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IN MEMORIAM MBFSZ! 
 

 

 
2017-2021 

 

Az előzmény 

1868 júliusában Gorove István, a magyar 

Földmívelés (nem betűhiba) - Ipar-, és 

Kereskedelemügyi miniszter földtani 

osztályt állított fel a tárca keretében, 

melynek vezetőjévé Hantken Miksát, a 

Nemzeti Múzeum ásványtárának őrét 

nevezte ki. 

1910-ben az ipari kutatások irányítására 

bányászati osztályt, később főosztályt 

létesítettek a Pénzügyminisztériumban. 

Ennek bányageológiai osztályát Böck Hugó 

látta el. Böck Hugó 1929-ben a Földtani 

Intézet igazgatója lett, az osztályát a 

Földtani Intézethez csatolták. 

1935-ben az újonnan alakult Iparügyi 

Minisztérium vette át a geofizikai és 

bányászati kutatások irányítását Telegdy 

Róth Károly vezetésével.  

A második világháború befejezése után az 

államosítástól napjainkig: 

1949 – 1950 Földtani és Bányászati 

Kutató Központ (Vitális Sándor) 

1950 – 1952 BEM Földtani Főosztály 

(Vitális Sándor) 

1953 – 1954 Országos Földtani 

Főigazgatóság (Noszky Jenő, majd Reich 

Lajos) 

1955 – 1957 Országos Földtani 

Főigazgatóság (Bese Vilmos) 

1957 – 1964 Országos Földtani 

Főigazgatóság (Benkő Ferenc) 

1964 – 1968 Központi Földtani Hivatal 

(Kertai György) 

1968 – 1984 Központi Földtani Hivatal 

(Fülöp József) 

1984 – 1990 Központi Földtani Hivatal 

(Dank Viktor) 

1990 – 1993 Központi Földtani Hivatal 

(Komlóssy György) 

1993 – 2007 Magyar Geológiai Szolgálat 

(Farkas István) 

2007 - 2017 Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal  

2007 Esztó Péter, 

2007 Szabados Gábor, 

2010 Jászai Sándor 

2015 Veres Imre (főosztályvezetőként, 

megbízásból) 

2016 Zelei Gábor (elnökhelyettesként) 

2017 – 2018 Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat (Zelei Gábor) 

2018 – 2021 Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat (Fancsik Tamás) 

 

(Az OFF.-ben, a KFH-ban és az MGSZ ben 

30 évig dolgoztam. Az elmúlt közel 30 évben 

eltűnt az 1869-ben alapított Magyar Állami 

Földtani Intézet, az első közlés szerint 

/gravitáció/ 1886-ban a Magyar Állami 

Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet jogelőd 

néven és a főbányahatóság szervezete (az 

első a Földmívelés - Ipar és 



 

2 
 

Kereskedelemügyi Minisztérium 1867 – 

1889) 

 

Napjainkban: 

Az Országgyűlés 2021. április 27-én 

elfogadta a 2021. július 1-én életbe lépő 

„SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK 

FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ HATÓSÁG” –

ról szóló XXXII.sz. törvényt elolvasva – 

lehet, hogy naiv voltam, de ez nálam sajnos 

nagyon gyakori - akkor még semmi 

gondolatom nem volt, hogy az a szeretett 

szakmánk/hívatásunkat is érintheti. A 

törvényben - a teljesség igénye nélkül - 

szerepeltek a feladatok, és az is, hogy az új 

hivatal elnökét október 1-jétől kilenc évre 

fogja a miniszterelnök kinevezni. 

Legfeljebb négy elnökhelyettest már az 

elnök fogja szintén kilenc évre kinevezni. 

Az elnök illetménye a MNB elnök 

fizetésének 90 %-a, az elnökhelyettesek 

illetménye az elnök fizetésének 90 %-a (az 

MNB elnök jelenlegi fizetése 5 millió 

forint/hó), az új hivatal a kormánytól 

független lesz, csak éves beszámolót kell az 

országgyűlés elé terjesztenie. 

Időközben megjelent az is, hogy Bíró 

Marcellt, a Miniszterelnöki Kormány Iroda 

közigazgatási államtitkárát 2021. július 31-

én felmentették és augusztus 1-jétől a 

miniszterelnök kinevezte miniszteri 

biztosnak az előkészítő munkáért, majd 

október 1-jétől a hivatal elnökének. 

Bíró Marcell (1978 -  ) 2002-ben a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Jogi – és 

Államtudományi Karán végzett jogász, 

majd 2005-ben Európa jog szakjogász 

végzettséget szerzett. Jogi szakvizsgáját 

2010-ben tette le.  

2003 – 2005 között az Egészségügyi 

Minisztériumban, mint gyakornok, 

2005 – 2008 között, az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárnál munkatárs, 

2008-ban a Fővárosi Gázműveknél 

előadóként 

dolgozott. 

2008-tól az Országgyűlés Hivatalában jogi 

munkatárs, majd végig különböző kormány 

közeli magas munkakörökben dolgozott, 

2018-tól a Miniszterelnöki Kormányiroda 

Kormányzás politikai államtitkára volt. 

Biztos voltam abban, hogy rövidesen készül 

egy új törvénytervezet a hivatal 

működésével és nem is kellett sokáig 

várnom. 2021. októberben került 

benyújtásra a T/17283.számú 

törvényjavaslat „Egyes eljárások 

korszerűsítését és a polgárok 

biztonságának további megerősítését célzó 

intézkedésekről”. Előadó: Dr. Pintér Sándor 

belügyminiszter (Budapest, 2021., 62 

oldal). 

A törvényjavaslat - szerintem- 

salátatörvénynek nevezhető, hiszen több 

(26) törvény – köztük drasztikusan a 

bányatörvényt is - módosítását is 

tartalmazza. 

A törvényjavaslat általános vitájára az 

Országgyűlés őszi ülésszakának 8. ülésén 

2021. október 20-án, a kora délutáni 

órákban került sor. 

Az előterjesztés szóbeli előadója Pogácsás 

Tibor, a belügyminisztérium államtitkára 

volt. 

Ezt követték sorrendben a vezérszónoki 

felszólások az alábbi sorrendben: 

Ágh Péter (FIDESZ) 

Gyüre Csaba (JOBBIK) 

Nacsa Lőrinc (KDNP) 

Arató Gergely (DK) 

A vezérszónoki felszólalások után szót kért 

Steinmetz Ádám, a JOBBIK képviselője. 

A vitában elhangzottakra az előterjesztő 

Pogácsás Tibor, a belügyminisztérium 

államtitkára válaszolt. 

További felszólalási lehetőséggel nem élt 

senki, így a levezető elnök az általános vitát 

lezárta. 

Bejelentette, hogy a módosító javaslatok 

benyújtására csütörtökön 16 óráig van 

lehetőség, e szavakkal fejeződött be ez a 

napirendi pont. 

 

A folytatás: 

Az Országgyűlés 2021. november 9-ei 

ülésén került sor a módosító javaslatokkal 

egybeszerkesztett törvényjavaslat 

szavazására, amelyben többek között az 

szerepel, hogy a Hatóság – működését 
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2022. január 1-jén kezdi meg - a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal általános és 

egyetemes jogutódja és a bányafelügyelettel 

kapcsolatos részletes rendelkezések a 

Hatóság és az érintett kormányhivatalok 

közötti átadási – átvételi megállapodások 

fogják rögzíteni. 

A törvény napokon belül a Magyar 

Közlönyben lesz olvasható. 

Amint megtörténik a négy elnökhelyettes 

kinevezése és ismert lesz az új Hivatal 

SZMSZ-e, akkor természetesen 

Olvasóinkat tájékoztatni fogom. 

 

Dr. Horn János 

 

 

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az aktuális kimutatásunk szerint 380 

olyan tagtársunk van, aki sem a 2020-

ban, sem a 2021-ben esedékes tagdíját 

nem fizette meg. 

 

Az Alapszabályunk 3§ (6) c) pontja szerint: 

„Azt a tagot, aki tagdíjfizetési 

kötelezettségének egy éven túl, kétszeri 

írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, 

az egyesület törli a tagok sorából, s ezzel a 

tagsága megszűnik.” 

 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

 

 

Orbán Tibor gyémántokleveles bányamérnök köszöntése 
 

 

 
 

Orbán Tibor tagtársunk (83) 2021-ben 

Tapolca város díszpolgára lett, melyhez 

írásban szívből gratuláltunk az esemény 

megtörténtekor. 

A Tapolcai Bauxitbánya Vállalat egykori 

műszaki vezérigazgató-helyettesét 

Tapolcán személyesen köszöntötte 

november 9-én Dr. Tolnay Lajos, Dr. Pataki 

Attila és Dr. Hatala Pál Tibor bátyánkat 

díszpolgárrá avatása és Egyesületi 

tagságának 67. évfordulója alkalmából. 

A köszöntők – felelevenítve a Magyar 

Alumíniumipari Trösztben és a Hungalu Rt-

ben töltött sokéves közös munkavégzésük 

kellemes és érdekes eseményeit, vidám 

anekdotáit sok szeretettel kívántak ezúton is 

az ünnepeltnek jó egészséget és Jó 

szerencsét!  

 

HP 
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Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

Bányamérő Szakcsoportja 
XIX. Bányamérő Fórum 

 

 
Molnár József alezredes (MH GEOSZ) (Fotó: Zelei Gábor) 

 

2021. november 11-én a Magyar 

Bányamérő Szakcsoport megtartotta a XIX. 

Bányamérő Fórumot. Az eseménynek nagy 

jelentőséget adott az, hogy 2020-ban a 

járvány miatt nem tudtunk fórumot 

rendezni. A XIX. Fórum helyszíne is eltért 

az eddigi megszokott MBFSZ székház 

nagytermétől, mert az OMBKE új 

székházát választottuk helyszínül.  

A megnyitón dr. Havasi István 

szakcsoport elnöke felkérte Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató urat, hogy 

házigazdaként üdvözölje a fórumon 

megjelenteket. Zelei Gábor röviden 

köszöntötte a résztvevőket, majd néhány 

szóval bemutatta az új székházunkat. A 

köszöntő után dr. Havasi István megnyitotta 

a fórumot és ő is kiemelte, hogy a 2020. évi 

elmaradt fórum nem szakította meg a hites 

bányamérők és a hatóságok között 

konzultációk sorozatát. Ezt a fórumon 

elhangzott meghívott előadók előadásai 

bizonyítják a legjobban.  

Az első előadó az MBFSZ részéről 

Maracsik Zoltán és Poós Viktor hivatali 

főtanácsos urak azon kívül, hogy 

elismerően nyilatkoztak a bányatérképek 

minőségének és megbízhatóságának 

jóságáról, néhány mérési és szerkesztési 

hibára hívták fel a figyelmet.  

Molnár József alezredes úr MH GEOSZ 

a légi távérzékelés jogszabályi hátteréről 

tartott igen kimerítő ismertetést és az 

előadás utáni hozzászólásoknál felajánlotta 

segítségét azon kollegáknak, akiknek eseti 

légtérhasználati engedélyt kell kérnie. 

Dr. Kovács Béla adjunktus úr az ELTE-

ről a saját tapasztalatait ismertette a légi 

távérzékelés polgári célú nehézségeiről. 

Különösen kiemelte, hogy bár az egyetemi 

oktatásban az ELTE-én foglalkoznak az 

UAV légi járművekkel történő térképi 

adatgyűjtéssel, de a jelenlegi térképi 
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szabályozás nem ad az oktatási 

intézményeknek semmilyen 

könnyebbséget.  

A nagy sikerű előadások után élénk 

szakmai beszélgetések alakultak ki, miután 

minden előadó végig részt vett a fórumon.  

Összességében egy rendkívüli 

környezetben, magas színvonalú 

előadásokkal egy jól sikerült eredményes 

fórumot zártunk. Bízunk benne, hogy 

jövőre a XX. Fórumot is meg tudjuk 

rendezni.  

 

Jó szerencsét! 

 

Üdvözlettel: 

Wéber József 

Magyar Bányamérő Szakcsoport alelnöke 

 

 

 

In Memoriam Izsó István 
 

 

Nagyon szomorú szívvel tudatom 

mindenkivel, hogy ma hajnalban 66 éves 

korában, méltósággal viselt hosszú 

szenvedés után, családja körében elhunyt 

dr. Izsó István okl. bányamérnök, jogász 

doktor. 

Kicsit meg vagyok zavarodva. Én, aki olyan 

könnyedén fogalmazok, nem találom a 

szavakat. Annyi mindent szeretnék leírni 

Istvánról, de tudom az első híradás nem 

erről kell, hogy szóljon. 

Személyében olyan ember távozott 

közülünk, akinek mindene a közösség volt, 

legyen az egy bányaüzem vagy a 

Bányakapitányság, amelynek itt Miskolcon 

hosszú ideig volt elismert és mindenki által 

szeretett vezetője. 

Nagy veszteség érte a bányász-

kohász-erdész közösségünket is. 

Önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül 

gyűjtötte a dokumentumokat, könyveket írt 

amelyeket mindenki számára 

hozzáférhetővé tett a MEK 

gyűjteményében. Ha valaki el akar indulni 

a múltunk kutatása során az ő 

tevékenységével, az ő publikációival kell, 

hogy kezdje. Honlapot hozott létre, ezt saját 

erőből tartotta fenn. 

A szakestélyek rendszeres 

résztvevője volt, sajátos humorát sokszor 

élvezhettük amikor ő tartotta a Vidám 

poharat. Aktívan tevékenykedett az 

OMBKE-ben is. Részt vett a fiatalság 

oktatásában is, egyetemünkön adott elő 

hosszú időn keresztül. 

Imádta a családját, unokáit Emmát és 

Kornélt. Büszkén mesélt róluk, sokat 

foglalkozott velük. István nem csak kiváló 

szakember, lelkes és felkészült 

hagyományápoló volt, de nagyon jó barát és 

férj is. Kollégái szerették, nem tudnék 

elképzelni embert akivel ő ne lett volna jó 

viszonyban. Nagyon fog hiányozni. 

Urna elhelyezésére - saját 

kívánságára - a legszűkebb családi körben 

kerül sor egy későbbi időpontban. 

Drága István Barátom, sokunk 

barátja! Nagy fájdalom nekünk 

elmeneteled. Viszonylag fiatalon ragadott 

el a gyilkos kór. 

Sokunk nevében búcsúzom Tőled, 

hagyományos köszöntésünkkel: 

 

Jó szerencsét! 

Béke poraidra! 

 

Morvai Tibor 

a. Csocsoszán 
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In Memoriam Vígh Csaba 
 

 

Életének 49. évében, tragikus hirtelenséggel 

elhunyt Vígh Csaba a.: Megabájt, 1995-ben 

végzett okl. kohómérnök, az OMBKE 

Ferencz István Észak-Dunántúli Kohászati 

Regionális Szervezetének tagja. 

 

 

Temetése a Polgárdi temetőben lesz 2021. 

11. 20-án 11 órakor. 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Pintér Richárd a.: Doki 

okl. kohómérnök 

 

 

 

In Memoriam Leszkovszki Tibor 
 

 

Életének 74. évében elhunyt Leszkovszki 

Tibor gépészmérnök, Várpalota város 

polgármestere 1990-2006-ig, 1971 óta volt 

tagja az OMBKE-nek. 

 

Leszkovszki Tibort Várpalota Város 

Önkormányzata saját halottjának tekinti, 

temetése 2021.11.20.-án 12 órakor lesz. 

 

Jó szerencsét! 

 

Czoma Csaba 

 

 

 

Nekrológok 
 

Hild József 

(1935 –2020) 

 

 

 
 

2020 novemberében hosszú betegség 

után elhunyt Hild József okl. bányamérnök. 

1935. január 22-én született a 

Somogy megyei Pusztakovácsiban. Az 

elemi és az általános iskola elvégzése után, 

a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 

tanulója lett, ahol 1954-ben érettségizett, 

majd ugyanebben az évben felvételt nyert a 

miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 

Bányamérnöki Karára. Az első két év 

képzés után tanulmányait Sopronban 

folytatta, ahol 1959. május 8-án 

bányaművelőmérnöki diplomát szerzett. 

Munkáját 1959. júniustól a Közép-

Dunántúli Kőbányák badacsonyi üzeménél 

kezdte. 1960 áprilisától a Bakonyi 

Bauxitbánya Vállalatnál dolgozott 

üzemmérnök, aknavezető, üzemvezető 
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helyettes és bányavezető beosztásokban, a 

halimbai és nyírádi bányaüzemeknél. 

1984-ben a Műszaki Osztályra került, 

ahol szellőztetési vezetőként a 

mélyművelésű bányák szellőztetési 

feladataival, ezen belül kiemelten a 

munkahelyi dízel rakodó- és szállítógépek 

munkahelyeinek szellőztetési 

megoldásaival foglalkozott. 

1987-ben a Termelési Osztályon 

osztályvezető-helyettes, majd osztályvezető 

beosztásban dolgozott, ahol fő feladata volt 

a hazai és külföldi timföldgyárak egyenletes 

ellátását szolgáló mély- és külfejtésű 

bauxittermelés tervezése, összehangolása, a 

megfelelő minőségű bauxitszállítás 

folyamatos biztosítása. Ezt a feladatot 1993 

júliusáig – nyugdíjba vonulásáig – látta el.  

Munkáját a következő kitüntetésekkel 

ismerték el: Bányász Szolgálati Érdemérem 

bronz-, ezüst-, arany fokozata; Kiváló 

Munkáért elismerés; Kiváló Bányász; 

Miniszteri elismerés; Bányamentő 

Szolgálati Érdemérem arany fokozata; 

Műszaki Alkotói díj; Kiváló Dolgozó 

elismerés. 1961 óta volt az OMBKE tagja, 

megkapta a Sóltz Vilmos-emlékérmet 40 és 

50 éves tagsága alkalmából. 

Gyémántoklevelét 2019-ben kapta 

meg. 

Temetése november 6-án volt a 

tapolcai régi temetőben. A családon kívül 

volt kollégái kísérték utolsó útjára és 

sírjánál elhangzott a Bányászhimnusz. 

 

Podányi Tibor 

 

 

 

HORNYÁK LAJOS 

(1938-2020) 

 

 

 
 

 2020. november 8-án váratlanul 

elhunyt Hornyák Lajos aranyokleveles 

bányaművelő mérnök.  

 1938. október 19-én született a 

Borsod megyei Hidvégardó községben. 

Elemi iskolát szülőfalujában, a 

középiskolai tanulmányait Sárospatakon 

végezte, 1957-ben érettségizett. Érettségi 

után a miskolci Nehézipari Műszaki 

Egyetemre jelentkezett. Szeretett sportolni, 

így egyetemi évei alatt a tanulás mellett 

futballozott, síelt és sportrepüléssel is 

foglalkozott. Nyári szünetekben 

Ormosbányán csillésként dolgozott, ahol a 

földalatti bányamunkáról közvetlenül 

szerezett szakmai ismeretek, tapasztalatok a 

bányászat iránti elkötelezettségét 

erősítették. Az egyetemet 1962-ben fejezte 

be. 

 Első munkahelye a komlói Zobák 

bányaüzem volt, amely akkor indult. Az 

első két évben gyakorlatszerzés érdekében 

végigjárta a „szamárlétrát” (segédaknász, 

aknász, főaknász, szállítási körletvezető-

helyettes), majd 1964-től 1968-ig termelő-

körletvezető volt. 

 1968-ban átkerült a Bakonyi 

Bauxitbánya Vállalat akkor még részben 

épülő Halimba III. bányaüzemébe, amely 

Európa legnagyobb mélyművelésű bauxit 

bányaüzeme volt. Itt 25 évet dolgozott 

termelő-körletvezető, majd üzemvezető-

helyettesi beosztásban. A teljes felfutás 

után, évi egymillió tonna bauxitot 

termeltek, ami a folyamatos műszaki 

fejlesztés, korszerű gépesítés 
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eredményeként vált lehetővé. Ennek 

megvalósulásához kiváló szakértelmével, 

nagyszerű szervezőképességével és újító 

ötleteivel járult hozzá. Fogékony volt az új 

megoldásokra és maga is folyamatosan 

törekedett a minél hatékonyabb és 

biztonságosabb munkavégzés feltételinek 

megteremtésére. Megbecsült munkahelyi 

vezető volt, mind kollégái, mind bányászai 

bizalommal voltak iránta, aki hozzá fordult, 

számíthatott segítségére, jó tanácsaira. 

 Mindkét bányaüzemnél bányamentő 

volt (rajparancsnok), sok éles bevetésben 

vett részt.  

 Szakmai munkája elismeréseként 

többször kapott Kiváló Dolgozó Oklevelet, 

egyszer Kiváló Újító kitüntetést, Kiváló 

Bányász miniszteri kitüntetést és megkapta 

a Bányászati Érdemérem mindhárom 

fokozatát. 

 1969-től az OMBKE tagja, 40 és 50 

éves tagságért Sóltz Vilmos kitüntetést 

kapott. Az egyesületi rendezvényeknek 

mindig aktív és segítő részvevője volt. 

 1992. december 31-én vonult 

nyugdíjba. Ezután több időt tölthetett a 

Szent György-hegy déli oldalán lévő 

szőlőbirtokán, ahol szívesen látta vendégül 

volt kollegáit is. Közvetlen természete, jó 

humora és barátsága mindannyiunknak 

hiányozni fog. 

 Hamvait 2020. november 20-án 

családja, rokonai, ismerősei és volt 

munkatársai körében a Bányászhimnusz 

hangjai mellett helyezték végső nyugalomra 

a tapolcai Új Temetőben. Ravatalánál a 

munkatársak nevében Podányi Tibor, az 

OMBKE helyi csoportjának vezetője 

búcsúzott Tőle, és mondott utolsó Jó 

szerencsét! 

Jankovics Bálint 

 

 

 

Károly Ferenc 

1956-2021 

 

 

 
 

2021. április 20-án elhunyt Károly 

Ferenc okl. bányamérnök, okl. bányaipari 

gazdasági mérnök. 

1956. október 12-én született Ajkán. 

Több generációs bányász családból 

származott; apai ági felmenői valamennyien 

a szénbányászatban (Tatabánya, 

Környebánya, Ajka) dolgoztak. Apja, id. 

Károly Ferenc 1950–1982 között az ajkai 

Jókai Bányaüzemben dolgozott különböző 

beosztásokban: körletvezető, bányamester, 

felelős műszaki vezető helyettes volt.  

Ifj. Károly Ferenc általános és 

középiskolai tanulmányait szülővárosában 

végezte. 1975-ben érettségizett az ajkai 

Bródy Imre Gimnáziumban. 1980-ban a 

miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 

Bányamérnöki Karán bányászati szakon 

szerzett bányamérnöki oklevelet, majd 

1989-ben ugyanitt bányaipari gazdasági 

mérnöki oklevelet is kapott. 

Szakmai munkásságát 1980–1984 

között a Közép-dunántúli (később 

Veszprémi) Szénbányák Padragi 

Bányaüzeménél üzemi mérnök, szakvezető 

aknász, főaknász beosztásokban kezdte, 

majd 1984–1987 között az Országos Érc- és 
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Ásványbányák Mangánérc Műveinél 

(Úrkút) a mélyműveléses bányaüzemben 

körletvezetőként tevékenykedett. 

Ezt követően 1996-ig a Veszprémi 

Bányakapitányság szervezetében kerületi 

bányaműszaki felügyelő, kerületi 

bányaműszaki főmérnök, bányahatósági 

főmérnök munkakörökben dolgozott. A 

bányahatóságnál szakterülete kezdetben a 

bauxitbányászat és az aknamélyítés, 

valamint az úrkúti mangánércbányászat 

volt, később tevékenysége kiterjedt Vas és 

Zala megyék bányászati felügyeletére, 

valamint a Bakonyi Erőmű ajkai 

bányaüzemére is.  

1996. május 1-jétől lett munkahelye a 

Bakonyi Bauxitbánya Kft. A gazdasági 

társaság tapolcai központjában 

főmunkatársként a cég robbantásvezetői, 

hites bányamérői munkaköreit látta el. Ezek 

mellett 1998. május 1-től a Társaság 

hatósági és bányabiztonsági osztályának és 

központi bányamentő állomásának 

vezetésével is megbízták. 

A Társaság központjának 2002-ben 

Ajkára történő áthelyezésekor – korábbi 

megbízásainak megtartása mellett – a 

Bakonyi Bauxitbánya Kft. műszaki 

igazgatói feladatainak ellátására kapott 

megbízást. Ez a cég műszaki, 

munkavédelmi, környezetvédelmi, hatósági 

és beruházási feladatainak összehangolását, 

speciális esetekben konkrét ügyek intézését 

jelentette. Irányításával több mint 40 sikeres 

bányaberuházás szakmai, hatósági 

engedélyeztetését végezték el. 2015. június 

30-ával ment korkedvezményes nyugdíjba. 

1996 óta főállása, ill. nyugdíj mellett 

több külfejtéses bányánál felelős műszaki 

vezetői munkakört látott el, valamint 

bányászati tervezői és szakértői 

tevékenységet is folytatott. 

A fenti szerteágazó feladatok 

ellátásához számos szakmai képesítést, 

hivatalos minősítést szerzett meg: 

robbantásvezető, bányamentő, hites 

bányamérő, bányászati szaktervező, 

bányászati szakértő, földtani szakértő. 

Széleskörű szakmai publikációval 

rendelkezett mind műszaki, mind 

bányászati ipartörténeti témákban, 

cikkeket, híreket, tudósításokat írt a BKL 

Bányászat számára. 

Munkásságát állami és vállalati 

kitüntetések fémjelzik, többek között 

„Bauxitbányászatért”, Bányamentő 

Szolgálati érdemérem/oklevél, Bányászati 

Szolgálati Oklevél. 

Károly Ferenc szakmai munkája 

mellett társadalmi tevékenységet is végzett 

szakmai egyesületekben. 1977 óta tagja az 

Országos Magyar Bányászati Kohászati 

Egyesületnek. 2001-től az egyesület 

Bányabiztonsági Szakbizottságának 

valamint a Történeti Bizottságának tagja. A 

tapolcai helyi szervezet vezetőségi tagja 

volt 2004–2018 között, ezen belül a titkári 

teendőket látta el a 2004-2007 és 2014-2018 

közötti években. 

2004-től tevékeny részt vett a 

bányahatósági konferenciák szervezésében, 

2008-tól a szervező bizottság társelnöke. 

Folyamatosan készített részletes 

beszámolókat a konferenciákról melyek a 

BKL Bányászatban jelentek meg, illetve 

összeállításában a Bányavállalkozók 

Országos Egyesülete összefoglaló 

kiadványokat jelentetett meg 2010-ben és 

2016-ban. 

Munkáját az OMBKE kitüntetésekkel 

ismerte el: Szent Borbála-emlékérem 

(2005), OBMKE Egyesületi Munkáért 

Plakett (2008), Wahlner Aladár-emlékérem 

(2013), Sóltz Vilmos-emlékérem (2017). 

A Magyar Mérnöki Kamarának 

megalakulása óta tagja volt. 2000–2002 

között a Kamara Szilárdásvány-bányászati 

Tagozat elnökségi tagjaként 

tevékenykedett. 

Temetése nagy részvét mellett április 

30-án volt a tapolcai új temetőben katolikus 

szertartással, bányász tiszteletadással. Volt 

munkatársai nevében Fekete István 

búcsúzott: 

„Nagy és hosszú küzdelem után 

ragadta el tőlünk a halál. Az utolsó 

pillanatig bíztunk benne, hogy ezt a szörnyű 

kórt is sikerül leküzdenie óriási akaratával, 

de sajnos nem sikerült. 
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Károly Ferenc, alias Lexikon nagy 

műveltségű, szerteágazó szakmai tudással 

rendelkező szakember volt. A bányászati 

szakma tisztelete övezte és övezi 

tevékenységét. Jóság és szerénység 

jellemezte. Akik ismertük, dolgoztunk vele 

rengeteget tanultunk Tőle. Mindannyiunk 

nevében mondhatom, bármilyen témában 

akadtunk el, Feritől segítséget kérhettünk, – 

lehetett nappal vagy éjszaka, megoldást 

kaptunk tőle. Mind beosztottjai, mind 

felettesei és kollégái szerették, 

megbecsülték. Szakmai készsége, 

elhivatottsága, szakszerűsége mindenki 

számára példaértékű volt, hiánya 

pótolhatatlan lesz. 

Feri! Búcsúzunk Tőled, mint bányász 

a bányásztól. Isten veled! Jó szerencsét!” 

 

FI 

 

 

 

Tóth Sándor Lajos rubinokleveles erdőmérnök életútja 

 

 

 
1929-2021 

 

Született Kőszegen, 1929-ben. A 

gimnáziumi érettségit a Kőszegi Szent 

Benedek rendi Katolikus Gimnáziumban 

szerezte. 1947-ben felvették a József Nádor 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Bánya- Kohó és Erdőmérnöki Karára 

erdőmérnök hallgatónak. Érdeklődése az 

egyetemi évek alatt az ott híresen jól 

oktatott technikai tárgyak felé fordult. 

Ennek megfelelően első munkahelye a 

diploma megszerzése után (1951. aug. 31.) 

az FM Erdőtervezési Osztály Feltáróút 

Tervező Csoportja volt. Néhány hónapi 

munka után tényleges katonai szolgálatra 

(kettő év) vonult be, ahol pár hónapos 

alapkiképzés után mérnöki beosztást és 

besorolást kapott. Építésvezetői feladatokat 

látott el az ország déli határán az (1952) ott 

folyó katonai védelmi vonal építésénél. 

1953 végén szerelt le utász mérnöki 

nyilvántartással. 

Korábbi munkahelye átszervezés és 

helyhiányra hivatkozva nem alkalmazta. 

Érdeklődése ekkor a bányászat felé fordult 

és ebben a volt soproni baráti köre is 

segítette. 1954-1957 között a Balinkai 

Szénbányák Mérnökségének vezetője. 1956 

decemberében kötött házasságot. 

1957-ben visszatért az Erdészet 

kötelékébe és a Budapesti Erdőigazgatóság 

állományában az egész ország területére 

vonatkozóan műszaki ellenőri munkát 

végzett az erdei főfeltáró utak építésénél. 

Családi okokból 1958 közepétől ismét a 

bányaiparban helyezkedett el, és az 1990 év 

végi nyugdíjazásáig különböző 

beosztásokban ott is maradt. 

1958-1963 között beruházási 

osztályvezető a Fejér Megyei 

Bauxitbányáknál, ezt követően 

bányalétesítési főmérnök a Magyar 

Alumíniumipari Trösztnél. 1974-től a 

nyugdíjazásig az Alumíniumipari Tervező 

és Kutató Intézet Bányatervezési Irodájának 

Osztályvezetője, majd irodavezető 

helyettese volt. A Tervező Intézetnél 

lehetősége adódott erdészeti tevékenységet 

is végezni. Egy vállalati gazdasági 

munkaközösség alapításával felhagyott 

bányaterületek (azelőtt erdőgazdasági 

területek) rekultivációs munkáinak 

(mechanikai, biológiai) tervezését végezte. 

Bányaipari tevékenységét bányaipari 
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gazdasági és bányászati mélyépítési 

végzettségek segítették. 

Nyugdíjba vonulása után 1992-93-

ban a Szenzor Szervező Kft.-nél, mint 

vizsgázott vagyonértékelő dolgozott. 1994-

2002 között a Telki Községi 

Önkormányzatnál tevékenykedett 

vállalkozói minőségben. Közművek, 

önkormányzati utak és csapadékvíz 

elvezetés terén végzett műszaki tanácsadói 

és tervezési munkát. 2002-től az 1997-ben 

általa alapított M+S 2000 Mérnöki 

Szolgáltató Bt. keretében végzett tervezői 

tevékenységet. A Bt. 2017 végéig 

működött. A Tervezési tevékenységet a 

Magyar Mérnöki Kamara tagjaként 

közlekedési és vízügyi tervezői 

jogosítvánnyal végezte. 

Bányaipari tevékenysége idején 

háromszor kapott Miniszteri, többször 

Kiváló Dolgozói, valamint arany, ezüst és 

bronz Bányászati Érdemérem kitüntetést. 

2001-ben arany, 2011-ben gyémánt, 2016-

ban vas diplomát és 2021-ben rubin 

diplomát vehetett át. Tagja volt az Országos 

Erdészeti Egyesületnek, az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesületnek és a Magyar Hidrológiai 

Társaságnak.  

Sokoldalú és jó mérnök volt, a régi 

kultúrmérnöki erdészgeneráció egyik utolsó 

képviselője. Szinte élete végéig 

figyelemmel kísérte és alkalmazta a 

szakmába vágó legújabb módszereket és 

technikákat, beleértve a számítógépes 

tervezést is. Utolsó tervezői feladatát 90 

éves korában fejezte be. Sokoldalúságát 

fémjelzi, hogy aktív síoktatóként is 

tevékenykedett.  

 

Nyugodjon békében! 

 

 

Gerely Ferenc 

okl. erdőmérnök 

 

 

 

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. 

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület 

Titkárságának. Köszönjük! 

 

 

 

 

  

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Országos Bányászati 

Konferencia 

Egerszalók november 17-19.  

112. Küldöttgyűlés Budapest, Hízlaló tér 1. november 20. 11:00  

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékszakestély 

Kecskemét december 3.  

A kuvaiti tűzoltás 30. évfordulója Budapest, Hízlaló tér 1. december 16. 11:00  
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Álláshirdetés 
 

 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület titkári munkakörre 

keres új munkatársat. 

 

A titkári munkakörébe tartozó állandó 

feladatok: 

a. tartja a kapcsolatot az OMBKE 

számviteli, pénzügyi és bér- TB 

ügyeinek intézésével megbízott 

vállalkozóval, annak adatot 

szolgáltat, a viszont kapott adatok 

alapján kimutatásokat, jelentéseket 

szerkeszt és ad át előírt 

rendszerességgel és eseti rendelkezés 

alapján az ügyvezető igazgatónak; 

b. érkezteti, gyűjti, iktatja, 

rendeltetésének megfelelően 

archiválja és/vagy továbbítja az 

OMBKE-hez beérkező 

iratküldeményeket és számlákat; 

c. kezeli a rendszeresített 

számlázóprogramot, kiállítja, 

nyomtatja, aláírásra beterjeszti, 

postázásra előkészíti, postázza az 

előleg-bekérőket, rész- és 

végszámlákat, gyűjti, nyilvántartja, és 

rendeltetésük szerint továbbítja a 

számlákat; 

d. előkészíti aláírásra a direkt-banking 

felületeken az esedékes banki 

átutalásokat; 

e. egyszemélyi felelősséggel kezeli az 

OMBKE házi forint- és deviza 

pénztárát; 

f. vezeti a kiküldetési- és saját-gépkocsi 

használati rendelvényeket; 

g. közreműködik az OMBKE Tag- és 

tagdíj-nyilvántartó rendszerének 

naprakészen-tartásában; 

h. őrzi és kezeli az Egyesület 

Titkárságán fellelhető 

dokumentumokat, közreműködik az 

OMBKE Dokumentum- és 

Irattárának kialakításában, annak 

később felelőse lesz; 

i. a tőle elvárható gondossággal 

felkutatja, figyeli és értékeli a 

pályázati lehetőségeket, részt vesz a 

pályázatok előkészítésében és 

bonyolításában; 

j. közreműködik az OMBKE központi 

rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában; e rendezvényeken 

szükség szerint részt vesz, segíti azok 

zavarmentes lefolyását; 

k. közreműködik az OMBKE 

székhelyén tartott rendezvények 

előkészítésében és lebonyolításában, 

a rendezvényhelyiség rendjének 

visszaállításában; 

l. közreműködik az OMBKE Titkárság 

hatékony működéséhez szükséges 

általános feltételek biztosításában 

(így például: kisebb beszerzések, 

felterítés, eseti rendrakás-, 

mosogatás, kávé-, üdítő felszolgálás, 

postai levél- és kisebb csomagfeladás, 

levélfutár-szolgálat Budapesten 

belül.) 

 

Kérjük a pályázókat, hogy 

önéletrajzukat az 

ombke@ombkenet.hu 

email címre legyenek kedvesek 

elküldeni. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

  

mailto:ombke@ombkenet.hu
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FÖCIK Hírek 

 
 

Átadtuk a Szabadulószobát 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a pandémiás 

helyzet okozta nehézségek ellenére sikerült 

2021. november 12-én átadnunk a bányász 

tematikájú szabadulószobát Tatabányán a 

Bányászati és Ipari Skanzenben, ami széles 

összefogás eredményeként jöhetett létre 

Egyesületünk, Tatabányai Bányász 

Hagyományokért Alapítvány, Tatabánya 

Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum, 

Tatabányai Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Steel & Electric Kft., ÉDV 

Zrt., NHSZ Tatabánya Zrt., Vérteserdő Zrt., 

Miskolci Egyetem és Izing Simon 

támogatásával. 

A koncepció kidolgozása Bán Szabolcs 

miskolci kreatív szakembernek köszönhető. 

Egyesületünk a FÖCIK pályázaton 

keresztül kapott támogatást erre a célra a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Alaptól. 

Az interaktív kalandjáték a Hangfürdő alatti 

régi pincében található. A játék története 

szerint egy bányamentő irodába kell 

bejutni, és azon keresztül különféle logikai 

feladatok megoldásával lehet bejutni a 

bányatérségbe, ahol bányamentést kell 

végrehajtani. A feladatok sikeres 

megoldása kreativitást és logikus 

gondolkodást igényel a játékosoktól. 4-6 fős 

csapatoknak ajánljuk a játékot, mivel a 

játékidő összesen egy óra.  

 

Az átadási ünnepségről a Komárom-

Esztergom Megyei Hírportál itt számolt be. 

 

Reméljük, hogy a Szabadulószoba sok 

látogatót fog vonzani, ezzel növelve a 

bányászat és a Skanzen iránti érdeklődést! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor

 

  
Kiss Vendel, Bársony László, Pál Gabriella, Hatala 

Pál 

Ismerkedés a feladatokkal 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-banyaszok-borebe-bujhatunk-tatabanya-legujabb-szabaduloszobajaban-fotok-4358240/
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Kinyílt a szekrény és a lakat is... 

  
Csille hozza a kulcsot... Milyen információt rejt a táska? 

  
Már közel a vége... ...vajon sikerül időben kivinni a sérültet? 

         (Fotók: Zelei Gábor) 
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Szakáll Sándor új könyve letölthető: A Miskolci Egyetem 

ásványgyűjteménye avagy Selmecbányától Miskolcig 
 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

 

Nemrég jelent meg Szakáll Sándor új 

könyve a miskolci ásványgyűjteményről: 

"A Miskolci Egyetem ásványgyűjteménye 

avagy Selmecbányától Miskolcig". 

Nem árusítják, de elektronikusan szabadon 

letölthető az alábbi linkről: 

https://geology.uni-

miskolc.hu/files/16010/szakall_ME_asvan

ygyujtemeny.pdf 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

 

Megjelent az október havi GeoNews 
 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

 

Az október havi GeoNews itt elérhető. 

 

Benne: újdonságok, szakértői panelek, 

projektek hírei, 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

 

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://geology.uni-miskolc.hu/files/16010/szakall_ME_asvanygyujtemeny.pdf
https://geology.uni-miskolc.hu/files/16010/szakall_ME_asvanygyujtemeny.pdf
https://geology.uni-miskolc.hu/files/16010/szakall_ME_asvanygyujtemeny.pdf
https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/6pYswuukPqSsstxxl6QysiIrC6sG14IzuxexkIRNgTNmAjifn8locclnjqa2xB_4v2_5TLw3MbVwZmaXVSVwnpP9eATogifS5dITne02f6OqrlEX0hNk_e2iKAHOoKQ2nh3YbCdl
https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/6pYswuukPqSsstxxl6QysiIrC6sG14IzuxexkIRNgTNmAjifn8locclnjqa2xB_4v2_5TLw3MbVwZmaXVSVwnpP9eATogifS5dITne02f6OqrlEX0hNk_e2iKAHOoKQ2nh3YbCdl
https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu
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Tudomány ünnepe az Akadémián 
Földfizikai és űrtudományi fórum 

 

 
(Fotó: Zelei Gábor) 

 

November 10-én került sor a 

Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 

Földfizikai és űrtudományi fórumra. A 

fórum moderátora Szarka László, az MTA 

rendes tagja volt. 

A fórumot Hudecz Ferenc, az MTA 

rendes tagja, az MTA természettudományi 

alelnöke, és Bokor József, az MTA rendes 

tagja, az ELKH természettudományi 

alelnöke nyitotta meg. 

A földfizikai és űrkutatási áttekintés 

keretében elsőként a Földfizikai és 

Űrtudományi Kutatóintézet mutatkozott be.  

A Földfizikai és Űrtudományi 

Kutatóintézet múltja, jelene, jövője címmel 

Wesztergom Viktor, a földtudomány 

kandidátusa, intézetigazgató tartott rövid 

előadást, majd a Kutatóintézet fiatal 

munkatársai egy-egy kisfilmben mutatták 

be kutatási területeiket és eredményeiket. 

Ezt követően az egyéb hazai kutatóhelyek 

földfizikai és űrtudományi kutatásairól 

halgathattunk meg egy összefoglaló 

előadást Lichtenberger Jánostól, az MTA 

doktora, az MTA Geofizikai Tudományos 

Bizottság elnökétől. 

A földfizika és űrtudomány: 

intézményvezetői gondolatok keretében 

Bereczki László, a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat főosztályvezetője; 

Gelencsér András, az MTA levelező tagja, 

a Pannon Egyetem rektora; Radics Kornélia 

PhD, az Országos Meteorológiai Szolgálat 

elnöke; Rózsa Szabolcs PhD, a BME 

Építőmérnöki Kar dékánja; Szűcs Péter, az 

MTA doktora, a Miskolci Egyetem 

rektorhelyettese; Timár Gábor, az MTA 

doktora, az ELTE TTK Geofizikai és 

Űrtudományi Tanszék vezetője osztották 

meg gondolataikat a hallgatósággal. 

 

A fórum délelőtti előadásai itt, a délutániak 

pedig itt érhetők el. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

https://mta.hu/mtu_esemenynaptar/2021-11-10-foldfizikai-es-urtudomanyi-forum-i-4059
https://mta.hu/mtu_esemenynaptar/2021-11-10-foldfizikai-es-urtudomanyi-forum-i-4059
https://www.youtube.com/watch?v=AIiVk-U4kSc
https://www.youtube.com/watch?v=D3y29jhpofU
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Éghajlati Világnyilatkozat 
Globális Klímaintelligencia Csoport 

www.clintel.org 

 

 
 

 

Nincs klímavészhelyzet 

A klímatudománynak kevésbé 

átpolitizáltnak, a klímapolitikának 

tudományosabbnak kellene lenni. A 

kutatóknak őszintén fel kellene tárni a 

globális felmelegedésre vonatkozó 

előrejelzések bizonytalanságait és túlzásait, 

a politikusoknak pedig racionálisan kellene 

számba venni intézkedéseik valós költségeit 

és remélt előnyeit. 

  

Természetes és emberi tényezők is 

okoznak melegedést 

A geológia feltárta, hogy a Föld éghajlata 

bolygónk létezése óta állandó változásban 

van: természetes eredetű hideg és meleg 

fázisok váltogatják egymást. Az ún. kis 

jégkorszaknak 1850 körül lett vége. Ezért 

egyáltalán nem meglepő, hogy most 

felmelegedési fázisban vagyunk. 

 

A felmelegedés lassúbb az előre 

jelzettnél 

A globális felmelegedés mértéke jelentősen 

kisebb annál, mint amilyennek az IPCC – 

modellezett antropogén hatótényezők 

alapján – jelzi. A modell és a valóság 

közötti eltérés azt jelenti, hogy távol 

vagyunk a klímaváltozás megértésétől. 

 

A klímapolitika téves modellekből indul 

ki 

A klímamodelleknek számos hiányossága 

van, és politikai eszközként való 

alkalmazásuk távolról sem elfogadható. 

Nem csupán eltúlozzák az üvegházhatású 

gázok hatását, hanem figyelmen kívül 

hagyják a légköri CO2-koncentráció 

növekedésének előnyeit. 

 

A CO2 a növények tápanyaga, minden 

földi élet alapja 

A CO2 nem káros anyag. Alapvető 

jelentőségű minden földi élet számára. A 

több CO2 kedvez a természetnek, mert 

zöldíti a Földet. A légköri CO2-többlet 

elősegíti a globális növényi biomassza 

tömegének növekedését. Előnyös a 

mezőgazdaság számára is, mert világszerte 

nagyobb terméshozamokat eredményez. 

 

A globális felmelegedés nincs hatással a 

természeti katasztrófákra 

Nincs statisztikailag alátámasztva, hogy a 

globális felmelegedés erősebb vagy 

gyakoribb hurrikánokat, árvizeket, 

aszályokat és hasonló természeti 

katasztrófákat okozna. Ugyanakkor a CO2-

kibocsátáscsökkentésre irányuló 

intézkedések egyszerre költségesek és 

károsak.  

 

A politikának figyelembe kell vennie a 

tudomány és a gazdaság realitásait 

Nincs klímavészhelyzet. Nincs tehát ok 

pánikra és ijesztgetésre. Erőteljesen 

ellenezzük a „2050-ig nettó nulla CO2” 

stratégiát, mert káros és irreális. A 

csökkentés (mitigáció) helyett az 

alkalmazkodás (adaptáció) részesítendő 

előnyben; az adaptáció az okoktól 

függetlenül mindenkor működőképes. 

 

TANÁCSUNK EURÓPA VEZETŐINEK: 

A TUDOMÁNY TÖREKEDJEN A 

KLÍMA-RENDSZER MÉLYEBB 

MEGÉRTÉSÉRE. A POLITIKA PEDIG – 

IGAZOLT ÉS GAZDASÁGOS 

TECHNOLÓGIÁKRA ALAPOZOTT 

ALKALMAZ-KODÁSI STRATÉGIÁK 

http://www.clintel.org/
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ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉ-SÉVEL – 

ÖSSZPONTOSÍTSON A LEHETSÉGES 

KLÍMAKÁROK 

MINIMALIZÁLÁSÁRA. 

 

A klímamodellezés eredményeinek 

elfogadása egyet jelent azzal, hogy mindent 

elhiszünk, amit az alkotók a modellekben 

szerepeltetnek. A mai éghajlatváltozási 

vitákkal éppen az a probléma, hogy 

klímamodell-központúak. A klímatudomány 

– ahelyett, hogy szilárd, önmagával is 

kritikus tudományon alapulna – hitvitákká 

torzult. Nem lenne-e itt az ideje 

felszabadítani magunkat az éretlen 

klímamodellekbe vetett naiv hiedelmektől? 

  

A Globális Klímanyilatkozat KÖVETEI: 

 

NOBEL LAUREATE PROFESSOR IVAR 

GIAEVER NORWAY/USA 

PROFESSOR GUUS BERKHOUT / THE 

NETHERLANDS 

KEES LEPAIR / THE NETHERLANDS 

PROFESSOR REYNALD DU BERGER / 

FRENCH SPEAKING CANADA 

TERRY DUNLEAVY / NEW ZEALAND 

VIV FORBES / AUSTRALIA 

PROFESSOR JEFFREY FOSS / 

ENGLISH SPEAKING CANADA 

JENS MORTON HANSEN / DENMARK 

MORTEN JØDAL † / NORWAY 

SOTIRIS kAMENOPOULOS / GREECE 

FERDINAND MEEUS / DUTCH 

SPEAKING BELGIUM 

PROFESSOR RICHARD LINDZEN / 

USA 

HENRI A. MASSON / FRENCH 

SPEAKING BELGIUM 

PROFESSOR INGEMAR NORDIN / 

SWEDEN 

JIM O’BRIEN / REPUBLIC OF IRELAND 

PROFESSOR IAN PLIMER / 

AUSTRALIA 

DOUGLAS POLLOCK / CHILE 

DR. BLANCA PARGA LANDA / SPAIN 

PROFESSOR ALBERTO PRESTININZI / 

ITALY 

PROFESSOR BENOÎT RITTAUD / 

FRANCE 

DR. THIAGO MAIA / BRAZIL 

PROFESSOR FRITZ VAHRENHOLT / 

GERMANY 

THE VISCOUNT MONCKTON OF 

BRENCHLEY / UNITED KINGDOM 

DUŠAN BIŽIĆ / CROATIA, BOSNIA 

AND HERZEGOVINA, SERBIA AND 

MONTE NEGRO 

 

Az Éghajlati Világnyilatkozatot Guus 

Berkhout emeritus professzor, a Holland 

Klímaintelligencia Alapítvány (CLINTEL) 

alapítója 2019-ben kezdeményezte. Az 

aláírók listája élő dokumentum: 

időközönként frissül és kiegészül. A 

legfrissebb verzió a www.clintel.org 

weboldalon található. 

 

 

Dr. Szarka László 

geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja 

 

 

 

  

http://www.clintel.org/
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Létfeltételünk a villamos áram... 
 

 A városi ember számára villamos áram nélkül minden nehezebb, sok minden talán lehetetlen 

is lenne. A fejlődés látható irányából ítélve joggal gondolhatjuk úgy, hogy ez a közeli és 

távolabbi jövőben sem változik majd. 

 

 

A villamosság az energiahordozók 

képzelt rangsorában előkelő helyre kerülne, 

vagy inkább az elsőre. Annak ellenére így 

van ez, hogy a Természetben villamosság 

önmagában nem létezik. A villamos áram 

úgy a légkörben, mint az élő 

szervezetekben, valamint az emberi 

technikában speciális feltételek 

teljesülésével keletkezik. Többségében ott 

és akkor, ahol és amikor szükség van rá. Az 

elektromosság több évezredes ismertsége 

ellenére csak az első világháború után 

kezdte meg napjainkban is egyre gyorsuló 

térnyerését az energetikában. Mára bátran 

mondhatjuk, az emberi élet szinte minden 

területén átvehetné a vezető szerepet. 

Többek szerint nemsokára akár kizárólagos 

energia hordózó lehet. A villamos energia 

használata, nehézkes előállítása, ma még 

szinte lehetetlen tárolhatósága, speciális 

igényeket támasztó szállítása és az emberi 

életre gyakorolt veszélyessége ellenére 

széles ívű karriert futott be az elmúlt 60 

esztendő során. Alkalmazásának 

köszönhetjük többek között a 

méréstechnikát, a határok nélküli egyéni- és 

tömegkommunikációt, az űrkutatást, az 

életünket mára jócskán befolyásoló 

számítástechnikát, az informatikát, a 

finommechanikát leváltó mechatronikát, a 

robotikát. Nem csoda tehát, ha a gyorsan 

szaporodó lélekszámú földi lakosság 

villamos energia igénye rohamosan 

növekszik. Naponta újabb villamos energiát 

fogyasztó alkalmazások születnek, melyek 

gyorsan terjednek, igényelve egyre több 

erőművet, erőművi blokk üzembe állítását.  

A városokban vízellátás, a hűtés-fűtés, a 

bevásárlás, a főzés, a mosás, a takarítás, a 

tanulás, az információ csere, lassan már a 

közlekedés is villamos energiával történik. 

Az áramfogyasztás minden csökkentési 

szándék ellenére folyamatosan emelkedik 

világszerte, így Magyarországon is. A 

személyi közlekedés villamos meghajtásra 

átterelése az egyenletes fogyasztás 

növekedéshez képest ugrásszerű változást 

jelenthet majd. Az energiaellátás nemzeti 

ügy az Európai Unióban. A következőkben 

azt vizsgáljuk, milyen lehetőségek közül 

választhatunk a jövőben a hazai 

áramtermelésben, villamos energia 

biztonságunk érdekében. 

Nemrég -közel 30 évvel ezelőtt- azt 

mondhattuk, az USA-n, Kanadán, Európán, 

Japánon kívül nem volt a világon jelentős 

villamos energia fogyasztó. Talán ennek a 

viszonylag rövid időnek is tudható be, hogy 

a villamos erőművi technika ma 

ugyanazokat a csekély hatásfokú, hatalmas 

mennyiségű hulladékhőt termelő és 

Természetbe juttató technológiákat kínálja 

az új fogyasztók számára is, mint 

születésekor. 

Az 1950-es évek reménységei: a 

szaporító atomreaktorok, a Thorium 

alapanyagú blokkok, a fúziós technika, 

egyelőre csak vágy maradt. Vágyakozásunk 

vélhetően a jövőben is folytatódni fog. Erre 

utal az 1. sz. ábra, mely a kezdetektől 

mutatja be az atomenergetikai kutatás-

feljesztésre világviszonylatban fordított 

összeget. 

A diagram, mely Euró milliárdok 

elköltéséről beszél, ékesszólóan bizonyítja, 

hogy a kezdetben jó ötletnek tűnő 

kezdeményezések mind elhaltak a 

Természet mélyebb megismerésének 

köszönhetően. Mára mindössze három téma 

maradt. Az elengedhetetlen 

reaktorbiztonság fokozása (legalsó görbe), 

a fúziós lehetőség „nagy erőkkel” való 

kutatása (felső görbe) és visszatérő 

témaként az üzemanyag ciklus 

lehetőségeinek további megismerése 

(középső görbe). Tisztán 



 

20 
 

természettudományos és műszaki alapon 

megkockáztathatnánk azt a sejtést, ha lenne 

más, minden szempontból biztonságos 

lehetőség, az U235 izotópot használó 

nyomott vizes reaktorok már nem is 

szerepelnének az amúgy is szűkös 

kereskedelmi választékban. A hajdan nagy 

nevű amerikai és francia gyártók ma már 

nem kínálják termékeiket. Oroszország, 

Kína, Dél-Korea is csak módjával, inkább 

saját használatra gyárt. Japán önmaga 

üzemeltet, nem épít újat. 

 

 

 

France 72.3% 

Slovakia 54.1% 

Ukraine 52.3% 

Belgium 51.7% 

Hungary 51.3% 

Sweden 40.0% 

Slovenia 35.2% 

Bulgaria 35.0% 

Switzerland 34.4% 

Finland 33.7% 

Armenia 31.4% 

South Korea 30.3% 

Czech 

Republic 

29.4% 

Forrás: WNISR1 2017 
 

1. ábra 1. sz. táblázat 

Az atomenergetikai kutatásokra fordított összeg (Millió €/év) alakulása „Atomrangsor”2016 

 

 

Az 1. sz. ábra érdekessége, hogy az 

atomerőművek végleges leállására 

(lebontás, ártalmatlanítás) irányuló 

kutatásokra nem áldoz a világ az 1980-as 

évek közepe óta. Azonban a fúziós 

kutatások sem dúskálnak anyagi 

forrásokban. Franciaország ad otthont a 

nemzetközi programnak és talán 

Németország végez egy kis külön utas 

kutatást is. A hírek szerint Oroszország egy 

az 1960-as években kezdett kutatási 

programot folytat ma is a gyors 

tenyészreaktorok területén. A zárt 

üzemanyag ciklus megvalósítása, a 

transzmutáció kiaknázása a fizikai 

tudományos elképzelés sikere egy 

hosszútávú hasznosítást jelentene a 

gyakorlatban, ami többszörösére 

növelhetné az Urán alapú villamos energia 

gyártás napjainkban még elenyésző 

 
1 World Nuclear Industry Status Report 
2 International Atomic Energy Agency 

hatásfokát amellett, hogy alkalmazásával 

jelentősen csökkenne a nagy aktivitású 

radioaktív hulladékok mennyisége is. 

Megoldódna a „kiégett” fűtőelemek 

reprocesszálása. Amire és a feldolgozásig 

való elhelyezésükre ma még nincs a 

Világban megnyugtató technológia. 

Az IAEA2 4/2017-es adatsorából 

kiderül, hogy a világban található 451 db 

reaktorból a 340 db üzemképes villamos 

áramot termelő atomreaktor 2016-ban 2,5 

PWh villamos energiát állított elő. Hogy ez 

sok vagy kevés, azt az 2. sz. ábrából 

ítélhetjük meg. A diagram érdekessége 

kettős. Egyrészt az atomenergetika villamos 

áram termelése 2002-ig „meredeken” 

felfutva arányaiban szinte tartotta a lépést a 

világ villamos energia igényének 

növekedésével. (Bár a korai remények 

sokkal nagyobb meredekségről és a 
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villamos áram termelésben a szén vezető 

szerepének átvételéről szóltak.) Másrészt 

2002-től a részesedés erősen csökken. 

Annak ellenére, hogy az atomerőművekben 

termelt összes villamos energia mennyiségi 

csökkenése csak 2006 táján kezdődött meg. 

A magyarázatot keresve az ok vélhetőleg 

nemcsak abban rejlik, hogy az 

atomenergetikai termelési mód és 

technológiák főként Európában és Észak-

Amerikában közkedveltek. Vagy hogy a 

világ villamos energia éhsége sokkal 

jelentősebb, mint a köztudottan hosszú 

átfutási időt és magas anyagi ráfordítást 

igénylő atomerőmű építési képessége. 

Tény, hogy sok tekintetben politikai okok is 

közre játszanak. Azonban a legfőbb ok a 

Természetben valószínűsíthető. A mai 

atomtechnika alacsony hatásfoka miatt 

nagyságrenddel több hűtőközeget kíván, 

mint más villamos áram termelési mód. A 

blokkok kapacitásnövelése is fizikai 

határaihoz érkezett. Az „elöregedett” 

egységek fizikai és erkölcsi kopása sem 

enged többszöri üzemidő hosszabbítást.  

Az elmondottakat erősíti a 3. sz. ábra is. 

Itt a blokk indításokat és termelésből való 

kivonásukat időrendben láthatjuk. Érdekes, 

hogy pl. Kína, ahol az energia ínség óriási, 

2017 júliusáig csak egy blokkot helyezett 

üzembe a megelőző évek 6-9 db-jával 

szemben. Igaznak tűnik tehát az a gyakran 

elhangzó állítás is, hogy az atomenergia 

népszerűségét döntő mértékben nem a 

ritkán bekövetkező súlyos üzemzavarok 

befolyásolják! A 3. sz. ábra még egy fontos 

dologra figyelmeztet. Az atomerőművek 

lebontási, ártalmatlanítási gyakorlata 

kialakításának gyorsuló igényére, mely 

vélhetően hosszú idejű és pénzigényes 

kutatást kíván, amint megkezdődik. 

Hazánk a saját fogyasztásukhoz mérten 

legtöbb villamos energiát atomenergiából 

termelő országok toplistáján az előkelő 5. 

helyen szerepelt 2016-ban. (1. sz. táblázat) 

 

 

 
Forrás: WNISR 2017 

2. ábra 

Az atomerőművekben termelt villamos áram részaránya a világ fogyasztásában 

 

 

A lista érdekessége, hogy olyan nagy 

áramfogyasztók, mint Kanada, USA, Kína, 

Japán, Németország stb. itt sem 

jeleskednek. Ők is sokkal inkább a 

fosszíliáknak, első sorban a 

szénféleségeknek adnak elsőséget. 

Az 1970-es évek vége óta közismert 

mindaz a környezeti ártalom, mely a 

villamos energia gyártás és használat során 

a környezetet, a Természetet, benne az 

embert terheli, a hulladékhőtől a magas 

vízpára képzésen, a sokrétű füstgáz és por 

kibocsátáson keresztül a salak, és 

atomhulladék keletkezésén át a széles 

frekvencia spektrumú elektroszmogig. 

A közeljövő tervei szerint a tömeges 

villamos autózást is hozza, mellyel a 

villamos energia használatának áldásai és 

ártalmai az eddig jelentősen nem 

szennyezett területekre, a közutakra is 
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kiterjednek. Az önvezető járművek majdani 

információ éhsége és az információk „valós 

idejű” cseréje az utakon közlekedők soha 

nem látott mértékű elektronikus zavar 

terhelését okozhatja, melynek élettani 

hatásai csak részben ismertek.  

 

 

 
3. ábra 

Indított és termelésből kivont atomerőművi blokkok 1954-2017 

 

 

A lista érdekessége, hogy olyan nagy 

áramfogyasztók, mint Kanada, USA, Kína, 

Japán, Németország stb. itt sem 

jeleskednek. Ők is sokkal inkább a 

fosszíliáknak, első sorban a 

szénféleségeknek adnak elsőséget. 

Az 1970-es évek vége óta közismert 

mindaz a környezeti ártalom, mely a 

villamos energia gyártás és használat során 

a környezetet, a Természetet, benne az 

embert terheli, a hulladékhőtől a magas 

vízpára képzésen, a sokrétű füstgáz és por 

kibocsátáson keresztül a salak, és 

atomhulladék keletkezésén át a széles 

frekvencia spektrumú elektroszmogig. 

A közeljövő tervei szerint a tömeges 

villamos autózást is hozza, mellyel a 

villamos energia használatának áldásai és 

ártalmai az eddig jelentősen nem 

szennyezett területekre, a közutakra is 

kiterjednek. Az önvezető járművek majdani 

információ éhsége és az információk „valós 

idejű” cseréje az utakon közlekedők soha 

nem látott mértékű elektronikus zavar 

terhelését okozhatja, melynek élettani 

hatásai csak részben ismertek.  

A felsoroltak miatt sem véletlen tehát, 

hogy a környezet védelmének fontossága 

ráirányította a figyelmet a megújulókból, 

tömegében főként a Nap és a szél 

energiájából történő villamos áram 

fejlesztésre. Így van ez Magyarországon is. 

Bár sem a hazai biomassza, sem a nap, sem 

a szél, sem a víz által napjainkban 

szolgáltatott villamos energia 

mennyiségünk nem vethető össze 

nagyságrendileg az atom - szén - import 

forrásból felhasznált mennyiséggel. 

Megjegyzendő, ha összes éves biomassza 

kapacitásunkat villamos áram termelésre 

fordítanánk, megtripláznánk vízi 

erőműveink teljesítményét, nap és szél 

lehetőségeink kihasználását jelentősen 

növelnénk 2026-ig, az akkor már jelentős 

hazai villamos energia termelési kapacitás 

hiányt csak kis részben tudnánk 

csökkenteni. 

A jelent és a közeli jövőt 

áramfogyasztás és hazai termelés 

szempontjából a 4. ábra mutatja. 
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4. ábra 

Fogyatkozó erőmű kapacitásaink 

 

 

Láthatjuk, hogy 2019 és 2026 

ellátásunkban jelentős változást hozhat. 

2019 az utolsó év amikor saját erőmű 

parkunk használatával az elfogyasztani 

kívánt villanyt még képesek lennénk 

megtermelni. Ezzel a lehetőséggel azonban 

2008 óta nem élünk. A 2017-es évben saját 

erőműveink kihasználtsága mindössze 

23%-os volt annak ellenére, hogy Paks 

100%-on járt (forrás: MVM). 

A 2026-os esztendő nemcsak azért 

érdekes, mert Paks II. talán elkezdi üzemét. 

Sokkal inkább azért, mert erre az évre 

tervezi az MVM a Mátrai Erőmű 

„naperőművé” alakítását. (16+ MW) 

Viszont ekkorra már a fogyasztás és 

áramtermelési képességünk között (Paks II. 

nélkül is!) legalább 2500 MW állandó 

kapacitás hiány fog jelentkezni. 

Valóban égető szükségünk van tehát a 

hazai Villamos Energia Stratégia újra 

alkotására! Ami a hírek szerint hamarosan 

elkezdődik és talán, reményeink szerint 

hazai energia hordozóinkra, nem utolsó 

sorban lignit és szén készletünkre is 

figyelmet fordít, számít majd... 

 

Livo László 
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A földgáz, mint a legfontosabb hélium forrás 
 

 

A hélium a periódusos rendszer második 

kémiai eleme, a legkisebb rendszámú 

nemesgáz. Vegyjele: He, rendszáma: 2. 

Színtelen és szagtalan, továbbá - lévén 

nemesgáz - kémiailag közömbös. Minden 

elem közül a hélium forráspontja a 

legalacsonyabb. A hidrogén után a második 

leggyakoribb elem a világegyetemben, de a 

Föld légkörében csak nyomokban fordul elő 

(kb. 0,0005%). Nevét a Nap görög nevéről 

(Heliosz) kapta, mivel először a Nap 

színképének vizsgálatával mutatták ki – 

ekképpen ez az egyetlen olyan elem, 

amelyet először nem a Földön találtak meg. 

Földünk légkörében a hélium részaránya 

csak 1:200 000 – leginkább azért, mert 

rendkívül könnyű, és ezért a Föld 

gravitációja nem tudja huzamosan 

megtartani. Mivel a földi hélium radioaktív 

bomlástermék, ezért elsődlegesen az urán és 

a tórium érceiben található meg. Csekély 

mennyiségben ásványvizekben, vulkáni 

gázokban, meteorvasban is megtalálható. 

Jóval nagyobb jelentőségűek azok a 

lelőhelyek, ahol a földgázban oldva fordul 

elő, egyes földgázokban 1,6-1,8%-ig is 

felszaporodhat, ezért az iparban is főképp 

földgázból állítják elő, illetve gazdaságosan 

csak a földgázból vonható ki. A hélium 

felhasználása széleskörű: 

• léggömbök és léghajók töltőanyaga; 

• mélytengeri búvárok levegője 

(trimex = hélium, nitrogén és oxigén 

keveréke); 

• folyékony üzemanyagú rakétákban 

túlnyomás elérése; 

• atomreaktorok, nagyenergiájú 

részecskegyorsítók hűtőközege; 

• gázlézerekben a gerjesztett 

gázközeg egyik alkotóeleme; 

• elektromos kisülésű csövek 

(fénycsövek) töltőgáza; 

• szivárgások ellenőrzése; 

• élelmiszerek konzerválása. 

Legutóbbi és egyik legfontosabb 

felhasználása - a különlegesen alacsony 

olvadás- és forráspontja miatt - 

hűtőanyagként a szupravezető 

mágnesekben, többek között a nukleáris 

mágneses rezonancia (NMR) elvén működő 

mágneses rezonanciás képalkotás (MRI) 

berendezésekben, amelyek az orvosi 

diagnosztikában használatosak. 

A világ eddigi fő héliumforrásai az 

Amerikai Egyesült Államok texasi, 

oklahomai és kansasi földgázlelőhelyei 

voltak, amelyekben 153 milliárd köbláb = 

4,33 milliárd köbméter a teljes hélium 

tartalék. Az Amerikai Egyesült Államok 

stratégiai hélium tárolását az 1925-ben 

jóváhagyott héliumtörvény alapján kezdték 

el. A több mint 1 milliárd m3 hélium gázt a 

texasi Amarillo mellett lévő Cliffside – 

mező Bush Dome kimerült földgázmezőben 

tárolják. A délnyugat arkansasi Hugoton, az 

oklahomai és texasi Panhandle földgáz 0,3-

2,7 % héliumot tartalmaz, amelynek a 

kinyerés után ebbe a tárolóba sajtolják. A 

földalatti gáztároló bejáratánál állították fel 

a hélium és a földalatti gáztároló 

emlékművét. 

A Földön egy ideje „hiánycikk”-nek 

számító hélium pótlására, biztosítására az 

utóbbi időben több felfedezés is történt. 

1987-ben Oroszország Irkutszki területén 

fedezték fel a Kovitka – gázmezőt, ahol a 

földgáz 2,3 milliárd köbméter héliumot 

tartalmaz. A kitermelés azonban – 

különböző érdekek és ellenérdekek miatt – 

a mai napig sem indult be.  

Az Oxford Egyetem (Délkelet-Anglia) és a 

Durham Egyetem (Északkelet-Anglia) 

kutatói egy héliumfeltárásra szakosodott 

norvég cég, a Helium One támogatásával 

kifejlesztettek egy vadonatúj módszert a 

gázmezők felfedezésére, a 

szénhidrogénipar korszerű kutatási 

módszerei és a legfrissebb geológiai 

eredmények segítségével bukkantak egy 

hélium mező nyomára Tanzániában. Chris 

Ballentine professzor, az Oxford Egyetem 

földtudományi szakértője szerint a 

gázmezőt akkor fedezték föl, amikor 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_elemek_peri%C3%B3dusos_rendszere
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_elem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesg%C3%A1zok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendsz%C3%A1m_(k%C3%A9mia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Forr%C3%A1s_(%C3%A1talakul%C3%A1s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gk%C3%B6r
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldg%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldg%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gg%C3%B6mb
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ghaj%C3%B3
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hidrogén- és héliummintákat vettek a 

tanzániai Nagy-hasadékvölgy környékén. A 

hélium geokémiai tulajdonságait 

figyelembe véve több független szakértő is 

szeizmikus méréseket végzett a környéken; 

eszerint legalább 1,53 milliárd köbméter 

(54 milliárd köbláb) hélium lehet a felszín 

alatt, és elképzelhető, hogy a völgy másik 

részén még ennél is több lehet a kőzetekbe 

zárva. A nemzetközi felhasználás most évi 

0,23 milliárd köbméter, a mező tehát hosszú 

évtizedekre biztosíthatná ezt. Ez a gáz elég 

lenne 1,2 millió MRI gép feltöltésére. 

 

 
A héliumot tartalmazó földalatti gáztároló emlékműve 

 

 

Érdekesség: 1968-ban a texasi 

Amarilloban, amit a világ Hélium-

fővárosának is hívnak, felállítottak egy 18 

méter magas üreges acél emlékművet, 

melynek négy végére egy-egy időkapszulát 

helyeztek el a hélium Nap légkörében való 

felfedezésének 100. évfordulójára. Az 

üreges acél építmény héliumgázzal van 

feltöltve, az időkapszulák 25, 50, 100 és 

1000 évig zárva maradnak a tervek szerint. 

1993-ban kinyitották az első időkapszulát, 

majd 2018-ban a másodikat, amelyek 

tartalma az amarilloi Discovery Centerben 

tekinthetők meg. A további időkapszulák 

kinyitásának tervezett időpontjai 2068 és 

2968. Az időkapszulákban könyvek, érmék, 

filmek és egy projektor, családfák és egyéb 

hétköznapi tárgyak találhatók. 
 

A hélium emlékmű 

 

id. Ősz Árpád 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FNagy-hasad%25C3%25A9kv%25C3%25B6lgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/1968
https://hu.wikipedia.org/wiki/Texas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91kapszula
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9l
https://hu.wikipedia.org/wiki/1993
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://hu.wikipedia.org/wiki/2060-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/3._%C3%A9vezred
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Tassonyi Ernő „Aki a párját keresi” című regényének ötödik 

kiadása 
 

 

Mielőtt a könyv ismertetésére és a 

könyvbemutatóra rátérnék, elöljáróban 

néhány fontosabb életrajzi adatot szeretnék 

megemlíteni a regény szerzőjéről. Tassonyi 

Ernő (Taktaszada, 1881. január 13. – 

Budapest, 1942. november. 10.) középfokú 

tanulmányait Sárospatakon a Rákóczi 

kollégiumban végezte. A budapesti 

Pázmány Péter Tudományegyetemen 

szerzett bányajogász végzettséget, s csak 

ezt követően iratkozik be a selmecbányai 

akadémiára, ahol bányamérnökként 

diplomázott. Az akadémiai diákélet 

meghatározó alakja volt. Az Ifjúsági Kör 

elnöki posztját két ciklusban töltötte be. 

Már diákéveiben aktívan foglalkoztatta az 

irodalom. Az újságírás mellett regényírói 

munkásságát kell kiemelni, hiszen az „Aki 

a párját keresi” című regénye a selmeci 

diákélet kevés hiteles emlékőrzőinek 

kiemelkedő műve. Emellett nótafordító 

tevékenysége is meghatározó, ugyanis az 

első magyarnyelvű dalcsokor nem 

nótáskönyvben, hanem Tassonyi fent 

említett regényében jelent meg. Sok dalt ma 

is az általa közreadott szöveggel éneklünk, 

ilyen például az „Erdész andalgó” vagy a 

mindenki által ismert „Ballag már a vén 

diák” című nóta. Még egy regényt írt „A 

bánya menyasszonya” címmel (Pécs, 1934). 

Szakírói munkássága nyomán több 

tanulmányt publikált a Bányászati és 

Kohászati Lapokban bányajogi és 

bányamentési témakörökben. A „Magyar 

bányajog” című könyv (Budapest, 1931) 

társszerzője Alliquander Ödönnel és Bán 

Imrével.3 Irodalmi munkásságát az MTA 

Kazinczy-emlékéremmel jutalmazta. 

Gyakorlati éveit követően 1911 és 1915 

között a Budapesti Bányakapitányságnál 

dolgozott. 

 
3 Magyar Életrajzi Lexikon – Tassonyi Ernő 
(https://www.arcanum.com/hu/online-

 
1. ábra: Tassonyi Ernő az Ifjúsági Kör 1902/1903-

as évi választmányának elnöke 

(Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár 

archívuma, fotó korrekció: Dr. Bende Attila) 

kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-
7428D/t-ty-780F8/tassonyi-erno-78197/) 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tassonyi-erno-78197/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tassonyi-erno-78197/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tassonyi-erno-78197/
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Az első világháborúban súlyosan 

megsebesül, mint tűzérhadnagy szerel le. 

Több külföldi tanulmányúton vett részt, 

többek között a Pretoria Pitt-ben történt 

szénrobbanás bányamentési munkálatainál 

is jelen volt. Az 1926-os évtől kezdődően a 

Pénzügyminisztérium fennhatósága alá 

tartozó Bányahatósági Osztályon dolgozott, 

1938-ban miniszteri tanácsosként a 

Budapesti Bányakapitányság vezetője volt. 

Számos társadalmi szervezetben vállalt 

tagságot, pl.: a Selmecbányaiak 

Egyesületében, a Patkai Diákok Országos 

Szövetségében és a Magyar Mérnök- és 

Építész Egyletben. Élete utolsó évében az 

OMBKE alelnökének választotta. 

Tassonyi regénye, az „Aki a párját 

keresi” 1905-ben hagyta el először a 

nyomdát. A könyvhöz Mühlbeck Károly 

grafikus készített kiváló illusztrációkat.4 Az 

első kiadásról a selmecbányai Vasárnapi 

Ujság 1906. évi 6. számában a következő – 

meglehetősen szigorú – kritika jelent meg: 

„A selmeczi akadémikusok élete 

még ma is érdekes, kedves különlegessége a 

magyar diákéletnek, régebben pedig 

egészen különálló dolog volt a német 

egyetemek ifjúsági életének magyarországi, 

de épen nem magyar másolata. Abban az 

időben keletkezett és virágzott, a mikor az 

akadémián még német volt a tannyelv s 

nagy számmal keresték fel német és egyéb 

külföldi diákok. Ezek alapították és tartották 

fel a « burschenschaft »-okat színes 

romantikájukkal, régies szertartásaikkal, 

hatalmas sörivásaikkal. Volt azonban 

ezeknél értékesebb tartalmuk is: a bajtársi 

összetartozás szelleme, amely 

megnemesítette még a nyers, duhaj 

mulatságaikat is. Ma már csak az emléke él 

ennek a selmeczi speczialitásnak, az új idők 

magyar szelleme rendre elsöpörte a 

németes hagyományokat; öreg bányászok, 

erdészek még mesélnek róluk, fiaik már 

egészen más légkörben élnek. 

Irodalmi megörökítésére Tassonyi 

Ernő vállalkozott, maga is az akadémia 

 
4 Ifj. Sarkady Sándor, 2020: A selmeci-soproni diákélet 
a baleklapok, képeslapok és fényképek tükrében 
(1899–2019). Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. p.137. 

hallgatója, egy regényben, mely az « A ki a 

párját kérési » czimet viseli. A háttér a 

regényben a selmeczi régi diákélet, a mese 

pedig egy lelkes, de zilált lelki egyensúlyú 

magyar ifjú története, a ki egész fiatal 

korában megalkotta magának a női ideál 

ábrándképét s ezt keresi Selmeczen. Bele is 

szeret egy leányba, csakhogy nem tud bízni 

benne, ezért hol közeledik hozzá, hol meg 

elidegenedik, tőle s végre is diákpályája 

végeztével ott hagyja örökre, nemcsak a 

leányt, hanem a maga boldogságát is. Ezt a 

tépelődő, tétovázó fiatal embert, 

akármennyire teleaggatja a szerző 

romantikusan szép vonásokkal, nem tudja 

lefoglalni érdeklődésünket, nem érezzük 

rajta az élet lehelletét. Konstruált alak, az 

Írónak a regény czéljaira gyúrt, 

mesterséges csinálmánya, nagyon is 

megérzik rajta a nyomdafesték szaga, teste 

papirosból van, lelke frázisokból. Pedig 

nagy gonddal igyekezett az író beállítani a 

regény központjába, a kedvéért – vagy talán 

a jellemző erő fogyatékosságából – csak 

silhouetteben veti oda a többi alakokat: a 

szerelmes leányt és szüleit, a vetélytársat, a 

jó diákpajtásokat. Baj van a háttérrel, a 

diákélet rajzával is: nem szerves része a 

főcselekménynek, csak úgy hozzá van 

varrva. A szereplők életét, lelki fejlődését 

nem érinti; ugyanazok a szerelmi históriák 

ép ugy megtörténhettek volna pl. egy 

debreczeni vagy pesti diákkal is, ha a 

szerzőnek véletlenül nem a selmeczi 

környezetbe lett volna kedve belehelyezni. 

Pedig éppen ez a milieu-rajz a regény 

legtöbb szeretettel és ambiczióval 

megcsinált része; ha nem úgy volna, hogy a 

főszereplő tökéletesen ugyanazzal a lelki 

dispoziczioval kerül ki Selmecről, ahogy 

odajutott, ha az ottani éles, egészséges 

levegő valami nyomot hagyott volna rajta, 

ha nemcsak életinek egy eseménysorozata, 

hanem lelki fejlődésének egy nevezetes 

állomása lett volna a Selmeczen töltött idő 

egész más hatást tenne a regény. Mindezt 

sajnálnunk kell, mert a szerző kétségtelenül 
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írói minősítéssel fogott munkájába. Van 

benne képesség a dolgok érdekes, eleven 

színezésére, van humor is, sőt törekvés arra, 

hogy az életet a maga szemével nézze. 

Gyakori elmélkedéseiben ugyan felületes 

hírlap filozófia nyilvánul, stílus dolgában 

azonban határozottan figyelemreméltót 

produkál. Leszámítva egy sereg erőltetett 

hasonlatot, szép, kifejező, könnyen ömlő 

magyar nyelven ír, a mi manapság nem a 

legkisebb érdem. Égy-két részlete pedig a 

regénynek, mint pl. a bányalég-robbanás 

vagy a bányász-diák temetésének leírása, 

hathatósan szól a mellett, hogy a könyv, bár 

gyakorlatlan, ki nem forrott, kezdő Írónak, 

– de mégis írónak a műve.”5 

A fenti – nem túl jó kritika ellenére 1912-

ben ismét kiadásra került a könyv, amiről 

ekkor a Budapesti Hírlapban írtak egy rövid 

kritikát, ami az első kiadásénál ugyan 

finomabb hangvételű, de a mű irodalmi 

értékét illetően a fenti kritikához hasonló 

véleményt fogalmaz meg: 

„Tassonyi Ernő regénye a selmeci diákélet 

rajzának készült., A regény meséje 

voltaképpen csak keret, hogy az Író 

megrajzolhassa benne azt, mi fantáziáját 

oly nagyon foglalkoztatta. Tassonyi szinei 

élénkek, rajza biztos és határozott, látszik, 

hogy jól ismerte az életet, melyet elébünk 

tár. Maga a regény kevésbé sikerült, laza, 

széthulló cselekményü vontatott menetű 

történet. De azért szívesen olvastuk át 

Tassonyi Ernő könyvét, mert a diákok 

életének hü és pontos megfigyelése lekötötte 

érdeklődésünket. A regényhez, melynek 

most második kiadása jelent meg, Mühlbeck 

Károly rajzolt címlapot.”6 

 

 

 
2. ábra: Az „Aki a párját keresi” című regény 1912-es kiadásának címlapja (Fotó: Dr. Bende Attila) 

 

 

A regény a második, 1912-es kiadást 

követően csaknem 90 esztendőre a feledés 

homályába merült. Az Erdészeti Múzeum 

 
5 Vasárnapi Usjág, 1906. 53. évfolyam, 6. szám. 96. 

gyűjteményéből ismerünk egy sérült első 

kiadást, illetve az egyetem Központi 

Könyvtárában található egy 1912-es 

6 Budapesti Hírlap, 1912. 247. szám. 18. (1912. 11. 
08) 
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példány, ami az 1998-as harmadik kiadás 

alapjául szolgált. A regény negyedik 

kiadására 2006-ban került sor. Az utóbbi 

két kiadáshoz hasonlóan, 2021-ben ismét a 

Fröccsöntő Sasok Baráti Társasága 

jelentette meg az 1912-es kiadás 

reprintjének harmadik kiadását, fennállásuk 

40 éves jubileuma alkalmából. Az 

erdőmérnök hallgatók gondozásában 

megjelent legújabb kiadás bemutatójára az 

Erdőmérnöki Kar Kari Tanácstermében 

2021.11.04-én került sor. 

 

 

 
3. ábra: A Fröccsöntő Sasok Baráti Társaságának gondozásában megjelent újabb kiadás borítója  

(Fotó: Nagy Erika) 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a könyv ismételt megjelentetése több szempontból is 

túlmutat annak irodalmi értékén, az irodalmi érték vélt vagy valós megítélésén. Egyrészt a 

hagyományőrző hallgatóság újfent lerótta tiszteletét az örökségünket gyarapító Tassonyi előtt, 

tanúságot téve az irodalmi kultúra iránti igényéről, ami sajnos napjainkban egyre kevésbé 

képezi részét a hétköznapoknak… Másrészt pedig ez az alkalom is az egyetemi irodalmi élet, a 

gondolkodó szellem cselekvőképességének ünnepi pillanata volt, jó volna minél többször és 

minél többekkel megélni ezt az ünnepi hangulatot. 
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4. ábra: A legújabb kiadás ünnepi könyvbemutatója (Fotó: Nagy Erika) 

 

 

Meg kell jegyezni, hogy azt is, hogy 

az „Aki a párját keresi” c. regény 

jelentőségét nem abban látjuk, hogy 

közvetlenül megválaszolna akár csak egyet 

is a kevéssé dokumentált selmeci diákélet 

titkai közül. Jelentősége inkább abban áll, 

hogy elérhető közelségbe hoz számunkra 

egy olyan – a diákromantika szövevényébe 

ágyazódó – idealizált időszakot, aminek 

kapcsán mára elvesztettük a reális megítélés 

mindenfajta lehetőségét. E korszak utolsó 

öreg diákjai rég elmentek, így nem maradt 

élő tanúságtevője a múlt homályába vesző, 

vissza nem térő „selmeci aranykornak”. A 

szerző az 1905-ös, első kiadás előszavában 

a következőképpen ír: 

„Sok derűs napot, talán megannyi 

szomorú órát átéltem az ifjúság szíve 

mellett. Voltam szakestélyen fuhrwerk, 

megtiszteltek egy esztendőn át a Főiskolai 

Kör elnöki székével is. Láttam a Schacht 

utolsó maradványának, a bányászati 

szakestélyeknek elmaradását. Néztem a 

 
7 Tassonyi Ernő: Aki a párját keresi. 1905, 
Selmecbánya. 

Steingruben nagyközség elmúlását. 

Megértem más eredeti diákszokások 

elfeledését. Fájt nekem is épp úgy, mint a 

többieknek, mert megértettem, hogy ezeknek 

a dolgoknak így kellett történni.”7 

A selmeci időket megidéző 

emlékőrzők sorából kiemelkedő e mű, 

hiszen nyílt őszinteséggel beszél arról az 

időszakról, aminek értékeiből, 

szellemiségéből mindenkor meríthetnek a 

következő generációk. 

 

Jó szívvel ajánlom figyelmükbe a könyvet! 

 

Dr. Bende Attila 

okl. erdőmérnök 

 

A könyv az alábbi elérhetőségek 

bármelyikén megrendelhető: 

Telefon: Hadházi Zoltán emh.: 06 30 756 

6654 

E-mail: Frank Péter emh.: 

froccsonto.sasok.2015@gmail.com  

mailto:froccsonto.sasok.2015@gmail.com
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Bányászjelkép a selmeci akadémiai tanárok nemesi címereiben 
 

 

Az 1800-as években, de még az 1900-as 

esztendők legelején is számos selmeci 

akadémiai tanár kapott a Habsburg-

Lotaringiai uralkodóktól magyar 

nemességet. Ez akkoriban különösebb 

előjogokkal már nem járt, mindenesetre 

társadalmi megbecsültség tekintetében 

előrelépést jelentett. Az utódokra is 

kiterjedt nemesség adományozása 

uralkodói jog, királyi kegy volt. E 

társadalmi rangemelés nemesség és címer, 

továbbá előnév adományozással, ezt 

tartalmazó királyi oklevéllel és címerképpel 

történt, melyet a korszokásnak megfelelően 

a nemességet kérő maga rajzolt (vagy 

rajzoltatott) meg. Ebből adódóan a 

nemességkérő – a heraldikai szabályok 

keretei között – viszonylagos szabadsággal 

tüntethette fel az általa fontosnak vélt, a 

nemességszerzés érdemével összefüggő 

jelképeket.8 Mindezek alapján nem 

meglepő, ha egy főbányatanácsos 

nemesítése eredményeként a címerképén 

bányászjelkép szerepel. A következőkben a 

selmeci akadémiai tanárok – 

bányászszerszámot tartalmazó – nemesi 

címereit ismertetem, azzal, hogy Homor 

Péter levéltáros által feldolgozott rövid 

életutak mellett a nemesítés szakmai 

érdemeit, alapját is közlöm.  

 

I. Ferenc magyar király 1825-ben 

Monzában magyar nemesség- és 

címeradományozásban (1. kép) részesítette 

a selmeci akadémia egykori tanárát, Prybila 

András nyugalmazott bányatanácsost.9 A 

nemesítésre kihatott, hogy Prybila nagyban 

segítette Wilkens kezdeti selmeci munkáját 

is. „Wilckensnek úgy az erdősítés, mint 

általában a gyakorlati oktatás terén kifejtett 

tevékenységében nagy segítségére volt 

Prybila András főbányatanácsos és 

 
8  Avar Anton: Az Országos Levéltár címereslevél-
gyűjteményének feldolgozása és digitalizálása (2011–2014). In. Levéltári 
Közlemények, 85. (2014) 183-261. 
9  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (a továbbiakban: 
MNL OL)  A57 Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii 65. kötet 34-37. 
oldal 

gazdasági főfelügyelő, aki az erdőgazdaság 

fejlesztése érdekében amennyire ezt 

hatásköre megengedte, mindig szívesen 

közreműködött. Ennek a jóindulatnak 

tulajdonítható az is, hogy amidőn Wilckens 

1810 január havában az erdészeti intézet 

részére egy külön erdőrész kihasítását kérte, 

annak kiválasztását … kihasítását, 

berendezését s kezelését is teljesen 

rábízták.”10  

 

 
1. kép: Prybila András címerképe (1825, MNL OL 

A57-65-34) 

 

Ferenc József 1887-ben Bécsben Pöschl 

Ede (1820, Bécs – 1898, Budapest) 

nyugalmazott bányatanácsos, a selmeci 

akadémia tanára részére „Selmecz”-i 

előnévvel magyar nemességet és címert (2. 

kép) adományozott.11 Pöschl az 1840-es 

években selmeci bányászakadémikus, majd 

1873-ban az akadémia első választott 

10  Vadas Jenő: A selmeczbányai M. Kir. Erdőakadémia 
története és ismertetője. Budapest, 1896. 13. 
11  MNL OL K19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - 
Királyi könyvek 69. kötet 21. és 237-240. oldal; MNL OL K20 - Király 
Személye Körüli Minisztérium Levéltára Elnöki iratok 1887, 876. 
iktatószám 
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igazgatója, az ábrázoló geometria-építészet, 

a bányagéptan-kohógéptan-építészet, majd 

az ábrázoló mértan tanszék tanára és 

vezetője volt.12 A nemesítése érdemei 

között szerepelt a közel félévszázados 

tisztviselői és tanári működése. A 

nemeslevél kiemeli, hogy Pöschl „az udvari 

kamaránál történt alkalmazása alatt a ritka 

és sokoldalú képzettségének oly fényes jelét 

adta, hogy már 1850. évben mint ideiglenes 

tanár” a selmeci akadémiára került. Ott az 

„intézmény hírnevét hathatósan 

előmozdította … és ő volt az, aki a nyelvi 

nehézségek dacára a gépszerkesztéstani 

előadások életbeléptetését lehetővé tette, az 

intézet gyűjteményeit rajzokkal 

gazdagította … az irodalom terén is kitűnő 

sikerrel működött, ezenfelül pedig mint 

városi képviselő … üdvös tevékenységet 

fejtett ki.” Pöschl neje báró Burg Lujza volt, 

így a feleség főnemesi származása a férj 

nemesítése királyi mérlegelésekor előnyt 

jelenthetett. Különösen érdekes a Pöschl 

címerkép középső része, ugyanis a 

háromrészes tornyos városkapu és körülette 

a kettő, a „farkaikat egymásba fonva … 

zöld, természetes színű gyík” jelkép – nem 

azonos, de szembetűnően – hasonló a régi, 

a selmeci Szent Katalin templomban lévő 

városi címerhez. A Pöschl címerképen a 

bányász foglalkozására utalva látható, hogy 

az „arany markolatú bányász kalapácson 

szint olyan pöröly van keresztbe 

fektetve”.13 

 

Időrendben haladva a következő 

nemességszerző selmeci akadémia tanár 

Schenek István (1830, Esztergom – 1909, 

Budapest) volt. Részére az uralkodó 1891-

ben Bécsben „Tasnád”-i előnévvel adott 

magyar nemességet és címert (3. kép).14 

Schenek a bécsi egyetemen 

 
12  http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=157 (letöltés: 2021.11.07.) 
13  MNL OL K19-69-238-240.; A selmeci Szent Katalin 
templomban lévő régi városcímert lásd: 
https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Sel
mecb%C3%A1nya_c%C3%ADmere#/media/F%C3%A1jl:Magyarorsz%C3%

A1g_%C3%A9s_Selmecb%C3%A1nya_c%C3%ADmere,_1555.png 
(letöltés: 2021.11.07.). A Pöschl címerben az „arany háromszögre 
helyezett félig nyitott arany körző”, mint esetleg szabadkőműves jelkép 
nem valószínű, ugyanis a római katolikus 
[https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499669# (letöltés: 
2021.11.07.) Pöschl Vilmos magyarországi szabadkőművességére 

gyógyszerészetet tanult és kémiából 

doktorátust szerzett, ezt követően „1870-92 

között a selmeci akadémia kémia-fizika, 

majd 1872-től az általános és elemi vegytan 

tanszék tanára és vezetője. 1889-ben 

főbányatanácsos, 1892-ben vonult 

nyugalomba. 1889-től az MTA levelező 

tagja. Gyakorlati munkái közül 

legjelentősebb az ólomakkumulátor 

tökéletesített változata, a Schenek-Farbaky-

akkumulátor, melyet széles körben 

alkalmaztak.”15 

 

 
2. kép: selmeczi Pöschl Ede címerképe (1887, 

MNL OL K19-69-237) 

 

Nála is a hosszú tanári pálya, továbbá „a 

természettudományok előmozdítása körül 

szerzett kiváló érdemei” a nemesítés 

indokai között szerepelt és kiemelte a 

király, hogy Schenek a selmeci 

„akadémiánál szakképzettségének fényes 

jelét adta, s ezenfelül az elektrotechnika, 

nemkülönben az irodalom terén is kitűnő 

sikerekkel buzgólkodik”.16 

 

vonatkozó adat nem ismert [Palatinus József-Barcsay Adorján: A 
szabadkőművesség bűnei I-II. Budapest, 1921. 253., a mű 
szabadkőműves-ellenes beállítottságú, de – 1920-ban hatóságilag 
lefoglalt páholyiratokból vett – adatbősége miatt nélkülözhetetlen a 
forrásértékűsége].   
14  MNL OL K19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - 
Királyi könyvek 69. kötet 336. és 397-400. oldal; MNL OL K20 - Király 
Személye Körüli Minisztérium Levéltára Elnöki iratok 1891, 255. 
iktatószám 
15  http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=176 (letöltés: 2021.11.07.) 
16  MNL OL K19-69-398 

http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=157
https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Selmecb%C3%A1nya_c%C3%ADmere#/media/F%C3%A1jl:Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A9s_Selmecb%C3%A1nya_c%C3%ADmere,_1555.png
https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Selmecb%C3%A1nya_c%C3%ADmere#/media/F%C3%A1jl:Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A9s_Selmecb%C3%A1nya_c%C3%ADmere,_1555.png
https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Selmecb%C3%A1nya_c%C3%ADmere#/media/F%C3%A1jl:Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A9s_Selmecb%C3%A1nya_c%C3%ADmere,_1555.png
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499669
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=176
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3. kép: tasnádi Schenek István címerképe 

(1891, MNL OL K19-69-397) 

 

Cséti Ottó (1836, Buda – 1906, Lucsivna) 

főbányatanácsos, nyugalmazott selmeci 

akadémiai tanár már a 20. század legelején, 

1903-ban részesült a nemességszerzés 

királyi kegyében. Ferenc József Bécsben 

„Verbó”-i előnévvel – de címer nélkül – 

adományozott nemességet Csétinek, aki 

1858 és 1862 között, szépapámmal, Fritz 

Pál Jánossal egyidejűleg tanult a selmeci 

akadémián bányászatot-kohászatot. Ezt 

követően „1862-63-ban ideiglenes 

tanársegéd az akadémián. 1863-68 között 

Selmecen, Govasdián, Kapnikbányán és 

Nagybányán teljesített szolgálatot. 1868-

72-ben a diósgyőri vasgyár mérnöke, s az 

akkori építkezések műszaki vezetője. 1872-

től, az akkor megszervezett bányamértan-

geodézia tanszék vezetője 1872-73: 

helyettes tanár, 1873-78: rendkívüli tanár, 

1878-tól rendes tanár. 1902-ben vonult 

nyugalomba. 1894-től főbányatanácsos. 

Szakirodalmi munkásságával 

megteremtette a magyar nyelvű 

bányaméréstani és földméréstani irodalmat. 

Számos új műszer megalkotásával és új 

mérési módszer kidolgozásával járult hozzá 

a bányaméréstan tudományának egyetemes 

 
17  http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=25 (letöltés: 2021.11.07.) 
18  MNL OL K19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - 
Királyi könyvek 71. kötet 146. oldal; MNL OL K20 - Király Személye Körüli 
Minisztérium Levéltára Elnöki iratok 1903, 72. iktatószám 

fejlődéséhez. 1892-94 között a Bányászati 

és Kohászati Lapok (BKL) szerkesztője, az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület (OMBKE) titkára.”17 Cséti a 

selmeci akadémiai „tanári pályán, valamint 

a föld- és bányaméréstani szaktudomány 

előmozdítása körül szerzett érdemei 

elismeréséül” kapott magyar nemességet.18 

 

1904-ben Farbaky István (1837, 

Nyíregyháza – 1928, Selmecbánya) 

nyugalmazott főbányatanácsos, a selmeci 

akadémia volt igazgatója vált magyar 

nemessé. Számára a király, Ferenc József 

Budapesten állította ki „Árvanagyfalva”-i 

előnévvel és címerrel (4. kép) a 

nemeslevelet. Farbaky – Homor Péter 

levéltáros remek összeállítását idézve – 

„1854-58 között tanult a selmeci akadémián 

bányászatot-kohászatot. 1858-ban a 

csehországi Přibram-ban gyakornok. 1859-

től a matematika-fizika-mechanika 

tanszéken tanársegéd, majd 1865-től tanár. 

1872-92 között az általános és vasgyári 

géptan tanszék tanára és vezetője. 1876-92 

között, hatszori újraválasztással, az 

akadémia igazgatója. 1889-ben 

főbányatanácsos, 1909-ben miniszteri 

tanácsos. 1892-1901 között Selmecbánya 

országgyűlési képviselője. Az OMBKE 

egyik kezdeményezője és alapítója, 1892-

95 között alelnöke, 1902-17 között 

ügyvezető alelnöke. 1881-92-ben a BKL 

szerkesztője. Ebben az időben számos apró 

közleménye is megjelent. Nevét a magyar 

feltalálók között Schenek Istvánnal közösen 

kifejlesztett nagyteljesítményű 

akkumulátoruk révén tartják számon. A 

magyar szakirodalomban elsőként 

foglalkozik fogaskerekek számításával. 

Jelentős szerepe volt az erdészeti oktatás 

magyar nyelvűvé tételében, s az Erdészeti 

Lapok megalapításában. Ő dolgozta ki az 

akadémia új oktatási rendjét, s tanterveit, 

melyek 1872-től 1904-ig, a főiskolává 

válásig voltak érvényben.”19 Farbaky „a 

bányászat, valamint a bányászati 

19  http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=41 (letöltés: 2021.11.07.)  

http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=25
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szakoktatás és szakirodalom terén szerzett 

érdemei elismeréséül” kapta a nemességet. 

A címerleírás szerint a „sasszárnypár között 

keresztbe fektetett bányász szerszám, 

vagyis bányászkalapács és bányászcsákány 

látható”.20 

 

 
4. kép: árvanagyfalvai Farbaky István címerképe 

(1904, MNL OL K19-71-423) 

Összegezve a fentieket megállapítható, 

hogy az említett öt akadémiai tanárember 

mindegyike büszke volt bányász mivoltára 

és ezt – foglalkozásra utaló heraldikai 

jelképként – jól ki is fejezi a nemesi 

címerükben lévő „bányász szerszám”. Ezen 

túlmenően Pöschl Ede vélhetően különösen 

szerette Selmecbányát, ugyanis erre utalhat 

a „selmeczi” előneve és a városcímerhez 

nagyon hasonló nemesi címerképe is. 

„Noblesse oblige”, vagyis a nemesség 

kötelez, de értsük ezt jól napjainkra, hiszen 

magyar királytól mi már nem kaphatunk 

nemességet, viszont nemesíthetjük 

szaktudásunkat, életünket és selmeci 

örökségünket. Mindenkinek a magáét: 

Unicuique suum! 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
20  MNL OL K19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - 
Királyi könyvek 71. kötet 313. és 423-425. oldal; MNL OL K20 - Király 

Személye Körüli Minisztérium Levéltára Elnöki iratok 1904, 1395. 
iktatószám 
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