöttgyűlése

Selmecbánya
Miskolc
Budapest,
MBFSZ
Stefánia út
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Időpont
július 23.
szeptember 3.
szeptember első
hétvégéje
szeptember
szeptember
október 2.

Státusz

tervben van
bizonytalan
tervben van

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Budapest
október
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányamérő
továbbképző
és
Kőkapu
október 6-8
Tapasztalatcsere
26. Magyar Öntőnapok
Herceghalom
október 15-17.
100 éves a szervezett bányász
Dorog
november 5.
hagyományőrzés Dorog térségében
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
november
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
november 17-19.

tervben van

LIX. Bányamérő Konferencia Programja
OMBKE Bányamérő Szakcsoportja – Magyar Bányamérő Alapítvány –
a PERLIT-92 Kft. és Pálháza Önkormányzata nevében
Pálháza
polgármestere
szerény
A rendezvény időpontja:
állófogadáson látja vendégül a konferencia
2021. október 6 - 7 - 8.
résztvevőit.
Helyszín: Hotel Kőkapu, 3994 Nagyhuta,
Visszaindulás:
Kőkapu 2.
Külön vonattal a Kőkapu szálláshoz.
A tapasztalatcsere kerettémája: „Bányászat
– Perlit bányászat- Bányamérés”
18.00 –
Party vacsora és zenés
szórakoztató est.
2021. 10. 06. (szerda)
2021. 10. 07. (csütörtök)
13.00 –14.00
Érkezés, szállásfoglalás a Hotel Kőkapu
8.00 – 10.00
(3994 Nagyhuta, Kőkapu 2.)
Regisztráció a Hotel Kőkapuban
14.00 –
Menetrend szerinti kisvonattal indulás a
PERLIT-92 Kft. Bányaüzemébe.

10.00 – 11.00 Bányász Himnusz
Ünnepélyes megnyitó:
Dr. Havasi István az OMBKE Bányamérő
Szakcsoport elnöke
Köszöntők, előadások:
Levezető elnök: Dr. Havasi István a
Szakcsoport elnöke,
Zelei Gábor az OMBKE ügyvezető
igazgatója,
Dr. Farkas Géza a Perlit-92 Kft ügyvezető
igazgatója,
Szebeni Endre Pálháza polgármestere,
Suták József Nagyhuta polgármestere.

15.00 –
A perlitbánya és feldolgozóüzem helyszíni
látogatása. (Akinek van fejvédő sisakja,
legyen szíves magával hozni!)
A bányalátogatás után:
az
Északerdő
Zrt.
telephelyén
(bányaüzemmel
szemben
van)
megkoszorúzzuk az erdész emlékművet. A
koszorúzás után kb. 20 perc séta Pálháza
főterére,
ahol
megtekintjük
Perlit
múzeumot.
Múzeumlátogatás után:

11.00 – 11.30
Szünet, büfé, műszerkiállítás megnyitása.
11.30 – 12.45
Szakmai előadások.
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Levezető elnök: Wéber József, a
Szakcsoport alelnöke
Dr. Farkas Géza Perlit-92 Kft. ügyvezető
igazgatója:
A perlit bányászat múltja – jelene – jövője
Molnár Péter GM-Pro Kft.: Bányanyitás
Szebeni Endre Pálháza polgármestere:
Pálháza múltja – jelene – jövője
Maracsik
Zoltán
MBFSZ:
Bányatérképekkel kapcsolatos észrevételek
2019-2020

Kovács Miklós Óbudai Egyetem:
Az ökológiai hálózatok szerepe és hatása a
bányászati tevékenységre
Dr. Mike Krisztina egyéni ügyvéd:
A különféle szolgalmak (telki szolgalom és
közérdekű használatok) jogi és műszaki
sajátosságai
Tóth Lajos:
Mátraszentimrei bányarekultiváció.
Dobos Szabolcs MOL Magyarország
Társasági Szolgáltatások Kft. Bányamérés
csoport:
MOL Shallow Gas projekt bányamérési
feladatai

12.45 – 13.15 Szünet, büfé
13.15 – 14.00
Plenáris ülés.
Levezető elnök: Dr. Havasi István, a
Szakcsoport elnöke

17.45 –18.15 A kiállítók bemutatkozása
19.30 –
Baráti
vacsora,
tiszteletbeli
hites
bányamérő
címek
adományozása,
nyugdíjasok búcsúsztatása
Zárszó és a Legjobb Előadó Díj
eredményhirdetése, valamint a következő
rendezvény meghívója, Dr. Havasi István
a Szakcsoport elnöke

14.00 – 15.00 Ebéd
15.00 – 16.30
Szakmai előadások:
Levezető elnök: Dr. Tóth Zoltán a
Szakcsoport alelnöke
Dr. Havasi István: Ismert magyar
bányamérők: Dr. Füst Antal munkássága az
NME Geodéziai és Bányaméréstani
Tanszékén
Eke Zoltán – Dr. Havasi István:
Multisugaras sonar, és alkalmazása a
bányamérésben
Wéber József a Bányamérő Szakcsoport
alelnöke: Munkabiztonság – SCC
Buday Péter Északerdő Zrt. erdészeti
igazgatója: Az Északerdő Zrt. tevékenysége
a zempléni térségben

21.00 –

2021. 10. 08. (péntek)
9.00 – 14.00
Szakmai program
Indulás autóbusszal. A Füzérradványi
Kastélypark megtekintése. A kastélyparki
programot Boday Péter az Északerdő Zrt.
igazgatója vezeti.
14.00 –

16.30 – 16.45 Szünet, büfé.
16.45 – 17.45
Szakmai előadások:
Levezető elnök: Hollósi
Szakcsoport titkára

Szakestély

Ebéd a Kőkapu szállóban.
Hazautazás

A műszerkiállítás a rendezvény ideje alatt
folyamatosan megtekinthető.
László,

a
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2. Harangtörténeti konferencia Szeged, 2021.
A nándorfehérvári diadal emlékére, 565. évfordulójára

10.25 - 11.15.
Levezető elnök: Prof. Dr. Barna Gábor,
emeritus, Néprajzi Tanszék, Szegedi
Tudományegyetem, Szeged.
10.25-10.45
Kohári Nándor, történész, tudományos
tanácsadó, Ópusztaszeri Nemzeti Történet
Emlékpark: A déli harangszó története

PROGRAM
A konferencia időpontja:
2021. július 23. péntek 10.00

10.45-11.00
Dr. Horváth Gábor, tanszékvezető főiskolai
tanár, Egyháztörténet Tanszék, Gál Ferenc
Egyetem: Eszmény és valóság: a
Fogadalmi templom Hősök harangja

A konferencia helyszíne:
Szegedi Dóm Látogatóközpont Szeged,
Dóm tér 16.
A konferencia részletes programja

11.00-11.15
Dr. Poór Péter, egyetemi adjunktus,
harangkutató, Szegedi Tudományegyetem,
Szeged: Az Eucharisztika és a harangok

09.00-10.00 Regisztráció
10.00-10.15 Megnyitó
Ft. Dr. Serfőző Levente, oktatási
helynök, tanszékvezető főiskolai docens,
Kateketika Tanszék, Gál Ferenc Egyetem,
Szeged

11.15-11.30 Kávészünet
11.30 - 12.15
Levezető elnök: Lengyelné Kiss Katalin
okl. kohómérnök, az Öntödei Múzeum ny.
igazgatója

Kiss Edit igazgatóasszony a Szegedi Dóm
Látogatóközpont, Szeged
Dr. Hatala Pál elnök az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület,
Budapest
10.15-10.25.
Megemlékezés
harangkutató társainkról

11.30-11.45
Kiss Norbert, teológus, egyháztörténész,
Szegedi Dóm Látogatóközpont, Szeged:
“Ha ágyúk lesztek, védjétek meg édes
hazánkat” Szeged Alsóváros harangjai

elhunyt

11.45-12.00
Vajda Tamás, főlevéltáros, Szegedi
Tudományegyetem, Szeged: Csúry Ferenc
harangjátékos óraműve a Dóm téren

Lengyelné Kiss Katalin okl. kohómérnök,
az Öntödei Múzeum ny. igazgatója,
Budapest: Dr. Patay Pál
Dr. Poór Péter Szeged: Dr. Kormos Gyula
Kerékgyártó József Károly, harangkutató,
Eger: Turok Margit
Bajkó Ferenc, harangkutató, Budapest:
Ughy Gabriella

12.00-12.15
Kisgyörgy Zoltán, geológus, geológiai és
helytörténeti
szakíró,
harangkutató,
Sepsiszentgyörgy (Románia): Székelyföld
harangjai
12.15-14.00 Ebéd
4

A konferenciát kísérő programok:

14.00 - 15.20
Levezető elnök:
Dr. Horváth Gábor, tanszékvezető főiskolai
tanár, Egyháztörténet Tanszék, Gál Ferenc
Egyetem.
14.00-14.15
Millisits
Máté,
művészettörténész,
muzeológus, Hatvany Lajos Múzeum,
Hatvan: Idősebb és ifjabb Walser Ferenc
harangöntő munkássága – tisztelgés és
emlékezés idősebb Walser Ferenc
elhunytának 120. évfordulóján.

15.15-17.00
A
szegedi
orgonájának
megtekintése

Fogadalmi
templom
és
harangjainak

15.30-16.00
Nagy Péter, orgonaművész, kántor, szegedi
Fogadalmi templom: A szegedi Fogadalmi
templom orgonája
16.00-17.00
Kiss Norbert és Dr. Poór Péter, Szeged: A
szegedi Fogadalmi templom harangjai

14.15-14.30
Prof. Dr. Barna Gábor, emeritus, Néprajzi
Tanszék, Szegedi Tudományegyetem,
Szeged: Harangozók és harangozás
Kunszentmártonban a 18-20. században

A konferencia önköltséges.
A konferencia szervezési költségeihez 8000
Ft helyszíni hozzájárulást kérünk!
A befizetett összeg fejében egy közeli
étteremben kétfogásos ebédet, a szünetben
kávét, üdítőt, aprósüteményt biztosítunk.

14.30-14.45
Bajkó Ferenc, harangkutató, Budapest: A
Magyar
Harangok
Honlapjának
legújabb kutatási eredményei

A toronylátogatás a rendezvényre
regisztrált résztvevőknek díjmentes,
a nem regisztráltak számára díjköteles!

14.45-15.00
Csibi Kinga, történész főmuzeológus,
Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény:
Mindig a harangok szolgálatában…
15.00-15.15
Kérdések, vita, zárás

A rendezvény az érvényes járványügyi
előírások betartásával, szájat és orrot
eltakaró maszk használatával és érvényes
védettségi
igazolvány
birtokában
látogatható!
Regisztráció:
Kerékgyártó
József
kerekgyjoci@gmail.com

Károly:

Beszámoló az 1. Harangtörténeti Konferenciáról
Kovács Mihály jászfelsőszentgyörgyi plébános tiszteletére A HARANG c. művének
megjelenésének 100. évfordulója alkalmából 2019. szeptember 20-án, Egerben
megtartott rendezvényről

Egy álom megvalósulása
2018 decemberében Dr. Patay Pál
harangkutató 104. éves születésnapján a
Magyar Nemzeti Múzeumban tartott

ünnepségen Kerékgyártó József Károly egri
harangkutató bejelentette, hogy az utoljára
2010-ben megrendezett Harangtörténeti
Ankétok újraélesztése céljából 2019-ben
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Az első szekcióban Dr. Löffler Erzsébet
történész, az Egri Főegyházmegyei
Gyűjteményi Központ ny. igazgatója
vezetése alatt három előadást tartottak.
Az első előadásban Ördög János az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem
egyetemi hallgató, angol-történelem szak,
IV. évfolyamos egyetemi hallgatója
bemutatta Kovács Mihály kanonok
plébános papi életútját, munkásságát.
Ördög
János
jászfelsőszentgyörgyi
származású lévén személyesen is érintve
van Kovács Mihály munkásságával
kapcsolatban. A plébánost a mai napig nagy
tisztelet övezi, szeretettel emlékeznek rá.
Az előadó kelőadásában kiemelte a
jászszentandrási
templom
építésében
betöltött
szerepét
és
a
jászfelsőszentgyörgyön eltöltött éveket.
Különösen érdekes volt a plébános és a
jászfelsőszentgyörgyi hívek kapcsolatának
bemutatása. Ördög János előadása végén
röviden bemutatta Jászfelsőszentgyörgy
róm. kat. plébániatemplomának harangjait.
A második előadás Kovács Mihály
tudományos fő művének „A Harang” c.
könyvének
bemutatásáról
szólt.
Kerékgyártó
József
Károly
egri
harangkutató előadásában ismertette a mű
megjelenésének előzményeit az adatok
gyűjtését, az elkészült kézirat kiadásának
nehézségeit. Az 1919-ben egy kiadást
megért könyv szerkezeti felépítése,
tartalmának ismertetése után a mű korabeli
fogadtatásáról és utóéletéről tartott részletes
bemutatót.
A szekció harmadik előadása Kikért
szólnak
a
harangok
Egerben?
Könyvtörténeti
érdekességek
a
„harangirodalomból”címmel hangzott el.
Dr.
Verók
Attila
könyvtörténész,
tanszékvezető
egyetemi
docens,
Eszterházy Károly Egyetem Kulturális
Örökség
és
Művelődéstörténet
Tanszékének tanszékvezető egyetemi
docense az Egerben a Líceumi
nyomdában megjelent irodalmat mutatta
be
igen
szemléletesen,
előadását

Harangtörténeti konferenciát szeretne
szervezni Egerben.
Kerékgyártó József Károly harangkutató
Dr. Verók Attilával, könyvtörténésszel az
Eszterházy Károly Egyetem Kulturális
Örökség és Művelődéstörténet Tanszék,
tanszékvezető
egyetemi
docensével
közösen
2019.
szeptember
20-ára
megszervezték az I. Harangtörténet
Konferenciát.
2019. szeptember 20-án reggel gyönyörű
napfényes idő várta Egerben az I.
Harangtörténeti Konferenciára érkező közel
70 vendéget. Két érdeklődő Romániából
érkezett, az egyik Fehéregyházáról
(Segesvár),
a
másik
érdeklődő
Marosvásárhelyről
érkezett.
A
konferencián megjelentek kétharmada az
OMBKE tagja volt.
Az Eszterházy Károly Egyetem Líceum
épületének Kápolnája adott otthont az egész
napos rendezvénynek. A konferenciára
érkezőket az egyetem Kápolna előtti
folyosóján Kerékgyártó József Károly
harangkutató által készített kiállítása
fogadta. A kiállított paravánokon Debrecen
református Nagytemplomának harangjairól,
a Feldebrői róm. kat. plébániatemplom
harangjairól és Eger települési értéktárba
került hat harangjáról készült tablókat
tekinthették meg. A Kápolnában elhelyezett
vitrinben kis kiállítás keretében Kovács
Mihály „A Harang” c. művének
kefelenyomatát, az 1919-ben kiadott műve
volt látható.
A konferencia résztvevőit elsőként a
házigazda Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy
Károly Egyetem rektora köszöntötte, majd
főtisztelendő Dr. Dolhai Lajos pápai
prelátus, c. prépost kanonok az Egri
Hittudományi Főiskola rektora tartott
ünnepi beszédet, kiemelve a harangok
egyházban és az emberek életében betöltött
szerepét. Dr. Hatala Pál, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
elnöke köszöntőjében a harang kohászatban
betöltött különlegeségét méltatta, majd
ünnepélyesen megnyitotta a konferenciát.
A konferencián három részletben
összesen nyolc előadás hangzott el.
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harangokkal, kapcsolatos szólásokkal mondásokkal fűszerezve. Az előadó
kifejtette, hogy Egerben mindössze két
mű köthető a Líceumi nyomdához az
1882-ben Pálházy szerzői név alatt
megjelent „Fizessünk-e párbért a
kántornak és a harangozónak” címmel a
második mű 1916-ban Dr. Bartalos
Gyula tollából megjelent „A harangok” c.
verses kötete. A kötet óda a harangokhoz,
a harang „kultúrtörténeti utazása” igen
míves- rímes nyelvezetben „rímhányó
Romhányi”- hoz hasonlította a hitoktató
történetíró pap munkáját.
Rövid kávészünet után került sorra a
délelőtti előadások második szekciójára.
A második szekció előadásai Dr. Pap
József az Eszterházy Károly Egyetem,
Történettudományi
Intézetének
igazgatója tanszékvezető főiskolai tanár
irányítása alatt hangzottak el.
Elsőként Gombos Ferenc harangöntő
Őrbottyánból
„Gombos
Ferenc
Magyarország ifjú harangöntője” címmel
mutatkozott be a közönségnek. Gombos
Ferenc a diplomás közgazdász a családi
tradíción keresztül bemutatta elődeinek
munkásságát, ismertette, hogy már
kisgyermekként játszva került kapcsolatba a
harangok készítésének világába. Az idők
folyamán nagyapjától, Gombos Lajostól és
édesapjától,
Gombos
Miklós
harangöntőktől elleste, majd megtanulta a
harangöntés műveleteit a harangöntés
mesterségét. Az előadása során Gazdag
képanyaggal bemutatta az öntőműhelyben
készült nevezetesebb harangokat.
Az előadás végén rövid videóval a
harangöntés folyamata került bemutatásra.
A szekció második előadását Lengyelné
Kiss Katalin okl. kohómérnök, az Öntödei
Múzeum nyug. igazgatója és Schudich
Anna okl. kohómérnök, az Öntödei
Múzeum nyug. adattárosa tartotta „A

harangkutatás felélesztése Patay Pál és az
Öntödei Múzeum összefogásával” címmel.
Lengyelné Kiss Katalin előadása előtt
tolmácsolta Dr. Patay Pál köszöntőjét. Az
előadó bemutatta az idén 50 éves Öntödei
Múzeumot, a múzeumba került harangokat.
Ismertette
Jeney
Tibor
különleges
alumínium harangjait, bemutatta Dr. Patay
Pál
harangkutatásának
előzményeit,
harangkutató munkásságát. Schudich Anna
okl. kohómérnök az Öntödei Múzeum ny.
adattárosa a múzeum harangadatbázis
létrejöttének előzményeiről a Budapesti
harangok adatbázisáról, Dr. Patay Pál
adatgyűjtéseiről és körülményeiről tartott
ismertetőt. Az előadó bemutatta a 20002005 közötti gépelt cédulakatalógust és a
Gombos Lajos harangöntő által a múzeum
számára
átadott
Szlezák
László
műhelynaplókat.
Schudich
Anna
előadásának második felében bemutatta az
Öntödei Múzeum 40000 sorból és 50
oszlopból álló Harangadatbázisát, annak
felépítését, kezelését.
A délelőtti előadásokat követően a
konferencia résztvevői közös ebéden vettek
részt a közeli Dorner étteremben.
A kiadós ebéd után a Líceum
kápolnájában folytatódott a konferencia. A
résztvevők
még
három
előadást
hallgathattak meg.
A harmadik szekciót Bujdosné dr. Pap
Györgyi a Dobó István Vármúzeum
történész muzeológusa vezette, felügyelete
alatt három előadás hangzott el.
Az első előadásban Kerékgyártó József
Károly egri harangkutató „Eger Települési
Értéktár Harangjai: Egri harangok” címmel
bemutatta Eger értéktárának harangjait. Az
előadó elsőként ismertette a Magyar
Nemzeti Értéktár jogi alapját, felépítését a
Helyi értéktől a Hungarikumig. Az
előadásban a harangok készítési évének
sorrendjében hat harang került részletes
bemutatásra:
az
egri
Ráctemplom
(Görögkeleti Szerb) templom 1720-ban
Bécsben készült szent Miklós harangja, a
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Líceum Kápolna huszártornyának 1769-ben
Egerben készült szent János harangja, mely
egyidős a Líceummal. Harmadikként a
Páduai Szent Antal (minorita) templom
1834-ben Győrött készült szent Antal
harangja a Szent Bernát (ciszter) templom
1830-ban Pesten öntött Vizitáció harangja,
a
Szeplőtelen
fogantatás
Nagyboldogasszony
Ferences
plébániatemplom
1840-ben
Egerben
újraöntött Rákóczi harangja, végül a
Bazilika 2001-ben Passauban készült szent
Mihály harangja. Az utóbbi harang hazánk
harmadik legnagyobb tömegű és negyedik
legnagyobb alsó átmérőjű harangja. A
résztvevők megismerhették a harangok
főbb
méreteit,
díszítményeit,
domborműveit,
feliratait,
készítésük
körülményeit, öntőmestereit. Az előadás a
szent Mihály harangról készült videóval
zárult.
Második előadóként Bajkó Ferenc
budapesti
harangkutató
lépett
az
emelvényhez.
Az előadó elsőként a harangokhoz fűződő
kapcsolatáról beszélt, majd ismertette a
Magyar Harangok Honlapja létrejöttének
körülményeit. Bajkó Ferenc bemutatta a
honlap felépítését, szerkezetét. A kezdő
oldalon külön kereső fül alatt lehet a
harangöntőkkel, a harangöntéssel a
harangozási módokkal, a legnagyobb
harangokkal megismerkedni. Az egyes
települések harangjainak keresését a
települések megyénkénti beosztása segíti.
A szekció és a konferencia utolsó
előadását Szemán László MNL. Szabolcs
Szatmár Bereg Megyei Levéltár levéltárosa
„Szabolcs
megye
tervezett
harangregisztere” címmel tartotta meg
előadását. Az előadó beszélt a harangok
adatait tartalmazó különböző forrásokról az
egyházlátogatásokról,
vizitációkról,
historia domusokról, összeírásokról, az
adatgyűjtés nehézségeiről. Szemán László

ismertette az I. és a II. világháború Szabolcs
megyét
érintő
harangösszeírásait,
harangrekvirálásait.
Délutáni programként a résztvevők egy
kis sétán vehettek részt. Az egri Szeplőtelen
fogantatás Nagyboldogasszony Ferences
plébániatemplomban
Valuch
István
kanonok, pápai prelátus, harangkutató
emléktáblájánál Kerékgyártó József Károly
ismertette az elhunyt harangkutató plébános
életét, munkáságát, majd Dr. Horváth
Károly okl. kohómérnök az emléktáblán
elhelyezte a Harangtörténeti Konferencia
résztvevőinek emlékkoszorúját.
A koszorúzást követően a konferencia
résztvevői átsétáltak a Tinódi Sebestyén
téren levő Valide Szultána fürdő épületének
romjaihoz. A kiállítóhelyen Bujdosné dr.
Pap Györgyi a Dobó István Vármúzeum
történész muzeológusa igen érdekes,
élvezetes
előadásában
a
fürdőzők
szemszögéből bemutatta az egykori török
fürdőt, ill. ismertette a török kor utáni egri
harangöntés első ismert helyszínét, az ott élt
harangöntőket.
A török fürdő megtekintése után a
Harangöntő utca 4. sz. házban a
Harangöntő-házban Kerékgyártó József
Károly harangkutató bemutatta az itt élt
harangöntő dinasztiát és a harangöntők
emlékére 2012-ben létrehozott interaktív
emlékszobában berendezett kiállítást.
A konferencia zárásaként a harangöntők
emlékszobájában közös fotó készült a
résztvevőkről, majd Dr. Lengyel Károly a
résztvevők nevében megköszönte a
szervezőknek
a
konferencia
megszervezését, és sikeres lebonyolítását.
Eger, 2019. szeptember 21.
Kerékgyártó József Károly
harangkutató, szervező

8

Újraindult az egyesületi élet a Kőolaj-, Földgáz és Vízbányászati
Szakosztály Alföldi helyi szervezeténél
A 2020 második félévi és a 2021 első félévi
hosszú, járvány miatti kényszerszünet után
újraindult az egyesületi élet a Kőolaj-,
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály
Alföldi helyi szervezeténél is.

másik a nagymélységű lyukak leürítése
haböblítés közbeiktatásával.
1972-től
1974-ig
az
NKFÜ
Kutatástervezési osztályán dolgozott mint
műszaki csoportvezető, majd 1974-ben a
Számítástechnikai
osztályon
mint
informatikai csoportvezető. 1974-től a
Technológiai
főosztályon
dolgozott,
először mint műszaki adatfeldolgozási
osztályvezető, majd mint tervezési
osztályvezető. Ettől az időtől 1995-ig az
NKFÜ-nél, majd ennek átalakulása után a
Kőolajkutató Vállalatnál a fúrások műszaki
részének a tervezése volt a feladata.
Elsősorban a kutak lyukszerkezetének
tervezésével és kutaknál alkalmazott csövek
(béléscső,
termelőcső,
fúrórúd)
szilárdságtani méretezésével foglalkozott.
1990-ben az albániai Patos olajmező
mezőrehabilitációs
munkájába
kapcsolódott
be UNIDO
szakértői
beosztásban. Itt a gőzbesajtolással üzemelő
kutak problémáival kellett foglalkoznia.

Első programjuk Ónódi Tibor olajmérnök
életút beszámolója volt, 2021 május végén.

Ónódi Tibor

Tagtársunk 1941. szeptember 21.-én
Debrecenben
született.
Iskoláit
Hajdúhadházon és Debrecenben végezte.
Olajmérnöki diplomáját a Nehézipari
Műszaki Egyetem Bányamérnöki karán
szerezte 1965-ben. Ipari pályafutását az
OKGT Kőolajfúrási Üzemében kezdte
fúrómérnökként a Szegedi Üzemegységnél.
1967-től 1972-ig a vállalat Műszaki
Fejlesztési osztályán dolgozott a szolnoki
központban. Feladata az akkori új technikák
és technológiák bevezetése volt. Néhány
ezek közül: automatikus utánengedő,
szabályozható fúvóka, kiegyensúlyozott
fúrás, fúrási műszerezés, túlnyomás
előjelzés,
szónikus
és
induktív
áramlásmérők, többfázisú öblítőközeg stb.

1995-től 2003-ig a MOL Kutatás-Termelés
Divízió Művelés Technológiai Tervezés
technológiai tervező főmunkatársaként
folytatta a tervezési munkát 2003 évi
nyugdíjba vonulásáig.
Az alföldi helyi szervezetnek nyáron is
lesznek programjai. Lesz egy látogatás
Kerekdombon, ahol tavaly mélyült egy
újabb termálvizes kút. A programban
szerepel még ingyenes reumatológiai
vizsgálat és fürdés is. Augusztusban az
egyik 90 éves tagtársunk születésnapját
ünnepeljük majd, méltatva kollégánk
tartalmas pályafutását.

Pugner Sándor
az alfödi helyi szervezet elnöke

A két utóbbiból szabadalom is lett. Az egyik
a szónikus áramlásmérők fejelrendezése, a
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Szoboravatás Besztercebányán
Június 25-én ünnepélyesen átadták IV. Béla
magyar király szobrát a besztercebányai
Štefan Moyses téren. E jeles eseményen
Egyesületünket Werner Norbert tagtársunk
képviselte.
A települést IV. Béla emelte városi rangra
1255-ben. Stanislav Mičev városi képviselő
és
a
Szlovák
Nemzeti
Felkelés
Múzeumának vezérigazgatója 2015-ben
vetette fel először, hogy állítsanak szobrot a
magyar királynak. A nyilvános gyűjtés
keretében több mint 50 000 eurót sikerült
összegyűjteni. A projekt megvalósításához
15 000 euróval járult hozzá a magyarországi
Bethlen Gábor Alap.

"Meggyőződésem, hogy ez a magyar király
kulcsszerepet tölt be a város történelmében.
... Nagyon jó volt az együttműködés a
magyarországi intézménnyel. Rögtön az
elején megtaláltuk a közös hangot. A
közadakozás mellett a szobor kivitelezését
a magyar kormány 15 ezer euróval
támogatta, amit ezúton is köszönünk" mondta Ján Nosko polgármester.

Az életnagyságot meghaladó, 247 cm
magas és 400 kilogramm tömegű szobrot
Gáspár Péter akadémiai szobrász készítette.
A szoborhoz tartozik egy információs tábla
is. A koronás fő a jobb kezében kardot, a bal
kezében pedig a városi kiváltságlevelet
tartja.
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"Érdemes megemlékezni közös múltunkról,
és kölcsönös tiszteletet mutatni egymás
iránt. Nemzeteink közös történelmének
számos olyan alakja van, akik összekötnek
minket, és reméljük, ez a jövőben is így
lesz" – emelte ki Potápi Árpád János, a
magyar
miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára.
Az életnagyságot meghaladó, 247 cm
magas és 400 kilogramm tömegű szobrot
Gáspár Péter akadémiai szobrász készítette.
A szoborhoz tartozik egy információs tábla
is. A koronás fő a jobb kezében kardot, a bal
kezében pedig a városi kiváltságlevelet
tartja.
Részletesebb
olvashatnak.

beszámolókat

itt

és

itt
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

FÖCIK Hírek

Szerzőink odaadó munkája nélkül,
köszönjük! A jövőben is várjuk a szélesebb
érdeklődésre számot tartó tanulmányokat.
Egyben arra buzdítjuk olvasóinkat, hogy ha
más folyóiratban is tervezik megjelentetni
eredményeiket, fontolják meg a korábbi –
és különösen a frissebb - Földtani Közlöny
tanulmányok hivatkozását is. Évi második
számunk a hagyományokat követve a
Társulat Elnökének köszöntőjével és a
Főtitkári
jelentéssel
kezdődik.
A
szakcikkek sorát egzotikus kőzettangeokémiai
tanulmány
nyitja,
egy
spanyolországi
piroxenit
retrográd
metamorfózisa során zajló fluidum-kőzet
kölcsönhatásokat tárgyalja. Utána az alsó
badeni Lajta Mészkő egyik leggazdagabb
puhatestű lelőhelyéről, a Börzsöny
pereméről előkerült csiga taxonokat

Olvassa online a Földtani Közlöny 151/2
számát!
A szerkesztőbizottság örömét szeretnénk
megosztani,
ugyanis
a
folyóiratok
rangsorában a SCIMAGO legfrissebb
értékelése szerint a Földtani Közlöny Q4ből hosszabb idő óta újra Q3 kategóriába
tornázta fel magát. Ez azt jelenti, hogy nőtt
a megjelent tanulmányokra az utóbbi 2 (3 és
4) évben a SCOPUS nyilvántartása szerint
kapott hivatkozások átlagos száma, az 149150 évfolyamokra ez 0.548. Ráadásul a
hivatkozások a korábbinál rangosabb
lapokban megjelent cikkekből mutatnak a
Földtani Közlönyre (SJR index). A kétéves
átlag hivatkozási szám egyben azt is jelenti,
hogy ha lenne a folyóiratnak (Thomson
Reuters) impakt faktora, az épp 0.548 lenne.
Ezt az eredményt nem érhettük volna el
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mutatjuk be. Harmadik tanulmányunk a
szomszédos szlovákiai Lysec vulkán
palócföldi folytatásában a késő badeni
során kanyargó folyóvízi őskörnyezetet
tárja elénk. A rekonstruált táj egy részlete e
számunk címlapfotója, a kapcsolódó
animáció
is
megtekinthető
(https://youtu.be/hUbxiIQJNFk).
A
következő cikk hasonlóképpen izgalmas és
aktuális: a paksi kutatási területen késő
negyedidőszaki – kb. 20 ezer éves –
földrengések
nyomát,
redőket,

vízkiszökéses szerkezeteket és teléreket
dokumentál futóhomokban. A füzet utolsó
két tanulmánya a szénhidrogén földtan
témakörébe tartozik. Elsőként a triász
Kösszeni anyakőzet tulajdonságait, érését
mutatjuk be, majd egy ugrással a pannóniai
lignitek biogén metángeneráló potenciálja
kerül terítékre.
Jó szerencsét!
Sztanó Orsolya, főszerkesztő

Energetikai hírek
Óriási napelem park Kaposváron

Forrás: Alternativenergia.hu

Kaposvár határában jött létre Magyarország
eddigi legnagyobb napelem parkja, amivel
jelentősen túlszárnyalja az eddig épített
napenergián alapuló erőműveket. A
napelem farm 100 MW-os beépíttet
kapacitású, ami kelet–közép európai
régióban is egyedinek tekinthető. A
megtermelt energia mennyisége csaknem
megfelel Kaposvár teljes lakosságának
egész évi energiaigényének.
A naperőművet a kínai állami tulajdonú
vállalat, a China General Technology
Group érdekeltségbe tartozó tervező cég, a
National Machinery Import and Export
Corporation (CM) végezte.
Az építés kezdete 2019 június, a
kereskedelmi termelés 2021 februártól
történik.
A projekthez az invertereket a kínai
Sungrow szolgáltatta, míg a napelemtáblák
beszállítását az ugyancsak kínai Ja Solar és
a JinkoSolár biztosította.
A gigászi napelem park a megtermelt
energiát 0,09 EUR/kWh áron fogja
értékesíteni. A beruházás nagyjából 100
millió eurós befektetéssel jött létre.
2019-ben 1277 MW volt a hazai napelemes
termelés, 2020 év végére már elérte a 2000
MW-ot, az új erőmű már az év elején
további növekedést hozott.

A jövő kreatív energiája
(a sajtótájékoztatón az új ügyvezető
igazgató (Fejes Tibor) elmondta, hogy a
szlogenjük: „A jövő kreatív energiája”
Az Európa szerte több mint félmillió
fogyasztót
ellátó,
megújuló
alapú
termeléssel és energia kereskedelemmel
foglalkozó Audax - már kilenc európai
országban van jelen - vásárolta meg az
E.ON Energiakereskedelmi Kft-t, amelynek
2020-as árbevétele 243 Mrd forint volt. A
22 ezer vállalati és önkormányzati ügyfelet
magába
foglaló
versenypiaci
ügyfélportfólió
átvételének
hivatalos
lezárása után, július 1-től Audax
Renewables Kft-ként folytatja hazánk egyik
legnagyobb
versenypiaci
energiakereskedője,
amely
további
akvizíciót tervez hazánkban.
Az ügyfelek a változásból egyelőre semmit
nem éreznek, mind jogilag, mind
technikailag folytonos a működés a fennálló
szolgáltatási szerződésnek megfelelően.
A cég már tárgyalásokat folytat
magyarországi
gázkereskedő
cég
megvásárlásáról,
mert
2022-ben
mindenképpen szeretnének kombinált áram
– és gázszolgáltatási szerződésekkel is jelen
lenni a versenypiacon.
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közül nagyon kevesen ismerik/olvassák, ez
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
hivatalos lapja.
Érdekes szakmai cikk jelent meg az
„Elektrotechnika 2021/4 számában (p: 21)
Hárfás
Zsolt
energetikai
mérnök,
atomenergia szakértő, okl. gépészmérnök
tollából fenti címen. Az írásban bemutatja a
világ első 3+generációs VVER-1200 típusú
blokkot (2017 óta termel), a Leningrádi
Atomerő II-öt (2018 óta termel), a
Novororonyezsi erőművet 2019 óta termel).
A negyedik a Leningrádi Atomerőmű II.
blokkja, és már a Belorusz Atomerőmű első
egységei már idén megkezdik a
kereskedelmi üzemet.
Csak egy két kiemelés:
„2021. március 22-én kereskedelmi üzembe
állt a Leningrádi Atomerő II. kiépítés
második blokkja”.

Forrás: Sajtótájékoztató

Megújult a Szabványügyi Közlöny
Az év elején megújult a Szabványügyi
Közlöny. A minden hónap elsején
megjelenő közlöny tartalma és felépítése
lényegében megfelel a korábbiaknak. Az
editorális módosításokon túl letisztultabb és
közérthetőbb
információk
közlése
érdekében a három változás a következő:
1./2021 január 1-től a Nemzeti szabványok
közzététele fejezetben a zömében angol
nyelvű
(címoldalas
jóváhagyó
közleménnyel
bevezetett)
nemzeti
szabványok közül - a korábbi gyakorlattól
eltérően – különösen kiemelik és szürke
alapon közlik az újonnan megjelenő magyar
nyelvű nemzeti szabványokat.
2./A Hirdetmény idegen nyelven
bevezetett szabványok magyar nyelvű
változatának megjelenéséről fejezet címe
„Magyar nyelven bevezetett/megjelent
szabványok fejezetcímre” módosult.
3./ A könnyebb átláthatóság érdekében a
„Nemzeti
szabványok
közzététele”
fejezetben szereplő magyar nyelvű
szabványok ebben a fejezetben is helyet
kapnak.
Információ: 06-1-456-6893 telefonon vagy
kiado@mszt.hu e-mail címen
Forrás: MSZT honlap

„A Paks II két új blokkjához hasonló, a
világ legkorszerűbb, 3+ generációs VVER122 típusú egysége. Oroszországban már a
negyedik kereskedelmi üzembe lépett
egység, amely klímabarát villamos-energia
termelést
tesz
lehetővé,
miközben
garantálja az ellátás biztonságot, valamint a
versenyképes árú áram rendelkezésre
állását”.
„VVER-1200
típusú
technológiát
választotta
Magyarország
mellett
Finnország, Bangdales, Fehéroroszország,
Törökország és más országok is. A
Roszatom
nemzetközi
megrendelésállománya jelenleg 12 országban 35 új
blokk megépítését fedi le.

Fókuszban a Pakson is megépítendő
VVER-1200 típusú blokkok
Számos szakmai írás – pro és kontra –
jelenik meg a Pakson építendő
atomerőműről. Ez egy újabb írás, hiszen az
Elektrotechnikai újságot a hírlevél olvasói

2021.06.27
Dr. Horn János
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A 10 legtöbb geotermikus energiát termelő ország
A
ThinkGeoEnergy
ehf.
(Izland,
Reykjavik) minden évben összesíti és
nyilvánosságra hozza a világ geotermikus
energiát termelő országok listáját. 2020
végén az alábbi 10 országban termelték a
legtöbb geotermikus energiát:
1. USA
3714 MW
2. Indonézia
2133 MW
3. Fülöp-szigetek
1918 MW
4. Törökország
1688 MW
5. Új-Zéland
1005 MW
6. Mexikó
963 MW
7. Olaszország
944 MW
8. Kenya
861 MW
9. Izland
755 MW
10. Japán
603 MW
Összesen
15 608 MW

Megjegyzés: 1 W (watt) az a teljesítmény,
melyet 1 J (joule) munka 1 másodperc alatt
létrehoz: 1 W = 1 J/s = 1 N·m/s = 1
kg·m2/s3.
Elektromos
egységekkel
kifejezve 1 watt = 1 volt·amper: 1 W =
1V·1A. Ha az ember lépcsőn megy fel,
körülbelül 200 watt a teljesítménye. Egy
erőművi gőzturbina teljesítménye 5×107–
5×108 watt (50 000–500 000 kilowatt, 50–
500 megawatt).
id. Ősz Árpád

A többi ország mindösszesen: 1025 MW.

A GANZ-MÁVAG szerepvállalása a magyar kőolaj és
földgázkutatásban
A II. világháború után a hidegháború idején
az ország a nyugati embargo értelmében el
volt zárva a kor színvonalának megfelelő
technikai eszközök beszerzésétől, illetve
nem állt rendelkezésre nyugati valuta a
kőolaj és földgáz kutatás végzéséhez
nélkülözhetetlen
fúróbendezések
behozatalához. Ebben az időszakban a
Szovjetunióból érkeztek URALMAS-3D és
5D típusú berendezések az országba,
melyek alkalmasak voltak a kőolaj és
földgáz kutató és termelő fúrások

lemélyítésére.
Ugyanakkor
ezen
berendezések a 60-as évek végére már
erősen
elhasználódtak,
kiváltásuk
elengedhetetlenné vált.
Az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt
(továbbiakban OKGT) vezetése figyelembe
véve a rendelkezésre álló hazai
gyártókapacitást:
fúrótornyok
vonatkozásában a Dunántúli Kőolajipari
Gépgyárat (továbbiakban DKG), a
dízelmotorok és egyéb hajtóművek
vonatkozásában
a
GANZ-MÁVAG
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Gépgyárat
(továbbiakban
GANZMÁVAG), a szocialista import és hazai
gyártás ötvözése mellett döntött.
Az 1971-1986 között eltelt időszakban a
GANZ–MÁVAG Gépgyár meghatározó
(kiemelkedő) szerepet játszott a hazai
kőolaj és földgáz bányászat gépi
berendezésekkel, gépegységekkel történő
ellátásában.
A Ganz Ábrahám által 1845-ben alapított, a
magyar ipar „zászlós hajóját” jelentő
társaság az államosítás után - a gépészeti
berendezésekért felelős GANZ-Gyár és a
járműszerkezeti részt gyártó MÁVAG Gyár
egyesüléséből létrejött - Ganz–MÁVAG
MozdonyVagonés
Gépgyár
(továbbiakban: GANZ-MÁVAG) néven
működött 1959. január 1-től.
A GANZ-MÁVAG stratégiai célja a
gőzmozdony gyártás megszüntetése és a
dízelmozdony gyártás erőteljes fejlesztése
volt. A vállalat a dízelmotorok és
hajtóművek gyártási tapasztalatai alapján
1971-től kapcsolódott be a magyar olaj és
földgázbányászat
berendezéseinek
gépegységekkel történő ellátásába. A
kezdeti elképzelés az volt, hogy a dízelhidraulikus
hajtáslánccal
rendelkező
fúróberendezéseket GANZ-MÁVAG által
gyártott un. fúróaggregátokkal (dízel
motor+hidrodinamikus
nyomatékváltó)
lássák el.
1969-ben tervezték meg és 1970-ben
gyártották le az első fúróaggregát
prototípusát (FA-70 típus). A fúróaggregát
alapját a GANZ-MÁVAG által kifejlesztett
és gyártott DHM sorozatú dízelmozdony
erőforrása és hidraulikus hajtása képezte.
Az FA-70 típ. fúróaggregátot az R-57jelű
román gyártmányú 3DH-200 típusú
berendezésnél állították üzembe 1971-ben,
a Dunántúli Kőolaj Fúrási Üzemnél
(továbbiakban DKFÜ), a Budafapuszta
fúrásponton.
Ez az összeállítás lett az erőgép oldali alapja
a későbbi DHR- típusú (Dízel-HidraulikusRotary) berendezéseknek. A kedvező üzemi
tapasztalatok alapján született döntés a
sorozatgyártásról.

Olajipari vonatkozások, történeti
áttekintés
A 70-es években és a 80-as évek első
felében az ország energia hordozókkal való
önellátása érdekében intenzív kőolaj és
földgázkutatás
kezdődött,
melynek
következtében
elengedhetetlenül
szükségessé vált a fúróberendezés park
korszerűsítése-megújítása.
Az adott kor geopolitikai viszonyai mellett,
figyelembe véve az ország gazdasági
lehetőségeit, a legcélszerűbb megoldásnak
a hazai gyártókapacitás felhasználásával és
a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség
Tanácsa) országok gyártó kapacitásának
bevonásával kifejlesztendő fúróberendezés
bizonyult.
Az OKGT koordinációja és finanszírozása
mellett, a hazai gyártó cégek (DKG,
GANZ-MÁVAG) és a román UPETROM
MAI 1 Gépgyár (Ploiesti) között létrejött
gazdasági
együttműködés
eredményeképpen
a
DHR
típus
megjelölésű, közép mélységkapacitású
fúróberendezés családot (DHR-160, DHR200, DHR-250 típusok) az 1971-1986
közötti években gyártották le.
A berendezések összeállítását, felszerelését
és az első sikeres üzemi próbákat a DKG
nagykanizsai telephelyén bonyolították le.
A korszerűsítés-megújítási folyamat során
az OKGT fúrási tevékenységet folytató két
vállalata a Dunántúli Kőolaj Fúrási Üzem
(DKFÜ) és a Nagyalföldi Kutató és Feltáró
Üzem
(NKFÜ)
között
szoros
együttműködés jött létre. (A későbbi
átszervezések során a DKFÜ jogutóda a
Kőolaj és Földgázbányászati Vállalat
(KFV), míg az NKFÜ jogutóda a
Kőolajkutató Vállalat (KV) lett).
A GANZ-MÁVAG által gyártott, a
fúróberendezések korszerűsítése
A prototípussal (FA-70 típ. fúróagregát)
lefolytatott sikeres üzemi kísérletek alapján
indult el a fúróberendezés korszerűsítési
program, melynek keretében a GANZMÁVAG más, a fúróberendezések
üzemeltetéséhez
tartozó
egyéb
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gépegységek kifejlesztését és gyártását is
elkezdte.
Ezen gépegységek (az FA-70 típ. hosszú
alapkeretes fúróaggregát, a Ch-21 típ.
elosztó hajtómű (Compaund) a KSZ-41-20
típ. tengelykapcsolóval, a GOB-2 típ. napi
üzemanyagtartály, Hűtő és kompresszor
egység, Előtétes kompresszor egység, a
CA-700 MAREP típ. iszapszivattyú
egység, az SZDA-115 típ. dízel-generátor
egység) képezték az alapot a későbbiek a
GANZ-MÁVAG
által
gyártott
gépegységekkel
összeállított
fúróberendezések kialakításához is.

gépegységek, tartozékok tervezéséhez is,
ezzel növelve a hazai gyártású egységek
részarányát a berendezések összeállításánál
és készen állt az olajipar megrendeléseinek
további teljesítésére.
A GANZ-MÁVAG fejlesztési stratégiája
(végső cél) a teljes hazai gyártással, a DKGval közösen kialakított DHR típusú
fúróberendezés család volt. 1986-ra a
GANZ-MÁVAG már nagyon közel került
ehhez a célhoz. Azonban a fúrási
tevékenység drasztikus leépítése, a nyugati
gyártó cégek megjelenése a hazai piacon
(világbanki és osztrák hitelszerződések
megkötése) a GANZ-MÁVAG-ot szinte
kilátástalan helyzetbe hozta. Fentiek miatt a
GANZ-MÁVAG elveszítette legnagyobb
hazai megrendelőjét a kőolaj és
földgázbányászatot és kénytelen volt más
(főleg külföldi) piacok után nézni (export
orientáltság).

A GANZ-MÁVAG által legyártott és
leszállított gépegységek felhasználásával
az 1971-1986 közötti időszakban a
DKFÜ-KFV-nél 4 kpl. URALMASGANZ-130; 1 kpl. DHR-160; 2 kpl. DHR200; 1 kpl. DHR-250 (összesen 8 kpl.), az
NKFÜ-KV-nál: 4 kpl. URALMASGANZ-130; 6 kpl. DHR-160; 6 kpl. DHR200 (összesen16 kpl.) Mindösszesen 24
kpl. fúróberendezést helyeztek üzembe.

A GANZ-MÁVAG átalakulása, új
koncepciók
1988-ban a magyarországi gazdaságpolitika
új irányzatának megfelelően a GANZMÁVAG-ot
több
kisebb
GANZ
vállalkozássá alakították át gyártási
tevékenységük alapján. Ennek alapján jött
létre a Ganz Gépgyár Energetikai
Gépgyártó Kft. (továbbiakban GGEG),
mely egyike lett a leginkább exportorientált
Ganz vállalatoknak. A GGEG több,
kedvező piaci elhelyezkedésű, magas szintű
technológiájú termékkel rendelkezett. A
GGEG fő gyártási profilja különböző típusú
szivattyúk, armatúrák, vízturbinák és
olajfúró berendezések voltak.
A GGEG vezetésének a kőolajipari
berendezésekkel kapcsolatban az volt az
elképzelése (stratégiája), hogy a fúrási
vállalatoknál (KFV és KV) bekövetkezett
változások (a közép mély és mélyfúrások
száma drasztikusan lecsökkent) miatt egy
univerzális
mobil
fúró-kútkezelő
berendezést kell a piacra dobni (DHRM-80
típ.), illetve ezen berendezés kategóriának
(max. üzemi horogterhelés 80 Mp)

Fúróberendezés korszerűsítés
lebonyolításában komoly érdemeket
szerzett szakemberek
OKGT részről: Németh Ferenc, dr. Szabó
György (OKGT Fúrási Főosztály); Szabó
László, Szabó Ferenc (Anyagellátó
Szervezet-AGELL); id. Verbai Sándor,
Kremzer Ferenc, Réthy László (OKGT
Gépészeti Főosztály);
GANZ MÁVAG részéről: Bencze László,
Varga Gusztáv, Hornok Sándor, Nagy
Gábor, Kondor Imre;
DKG részéről: Flórián Zoltán, Téglássy
József, Nemesi László;
DKFÜ-KFV részéről: Kele András,
Kricsfalussy János, Csalódi Sándor, Zentai
István;
NKFÜ-KV részéről: Rudinszki István,
Bozsó József, Deli Miklós, id. Sárközi
István;
A fenti fúróberendezések összeállítása
során szerzett tapasztalatok alapján a
GANZ-MÁVAG
hozzálátott
további
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megfelelő tartozék gépegységeket kell
tervezni és gyártani.
Fentiekben ismertetett stratégia alapján
kezdték el a tevékenységüket, első
időszakban a fő hangsúlyt a tartozék
(önállóan is működőképes) gépegységekre
helyezve. A távlati terv a DHRM-80 típ.
mobil fúró-kútkezelő berendezés komplett
kialakítása lett volna.
Sajnos a hazai piac (KFV és KV) a 80 Mp
terhelés kategóriájú berendezésekkel (SBSDIR-5000–es sorozatú berendezések)
telítve volt (KFV 6 kpl., KV 19 kpl.
berendezés), így csak a külföldi piacra
történő szállítás volt perspektívikus,
melyhez
jelentős
piackutatás
vált
szükségessé.
A Ganz EEG Kft. 2008 óta az orosz
atomenergetikai ipar egészét átfogó
Roszatom
cégcsoporthoz
tartozik.

Tulajdonosa 49 százalékban a magyar Ganz
Holding Zrt. Az 51 százalékos többségi
tulajdonos az orosz Atomenergomas Nyrt.,
amelyhez több mint 50 orosz és külföldi
mérnöki és energetikai gépgyártó vállalat
tartozik.
A Ganz EEG Kft. napjainkban olyan
magyarországi középvállalat, amely 180-as
dolgozói létszámmal és mintegy 14 millió
eurós éves forgalommal rendelkezik.
Megjegyzés: kpl. (komplett rövidítése, az
adott
típussal
jelölt
gépegység
tartozékokkal együtt)
Összeállította:
Rudinszki István okl. bányagépész mérnök

Adalékok a selmeci akadémikusok gyászszertartásához
A
selmeci
diákhagyományok
sokszínűségéhez hozzátartoztak – az öröm
és vigadalmak mellett – a szomorú
gyászesemények is. Sajátos szertartásrendje
volt Selmecen az akadémikus/főiskolás
temetésnek,
az
elhalt
diáktárs
búcsúztatásának, melyről részletesen írt
visszaemlékezésében – többek között –
Zivuska Jenő, Tirts Rezső vagy Roth
Gyula.1
Mindezekkel
összhangban
felidézek egy 1913. évi főiskolás temetésen
elhangzott búcsúbeszédet és selmeci
gyászkoszorúk alapján képet kapunk arról
is, hogy 1891-ben kik és hogyan
búcsúztatták a volt ifjúsági köri elnök
akadémikust és egyben kedvelt helyi költőt
(korabeli „celebet”).

temették hagyományos módon (1. kép), a
szélaknai kapun túli római katolikus
temetőben.
Az öngyilkos ifjú „temetésén, a főiskolai
palota aulájában, Stubna Viktor, a főiskolai
ifjúsági kör alelnöke búcsúztatta el a
halottat, meghatóan szép beszéddel, a
temetőben a sírnál pedig Imrédy Dezső dr.
bányajogász
a következő poétikus
beszéddel mondott búcsút a kedves
kollégának: Mesét mondok. … Volt egy
fiatal fa, itt nőtt, itt fejlődött a szemünk
előtt. Zsenge hajtásai ölelkezve ágaztak
széjjel, terebélyes koronát ígérve a közel
jövőben. Az életerőtől duzzadtak egykoron
kipattanó rügyei, sejtetve a dús virágzást,
mely meghozza majdan a bő gyümölcsüket.
De jött valami. … Talán a szú kezdte titkon
megőrülni erősbödő, vastagodó törzsükét.
Talán a gyökerét támadta meg észrevétlenül
valami rejtett betegség. Avagy hirtelen

1913. június 14-én agyonlőtte magát a 22
éves Krayger Béla II. éves bányamérnökhallgató. Holttestét másnap este a főiskolai
új (kémiai) palota aulájába vitték,
fölravatalozták és június 16-án este 7 órakor
1

Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet. Visszaemlékezések. Sopron,
2019. 17-18., 22-23., 28.
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megdöbbentő
enyészet
sötét
megsemmisülésébe.
…
Borongós
hangulatot keltő tragédia ez, mely sokszor,
nagyon sokszor lejátszódik a nagy
világmindenség örök színpadján: hiszen
gyakran hull le egy csillag s óh, hányszor és
hányszor törik le töviről a feslő virágbimbó.
Miért … miért nem … no kutassunk az ok
után, mert a végzet útjai úgyis
kifürkészhetetlenek. De hátha így van ez
mégis csak jól. Talán jobb a ragyogó
csillagnak leesni az azúr égboltról, mintsem
pislogó fényével tovább díszítse fönt a
magas, fekete űrt. Ez később hálátlanul
feláldozná esetleg szeszélyének, odadobva
a vég nélküli bolygás unalmának. … Vagy
a nyíló bimbó nem szebb sorsra jutott-e,
hogy a melengető napsugár s az üdítő
harmat utáni vágyával porba hullott,
mintsem kinyílva, felhős borúra lelne s
lepkék csókdosása, zefír riogatása helyett
eső verné meg, vihar tépné széjjel. … Talán
… Szeretett pályatársunk, Te is alig éltél,
már tövisbe léptél, kövekbe botoltál;
verőfényről, szivárványról miért álmodtál e
siralom völgyében? Lásd, úgy-e, csalódtál
keservesen. … Vérző szíved le, a sírba
vágyott.
Pedig
bányász
voltál,
hozzászokhattál az élet hazugságaihoz.
Hiszen magad láttad, hogy az arany, ezüst
csak földi hívságok; azért drágák csupán,
mert kérges tenyerünknek vércseppje hull
rájuk,
izzadt
homlokunknak
verejtékgyöngyei öntözik őket. S mégis
csak elmentél, itt hagytál bennünket önként.
Aludj hát csöndesen abban a másik
világban, hol a rózsafáknak nincsenek
töviseik. Aludj és álmodozz szebb jövődről.
… Mi búcsúzni jöttünk el hozzád, közelebbi
szaktársaid, a II-od éves bányamérnökhallgatók. Bizonyságot tenni arról, hogy
kedves barátunk voltál mindig. Ígéretet
tenni arra, hogy jó emlékedet kegyelettel
övezve, híven megőrizzük. Elmondani
Neked még egyszer, utoljára, tradicionális
köszöntésünket: Jó szerencsét! … Isten
veled.”2

támadt nagy zivatar a gyarapodás közepette
törte derékban a hajlékony fácskát.

1. kép: Főiskolai temetés Tassonyi Ernő: Aki a
párját keresi című regény illusztrációja alapján
(1905)

Ilyen szomorú a Te sorsod is, kedves
barátunk, Krayger Béla, élted virágában
elhunyt ifjú bajtársunk. Meghatva állunk
frissen hantolt sírodnál mindannyian, kik
veled együtt indultunk el végigrobotolni az
élet göröngyös útjait. Egy nagy labirintus ez
s Te eltévedtél annak zeg-zúgos
útvesztőjében. Megcsapolt a töprengő
kornak sorvasztó szele, megfagyasztott a
bensőségnélküli XX. század jéghidegsége.
… Szívünket összeszorítja a sajgó fájdalom,
hogy nem látunk Téged magunk mellett már
a küzdőtér porondján. Miért is tértél le
pályánknak most még virág szegte
ösvényeiről? … Őszinte baráti érzésed nem
vesz körül minket, lelkednek melegsége
nem hat jólesőn ránk, aranykedélyednek
tiszta vidorsága úgy hiányzik nekünk. …
Szegény szaktársunk, a halál csontkarja
álmaidnak országából s a mi megértő
körünkből ragadott el, oda vetett a
2

Selmecbányai Hírlap, 23. (1913) 25. sz. 3. (jún. 22.)
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A selmeci akadémikus-temetéskor – amikor
a városon szintén végigvonultak (2. kép,
illusztráció) – gyászkoszorúk is voltak,
például 1891-ben, amikor a szintén

öngyilkos 24 éves bányász-akadémikust,
Dávid Béla (1867-1891) költőt temették.

2. kép: Selmeci gyászmenet a Fritz-ház előtt (illusztráció, 1930 k.)

3. kép: Selmeci temetői szertartás (illusztráció, 1970 k.)

Akkor a következő koszorúkat jegyezték
fel, mely alapján nagy népszerűséget
tulajdoníthatunk az elhunytnak: „AlföldTiszavidéki kör: Felejthetetlen jó földjének;
A tanársegédek és gyakornokok: Dávid
Bélának; Szepesi társaság: Felejthetetlen jó
barátjának; Schuszter család: Költő emléke
örökké él és egy gyönyörű csokor; a
selmeczi hölgyek: Dávid Bélának, női

ismerősei; Akad. ifj. köri elnökség; A
dunántúliak: kegyeletük jeléül; Molnár
János vendéglős és neje: Felejthetetlen
vendégüknek; Dávid Bélának: a selmeczi
leányok; Bélának: jó barátai; Ritka páholy
jó barátjuknak; Simándy Zsigmond és
színtársulata; Felejthetetlen barátunknak: a
Banánfia; Akadémiai ifjúsági kör; Szeretett
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pályatársnak: szaktársai.”3 Dávid Béla
egyebekben az ifjúsági kör elnöke is volt és
a későbbiekben a halottak napján –
hagyományosan – „zene és fáklyafény
mellett … a főiskola egész ifjúsága” Dávid
Béla selmeci (ma már fel nem lelhető)
sírjánál emlékezett meg (3. kép,
illusztráció), ahol az ifjúság szónoka rendre

beszédet is tartott, továbbá ilyenkor a
hallgatók az elhunyt más diáktársak és
akadémiai tanárok sírját is felkeresték. 4

Dr. Fricz-Molnár Péter

Déri Miksa (1854-1938) élete és munkássága
A ma élő emberek számára hihetetlennek
tűnik, hogy az ezernyi gonddal-bajjal
küszködő Magyarország nem is olyan régen
ipari nagyhatalom volt. Nagyszerű tudósai,
mérnökei
itthon
szabadalmaztatták
találmányaikat, amelyekkel elárasztották az
egész világot, ezzel munkát, megélhetést
biztosítva sok ezer munkásnak és óriási
fellendülést hoztak az országnak. Mindez a
boldog békeidőkben, azaz az 1867-es
kiegyezést követő ötven évben történt,
akkor hazánk a világ leggyorsabban fejlődő
országa volt. Nem kis mértékben annak
köszönhetően, hogy a tudást, önálló
gondolkodást fontosnak tartották, és a
kiváló mérnököket, tudósokat, kutatókat
erkölcsileg és anyagilag megbecsülték.
Ebben is az élvonalat Mechwart András, a
Ganz és társa Rt. vezérigazgatója
képviselte, aki az egykori kis öntődéből a
világ egyik legnagyobb és legkorszerűbb
vállalatát hozta létre. Ez a nagyszerű
mérnök árgus szemmel figyelte a világban
lejátszódó eseményeket, biztos kézzel tudta
kiválasztani a legjobb ötleteket, s meg is
találta megvalósításukra a legmegfelelőbb
embereket.
Az elektromosság a 19. század
hetvenes éveiben még gyerekcipőben járt,
annyira,
hogy
elsősorban
még
laboratóriumi eszköznek tartották azokat a
berendezéseket,
amelyek
hamarosan
megváltoztatták az emberek mindennapi
életét. Németországban, Angliában és az

Egyesült Államokban is folytattak alapvető
kísérleteket, de ezek még olyan kezdetleges
állapotban voltak, hogy Edison még fel sem
találta a villamos izzót, dinamójáról nem is
beszélve. Mechwart viszont szentül hitte,
hogy a villamosság előtt nagy jövő áll,
emiatt az elsőként a világon megalapította
egy gépgyár, a Ganz és társa vállalat
villamossági részlegét, melynek vezetésére
egy fiatal, mindössze huszonöt éves
mérnököt. Zipernowsky Károlyt kérte fel,
bízta meg, hogy építse ki a magyarországi
elektrotechnikai ipart. Szerencsére a
témának volt hazai előzménye: Pár
évtizeddel
korábban
Jedlik
Ányos
kifejlesztette villamos forgony-át, az
öngerjesztős dinamó ősét, valamint
motorját, sőt egy villamos mozdonymodellt
is készített. Mindezek ipari alkalmazására
akkor még nem volt lehetőség. A nagy
lelkesedéssel megindult munka első
fázisában Zipernowsky és társai dinamókat
kezdtek gyártani. Már a kezdeteknél
kiderült, az általuk termelt villamos
egyenáramot csak kis távolságra lehet
veszteség nélkül szállítani, emiatt új
megoldást kerestek, s erre a váltakozó áram
kínált lehetőséget. Hogy mennyire eredeti
és egyedüli volt ez a gondolat, arra a
legjellemzőbb példa, hogy minden idők
legtermékenyebb feltalálója, Thomas Alva
Edison is dinamókat gyártott, de nem
ismerte fel a váltakozó áram nyújtotta
előnyöket. Ehhez a horvát zseni, Nikola

3

https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintoriny (letöltés:
2021. április 5.); Dávid Béla néhány – a selmeci hetilap címlapján közölt – versét lásd:
Selmecbányai Híradó, 2. (1891) 40. sz. 1. (okt. 4.), 42. sz. 1. (okt. 18.)

Selmecbányai Híradó, 2. (1891) 43. sz. 1-2. (okt. 25.)
Selmecbányai Híradó, 5. (1894) 45. sz. 174. (nov. 4.); Selmecbányai
Hírlap, 20. (1910) 45. sz. 3. (nov. 6.);
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm [Dávid Béla (lászlófalvi)];
4
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Tesla kellett, aki Amerikában bevezette a
háromfázisú áramrendszert, továbbá három
nagyszerű magyar mérnök – Zipernowsky
Károly, Déry Miksa és Bláthy Ottó – kellett,
akik megoldották az energia továbbítását
korlátlan távolságokba. A „triász” második
tagja, Déri Miksa 1882-ben lett a Ganz gyár
alkalmazottja, míg Bláthy Ottó Titusz egy
évvel később csatlakozott hozzájuk.
Déri Miksa (születési neve: Deutsch
Miksa) 1854. október 27-én született a
délvidéki – egykori Bács-Bodrog megye –
déli részén fekvő Bács községben. Műszaki
tanulmányait
a
budapesti
József
Műegyetem mérnöki szakosztályán kezdte
el, és 1877-ben szerzett vízépítő-mérnöki
oklevelet a Bécsi Műegyetemen.
A
közlekedési
minisztérium
folyamszabályozási hivatalában 1878-1882
között kezdte munkáját. A Duna és a Tisza
szabályozásának tervezésével foglalkozott.
Ugyan
a
mai
szakmegjelöléssel
építőmérnök volt, de az elektrotechnika
messzemenően
jobban
érdekelte.
Munkájával párhuzamosan elektrotechnikai
tanulmányokat is folytatott. Zipernowsky
Károly hívására 1882-ben a Ganz-gyár
mérnöke, később pedig igazgatója lett.

nevezték, a fény elosztásának problémája.
Egy-egy áramfejlesztővel meg tudták
oldani egy színház, egy pályaudvar vagy
egy szálloda áramellátását, de ekkor már
felmerült az az igény, hogy egy erőművel
nagyobb városrész, távolabb eső területek
világítását is lehetővé tegyék. Ismert volt,
hogy – adott vezeték-keresztmetszet esetén
– a feszültség növelésével négyzetesen nő a
kívánt teljesítménnyel elérhető távolság, de
az egyenáram feszültsége egyszerű
eszközökkel nem volt alakítható. Ezért új
megoldásokat kellett keresni. A Ganz-gyár
mérnökei a váltóáram használatát tartották
célravezetőnek, szemben Edisonnal és
munkatársaival. Déri Miksa Zipernowsky
Károllyal közösen, 1882-ben kidolgozott
egy 1350 V-os, 70 Hz-es, öngerjesztésű,
váltakozó áramú generátort, amelyet 1883ban kezdtek gyártani. Déri Miksa Mechwart
Andrással is együtt dolgozott, akivel
közösen hozták létre azt a gépet, amely a
budapesti Keleti Pályaudvar világítását
szolgálta. Déri 1883-tól Bécsben dolgozott
a Ganz-gyár villamos osztályának ausztriai
képviselőjeként, de a kutatói munkáját
ekkor sem hagyta abba. Zipernowsky
irányításával 1884-ben elkezdte egy
párhuzamos kapcsolású villamosenergiaelosztórendszer kísérleteit. A váltakozó
áramú generátor sok problémát megoldott,
de feszültsége a technikai lehetőségek miatt
nem lehetett nagyobb néhányszor tíz
kilovoltnál. A nagy távolságra való
energiajuttatás, elosztás problémáját ezek a
gépek sem tudták jó hatásfokkal
közvetlenül megoldani. Egyértelmű és
követelmény volt az is, hogy a fokozott
érintésveszély miatt a háztartásokban több
ezer volt feszültségű energiaforrást sem
lehetett alkalmazni. Ezért a váltóárammal
együtt elkezdtek a vasmagos tekerccsel is
foglalkozni. Igyekeztek új eszközt
kialakítani.
Déri Miksa ötletére 1885-ben
Bláthy Ottóval és Zipernowsky Károllyal
együtt megalkották a zárt vasmagú
transzformátort, amelynek megoldásában
Déri a kísérleti munka oroszlánrészét
végezte. Szabadalmukat – mely külön mag-

Déri Miksa ifjúkori arcképe

az

Az 1880-as években előtérbe került
energiaelosztás, ahogyan
akkor
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és köpenytranszformátorként is ismert –
Zipernowsky-Déri-Bláthy transzformátor,
de még inkább ZBD-transzformátor néven
ismerte meg a világ. A ZBDtranszformátort először 1885. május 1-jén
mutatták be a Magyar Országos Kiállításon,
s erre az egész világ felfigyelt.

A világszerte ismertté vált közös
találmány után Déri Miksa új feladatokon
dolgozott. Ilyen volt az örvényáramú
(eredeti nevén: Foucault-áramú) fékkel
kiegészített fékszerkezete, amelyet akkor a
vasúti kocsikhoz fejlesztettek ki. Lényege,
a kerékben szándékosan létrehozott
örvényáram energiája a vasúti jármű
mozgási energiáját csökkenti. A találmány
jelentőségét mi sem méltatja jobban, hogy
még ma is szép számmal találkozni
korszerű megoldásokkal, ahol fékekben,
tengelykapcsolókban az örvényáramú
erőhatás adta lehetőséget használják ki. E
fékszerkezet szabadalmát Déri Miksa 1897ben jelentette be.
Az 1889-ben alapított bécsi
Internationale Électricitäts Gesellschaft
első, vezető igazgatója lett, és még ebben az
évben megszervezte és berendezte a bécsi
villamos-erőművet. Az Internationale
Électricitäts Gesellschaftnak (IEG) – az
első vállalkozás Európában, amely
kizárólag villamos erőművek létesítésének
pénzügyi szolgáltatása céljából létesült –
1896-ig volt az igazgatója.
Déri Miksa 1898-1902 között
kompenzált egyenáramú gépén dolgozott.
Az 1903-1904. években hozta létre azt a
kétkefe-rendszerű egyfázisú repulziós
motort, amelyet Déri-motor néven ismert
meg a világ. A Déri-féle repulziós motor
nagy hiányt töltött be. A felvonókat eddig
ugyanis a használatban lévő motorok közül
egyetlen motortípussal sem tudták
biztonságosan üzemeltetni. Az első
motortípust az osztrák Union E. G. és a
német Helios A. G. gyártotta, míg a Dérimotor gyártási jogát a svájci Brown-Boveri
& Cie (BBC) vásárolta meg, de a német
Allgemeine
Elektrizitäts-Gesellschaft
(AEG) is alkalmazta az egyfázisú
vasutaknál. Déri keferendszerű motorját
sorozatban gyártották és az egész világon
használták.
A róla elnevezett kompenzált
egyenáramú gépet 1898 és 1902 között
fejlesztette ki. Ennek lemezelt állórészében,
hornyokban helyezkedett el az elosztott
kompenzáló tekercselés, amellyel akkor a

Az első transzformátorok (Déri-BláthyZipernowsky, Budapest, 1885) az elektrotechnikai
múzeum kiállításában

A megvalósított első készülék 100 V
feletti, változtatható áttételű toroid
transzformátor volt, amelyet bemutattak a
műegyetemen, sőt az 1889-es párizsi
világkiállítást is beleérve, a világot
körbejárta. Az akkori mérések a 98%-os,
rendkívül jónak számító hatásfokot
állapítottak meg. Így született meg az az
eszköz, aminek segítségével megoldották a
villamos áram nagy távolságra történő
gazdaságos, jó hatásfokú szállítását és
elosztását.
Az
áramellátás
sikeres
gyakorlati alkalmazásának oly látványos
eredményei voltak, mint Bécs kivilágítása,
a pesti Nemzeti Színház ellátása villamos
fényforrásokkal.
A
transzformátor
alkalmazásával lehetővé tették a váltakozó
áram térnyerését az egyenárammal
szemben. Emellett a gyakorlatban is
megvalósították az új transzformátoros
energia-elosztó rendszert és a hozzá
szükséges berendezéseket teljes sikerrel
üzembe is helyezték. Vitathatatlan, hogy
előttük más nem tudott állandó feszültséget
adó, nagyobb teljesítményű, üzembiztos
energiaátviteli
és
elosztórendszert
megvalósítani.
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legtökéletesebb kompenzációt lehetett
elérni. A két kefepár állításával, nagy
indítónyomaték
mellett
a
motor
fordulatszáma és forgásiránya volt
szabályozható. A század elején lakóházi
személyfelvonók, daruk hajtására, valamint
egyfázisú
váltakozóáramú
villamos
vasutaknál alkalmazták. Ipari alkalmazása
széleskörűvé vált, a rendszert sok helyen
alkalmazták, mint például a nagy
teljesítményű
reverzáló
hengersorhajtásokhoz,
elsősorban
kohászati
üzemekben.
Zipernowsky
Károllyal
közös
találmánya az egy- és kétfázisú áramra
használható
egyarmatúrás
(közös
forgórészű) áramátalakító, melyet 1889-ben
szabadalmaztattak. A géppel lehetővé vált
az egyen- és a váltakozó áramú hálózatok
összekapcsolása, ezzel lehetővé téve a két
rendszer közötti energiacserét mindkét
irányban. A váltakozó árammal ellentétben
az
egyenáram
alkalmazásánál
meglehetősen nehéz kérdés a rotor
mozgásához szükséges forgó mágneses tér
kialakítása. Ezt a gondot Déri Miksa négy
éves munkával 1902-ben oldotta meg a
kompenzált
egyenáramú
motor
elkészítésével, amelynek állórészében
kialakított hornyokban helyezte el a
kompenzáló tekercseket.

Déri Miksa a Tivoli Erőmű̋ generátorának
állórészével

A Ganz és társa Rt. „aranykorának”
egyik legjelentősebb szállítása a RómaTivoli rendszer volt, melynek építése 1890ben kezdődött el, egy Rómában megépített
„gőzerőművel”. Két évvel később a Ganz
gyár Tivoliban vízerőművet épített,
ahonnan az előállított villamos energiát egy
5100 V feszültségű távvezeték szállította
Rómába, a Porta Pia melletti alállomásra.
Ott a már akkor meglévő Ganz
transzformátorok mellett újabbak is üzembe
állításra kerültek. Ezek világítási hálózatot
és valamivel később, a Ganz cég által
szállított átalakítón keresztül, egyenáramú
villamos vasúti hálózatot is tápláltak. A két
erőművet párhuzamosan kapcsolták, így
jött létre az első villamos energia rendszer.
Fontosnak tartom megmutatni Déri
Miksa munkásságát jól mutató öntött bronz
emléktáblát, melyet Baján, a Roosevelt tér
és a Bartók Béla utca találkozásánál lévő
Déri Miksa közben található meg, a Déri
köz 1. számú ház falán helyezett el 1996ban a Magyar Elektrotechnikai Egyesület.
Az emléktábla bal oldalán mintegy
plakettként látjuk Déri Miksa szembenéző
mellképét. Balra lenn TJ mesterjegy.

Tivoli vízesés az erőművel
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Ganz és Társa Rt is számos, külföldön is
bejelentett szabadalom védte munkájukat,
és másolás esetén a Ganz és Társa cég
külhonban is megvédte dolgozói és a cég
érdekeit, akár perben is. 5 Nyugodtan
állíthatjuk, hogy Déri Miksa önállóan is, és
többnyire másik két feltaláló munkatársával
együtt
elsősorban
az
erősáramú
témakörökben lényegesen többet, mint a
SZTNH-ban megőrzött (15 db) találmányok
többszörösét mondhatja magáénak.
Több országban is tevékenykedett,
mindenütt sikert sikerre halmozott,
öregbítve a magyar mérnöki tudás és ipar
hírnevét. Déri Miksa 1938. március 5-én
hunyt el, 84 éves korában Meranóban, ahol
visszavonultan élt a munkával eltöltött,
sikerekben kivételesen gazdag, alkotó évek
fáradalmai után. Emlékére a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület 1959-ben Déridíjat alapított. Emlékét számos utca és
iskola neve, szobor, érem és plakett őrzi a
könyvtárakban megtalálható könyveken és
fényképeken túlmenően.
Déri Miksa elismerései:
•
1900 Párizs. Grand prix díj az
egyfázisú váltakozó áramú motorjáért. 6
•
Magyar Electrotechnikai Egyesület
és
a
Nemzetközi
Villamossági
Részvénytársaság tiszteletbeli tagja.
•
Electrotechnischer Verein in Wien
tiszteletbeli tagja
•
Electrotechnischer Verein Berlin
levelező tagja.
•
1908 Magyar királyi udvari
tanácsos.
•
1909 Magyar királyi udvar előkelő
tagja.
•
A
Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület díjat alapított emlékére.
•
Több magyarországi településen és
Budapesten utcát neveztek el róla.
•
Több iskola is viseli a nevét.

Déri Miksa emléktábla, Baja

Részlet az emléktábla megrendelőjéről, melyet a
szobrász 1995-ben készített el

Az emléktábla jobb oldalán felirat hét
sorban:
DÉRI MKSA / 1854 – 1938 / az
elektrotechnika magyar úttörője /
Jelentős alkotásai: /
a dinamógép /
az öngerjesztésű váltakozó áramú
generátor /
a pólusváltós felvonómotor /
zárt vasmagos transzformátor és /
a váltakozó áramú elosztórendszer.
Jobbra lenn a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület logója, és felirat három sorban:
MAGYAR
ELEKTROTECHNIKAI
EGYESÜLET
/
„AZ
ELEKTROTECHNIKA
NAGYJAI”
ALAPÍTVÁNY / 1996.
Alkotója Török János szobrász 1995-ben.
Végül, és nem utolsó sorban arról is
szólni kell, hogy a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala által nyilvántartott és
közölt magyar szabadalmak száma 15.
Mind a Zipernowsky-Déri-Bláthy kutató,
fejlesztő, tervező és gyártó hármas mellett a

Káplánné Juhász Márta km.

5

6

Antal Ildikó A magyar villamosenergia-ipar kialakulása
1878–1895 (A Magyar Tudománytörténeti Intézet
Tudományos Közleményei 70. szám, Budapest, 2013) 68205. p.

Gál Vilmos: Világkiállító magyarok (Holnap kiadó, 2010)
127. p.
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2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

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.

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-

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

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
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