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H í r l e v é l 
 

2022/4 

2022.01.28. 

 

 

Tisztújítás 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Az idei küldöttgyűlése az Egyesületnek 

Tisztújító Küldöttgyűlés lesz. Az 

alábbiakban tájékoztatjuk Tisztelt 

Tagtársainkat a Választmány által 

elfogadott tisztújítási folyamatról. 

A küldöttek számát az adott Helyi 

Szervezet, illetve Szakosztály taglétszáma 

alapján kerül meghatározásra. 

Jövő hét közepéig a Titkárság minden Helyi 

Szervezetnek kiküldi az aktuális 

tagnyilvántartást. Ez jó alkalmat kínál arra, 

hogy a tagok hiányzó- vagy pontatlan 

adatait pótolni, illetve javítani lehessen. 
A Helyi Szervezetek vezetősége keresni fogja 

azon tagjait, akik – nyilvántartásunk szerint – 

elmaradásba kerültek 2020 és 2021 évi tagdíjuk 

befizetésével vagy az adatai hiányosnak tünnek. 

 

Alapszabályunk szerint a tagdíjak két évi 

elmaradása ezen tagok kizárását vonja maga 

után. A nemfizető tagtársak az 

elmaradásaikat legkésőbb február 18-ig 

pótolhatják – lehetőleg banki átutalással-, 

hogy tagságuk jogfolytonosan 

megmaradhasson. 

  

Tisztújítás forgatókönyve a 113. 

Tisztújító Küldöttgyűléshez 
 

1.) Választmányi ülésen kell határozni a 

tisztújítás feladatairól és időrendjéről, 

dönteni kell az egyesületi jelölőbizottság 

elnökéről. A szakosztályi jelölőbizottságok 

elnökeinek felkérésével lesz teljes az 

egyesületi jelölőbizottság. 

Határidő: 2022. január 20. 

Felelős: dr. Hatala Pál elnök 

Státusz:  

1. A Választmány Dr. Dúl Jenő km. 

tagtársunkat kérte fel a Jelölő 

Bizottság elnökének. 

2. Egyesület Választmánya 

jóváhagyta az előterjesztett 

forgatókönyvet. 

 

2.) A főtitkár és a szakosztályok titkárai az 

ügyvezető igazgató közreműködésével 

egyeztetik a helyi és területi szervezetek 

2022. január 1-én hatályos névsorát 

(létszámát), amely alapján a helyi és területi 

szervezetek taggyűlésein választandó 

szakosztályi, valamint a szakosztályi 

küldöttgyűléseken választandó egyesületi 

küldöttek számát kell meghatározni.  

Határidő: 2022. február 21. 

Felelős: Kőrösi Tamás főtitkár 

 

3.) A szakosztályok vezetőségei vezetőségi 

ülésen döntenek a szakosztályi tisztújítás 

feladatairól és időrendjéről. Feladatok: 

javaslat területi szervezetek megalakítására, 

jelölőbizottságok felkérése, küldöttek 

számának meghatározása, szakcsoportok, 

munkabizottságok, helyi és területi 

szervezetek taggyűléseinek, a 

szakosztályok küldöttgyűléseinek 

szervezése (beszámoló, jelölés, tisztújítás, 

küldöttválasztás, helyszínek, időpontok 

meghatározása, forgatókönyvek, a 

taggyűlések, küldöttgyűlések 

tisztségviselői). 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelősök: szakosztályi titkárok 

 

4.) Szakcsoportok, munkabizottságok, helyi 

és területi szervezetek beszámoló 

küldöttgyűlései, tisztújítása, 

küldöttválasztása. A szakcsoportoknál, 

munkabizottságoknál értelemszerűen nincs 

küldöttválasztás, a tisztújításukat is célszerű 

elnapolni a szakosztályi tisztújítás utáni 

időpontra, hiszen a mindenkori szakosztály-

vezetőségek hatásköre a szakosztályi 
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szakcsoportok és munkabizottságok 

megszüntetése, létrehozása vagy 

megerősítése.  

Határidő: 2022. március 20. 

Felelősök: szakcsoportok, 

munkabizottságok, helyi és területi 

szervezetek titkárai 

 

5.) Választmányi ülésen a tisztújítás 

folyamatának áttekintése, a választmányi 

tagok beosztása a szakosztályi 

küldöttgyűléseken való részvételre, a 

küldöttgyűlés időpontjának, helyszínének 

és napirendi pontjainak meghatározása, 

előkészítésének technikai feladatai. 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős: Kőrösi Tamás főtitkár 

   Zelei Gábor ügyvezető igazgató 

 

6.) Szakosztályok beszámoló 

küldöttgyűlései, tisztújítása, 

küldöttválasztása. 

Határidő: 2022. április 10. 

Felelősök: szakosztályi titkárok 

 

7.) Az egyesületi munkabizottságok 

beszámoló összejövetelei. Tisztújításukat 

célszerű elnapolni az egyesületi tisztújítás 

befejezése utáni időpontra, hiszen a leendő 

elnökség feladata a mindenkori elnöki 

bizottságok létrehozása. 

Határidő: 2022. április 10. 

Felelősök: munkabizottságok vezetői 

 

8.) Az egyesületi küldöttgyűlés 

meghirdetése. 

Felelős: dr. Hatala Pál elnök 

Időpont: 2022. április 21. 

 

9.) Választmányi ülés az egyesületi 

küldöttgyűlés dokumentumainak és 

testületei összetételének (előterjesztések, 

forgatókönyv, tisztségviselők, elnökség) 

tárgyalására. 

Felelős: dr. Hatala Pál elnök 

Időpont: 2022. április 28. 

 

10.) A küldöttgyűlés dokumentumainak 

kiküldése.  

Felelős: Zelei Gábor ügyvezető igazgató 

Határidő: 2022. május 6. 

 

11.) Egyesületi küldöttgyűlés. 

Felelős: dr. Hatala Pál elnök 

Határidő: 2022. május 21. 

 

 

 

Jó Szerencsét! 

 

 

Kőrösi Tamás 

főtitkár 

 

 

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

2022-ben az előző évhez képest nem 

változtak a tagdíjak, viszont a Választmány 

döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek 

online lapjai érhetők el alanyi jogon a 

tagtársak részére. 

Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, 

azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést 

kell fizetni a tagdíjjal együtt. 

 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel 

a sárga csekkes befizetéseknek jelentős 

költsége van és nehéz nyomonkövetni a 

befizetőjüket. 

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, illetve 

aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse 

fel, hogy „+BKL”. 
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Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

 

XIV. Kő- és Kavicsbányász Napok 
 

 

Tisztelt Tagtársak és érdeklődők! 

 

Elindult a regisztráció a Siófokon március 

9-11. között megrendezésre kerülő XIV. 

Kő- és Kavicsbányász Napokra. 

 

A jelentkezési lapot innen, az előadás 

bejelentő lapot pedig innen tölthetik le. 

 

Jó szerencsét! 

 

Szervező Bizottság 

 

 

 

LX. Bányamérő Konferencia 
 

 

Tisztelt Tagtársak, a 2022. május 25-27. 

között Balatongyörökön megrendezésre 

kerülő LX. Bányamérő Konferencia 

dokumentumait lentebb érhetik el: 

• Meghívó, 

• Előzetes program, 

• Jelentkezési lap, 

• Jelentkezési lap előadásra, 

• Tájékoztatás a szállásfoglalásról. 
 

Jó szerencsét! 

 

Szervezőbizottság 

 

 

 

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Felhívása 
 

 

Az ottawai EU Delegációtól kaptuk 

a felhívást, hogy néhány magyar cégnek 

lehetősége nyílik a quebec-i tartományra 

vonatkozó előadássorozaton részt venni, 

melyet a „kritikus és stratégiai 

ásványércek” témakörben tartanak  

2022 február 15.-én 10:30-12:00-ig. 

Az előadók és küldöttségi tagok 

tájékoztató ülést tartanak a québéci 

létfontosságú és stratégiai ásványok 

fejlesztési tervéről, utána pedig előadást 

tartanak a quebeci tartományi kormány 

tagjai is. 

Jelen lesz Camden asszony, az 

Energiaügyi és Természeti Erőforrások 

Minisztériumának bányászati 

miniszterhelyettese, a Kanadai Természeti 

Erőforrások, a Belső Piaci, az Ipari, 

Vállalkozási és KKV-k Főigazgatósága, az 

Európai Bizottság és az Európai 

Nyersanyag Szövetség (ERMA) is. 

Amennyiben a rendezvény 

felkeltette az érdeklődésüket, kérjük, 

válaszlevelükben jelezzék részvételi 

szándékukat legkésőbb február 9.-ig az 

exporthotline@hepa.hu e-mail címre. 

 

Üdvözlettel, 

 

Gősy Katalin 

https://1drv.ms/w/s!Ar_ujpvQASOdgsF0CkwYWcYf-QPLJQ?e=OdcwrC
https://1drv.ms/w/s!Ar_ujpvQASOdgsF1Y2lq6N1AxJO5og?e=u1qdpy
https://1drv.ms/b/s!Ar_ujpvQASOdgsIJBuCp-0bO9ZYV_A?e=TcShU9
https://1drv.ms/b/s!Ar_ujpvQASOdgsIK12lbySPbUvb3Nw?e=wYQHwn
https://1drv.ms/x/s!Ar_ujpvQASOdgsIG8udJc7Sa-AHSVA?e=ecyHdK
https://1drv.ms/w/s!Ar_ujpvQASOdgsIIzGoiNYyto7Q0mg?e=v4B62o
https://1drv.ms/b/s!Ar_ujpvQASOdgsIHX3GPBQBaWhZHqQ?e=g1xx8T
mailto:exporthotline@hepa.hu
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XXII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia 
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15. 

 

 

A XXI. Nemzetközi Bányászati, Kohászati 

és Földtani Konferencia zárásakor abban a 

reményben búcsúztunk el, hogy 

személyesen találkozhatunk a XXII. 

Nemzetközi Bányászati, Kohászati és 

Földtani Konferencián. Terveink szerint 

2022. május 12-15. között személyes 

jelenléttel kerül sor majd az BKF 2022 

konferenciára, Kézdivásárhelyen. 

A konferencia meghirdetése megtekinthető 

a konferencia honlapján: http://bkf.emt.ro 

 

A konferencián bemutatott előadások 

nemzetközi azonosítóval (ISSN számmal) 

ellátott, online konferenciakötetben 

jelennek meg. A tavaly megjelent kötet 

megtekinthető a következő linken: 

https://ojs.emt.ro/index.php/bkf 

 

A konferencia II. körlevele fogja 

tartalmazni a jelentkezési lapokat, 

amelyeket hamarosan kiküldünk. 

  

Jelentkezési határidők: 

Előadás/poszter bejelentése és anyagának 

beküldése: 2022. április 1. 

A bejelentett előadás elfogadásának 

visszaigazolása vagy poszterre jelölése: 

2022. április 11. 

Jelentkezési határidő (előadás/poszter 

nélkül): 2022. április 15. 

 

Az EMT az előző évekhez hasonlóan két 

kategóriában pályázatot hirdet: egyetemi és 

mesteri hallgatóknak, illetve az egyetemet 2 

éven belül végzetteknek (beleértve a 

doktoranduszokat is) a LEGJOBB 

ELŐADÁS cím elnyerésére, melynek 

jutalma egy oklevél és a következő évi 

konferencián való díjmentes részvétel. 

A pályázaton való részvételi igényüket 

kérjük, benevezéskor jelezni az előadás-

bejelentő lapon. 

  

Tervezett program: 

május 12., csütörtök: regisztráció 

május 13., péntek: egész napos kirándulás 

május 14., szombat: plenáris előadások, 

szekció-előadások, poszter bemutatás 

május 15., vasárnap: hazautazás 

 

Megjegyzés: 

A szervezők fenntartják a programváltozás 

jogát. Ha valamilyen korlátozás életbe lép a 

későbbiekben a járványhelyzet miatt, a 

rendezvények jelenléttel történő 

megtartását illetően, akkor a konferenciát 

online szervezzük meg, erről időben 

értesítjük a bejelentkezett résztvevőket. 

 

A konferencia titkársága: 

RO-400604 Cluj (Kolozsvár), B-dul 21 

Decembrie 1989 nr. 116. 

Postacím: RO-400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 

140 

Tel./fax: +40-264-590825, Mobil: +40-744-

783237 

E-mail: emt@emt.ro 

Kapcsolattartó személy: 

Mészáros Cyntia, programszervező 

(programszervezo@emt.ro) 

Bízunk benne, hogy minél többen 

résztvevői lehetünk egy tartalmas 

konferenciának! 

 

 

Tisztelettel, 

a konferencia szervezőbizottsága nevében 

 

Kovács Alpár, a BKF konferencia elnöke 

 

 

  

http://bkf.emt.ro/
https://ojs.emt.ro/index.php/bkf
mailto:emt@emt.ro
mailto:programszervezo@emt.ro
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet alakulása változtathat az 

ezévre tervezett programjainkon, de mindig 

aktualizálva fogjuk a Hírlevélben 

megjelentetni a rendezvényeinket. 

 

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. Kérjük küldjenek 

tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 
Péch Antal Emlékév 2022 változó folyamatos  

BOK ülések OMBKE 

székház 

minden hónap 

utolsó csütörtök 

 

XIV. Kő- és Kavicsbányász Napok 

2022 

Siófok március 9-11.  

Dank Viktor emléknap OMBKE 

székház 

március 17.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvér  egyeztetés 

alatt 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE 

székház 

 egyeztetés 

alatt 

XXXII. Nemzetközi Olaj- és 

Gázipari Konferencia és Kiállítás 

Eger május 4-6.  

XXIII. Nemzetközi Bányászati, 

Kohászati és Földtani Konferencia 

Kézdivásárhely május 12-15.  

113. Tisztújító Küldöttgyűlés egyeztetés alatt május 21.  

LX. Bányamérő Konferencia Balatongyörök május 25-27.  

Péch Antal sírjának 

megkoszorúzása 

Selmecbánya június 14.  

Európai Bányászati Szövetségek 

Szervezete találkozó 

Szlovénia június 18.  

XI. Bányász-Kohász-Erdész 

Találkozó 

Tatabánya június 17-19.  

Központi Bányásznap egyeztetés alatt egyeztetés alatt  

Knappentag - Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember 7-11.  

Bányászati- és Kohászati 

Múzeumok Találkozója 

Dorog 

Miniverzum 

szeptember 

második fele 

 

Fazola Napok Miskolc szeptember  

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók október  

Bányamérő Fórum OMBKE 

székház 

november  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékülés 

Kecskemét november 25.  
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Beszámoló taggyűlés és tisztújítás a Tatabányai Helyi Szervezetnél 
 

 

Ismét eltelt négy esztendő és lejárt a 

választott tisztségviselők mandátuma. Bár 

az egyesületi választási menetrend szerint 

még ráértünk volna, ám az idei esztendőre 

összeállított igen zsúfolt és tartalmas 

program miatt a vezetőségünk úgy döntött, 

hogy mielőbb legyünk túl ezen a nagyon 

fontos kötelező feladaton. Volt bennünk 

némi aggódás, hisz naponta találkozunk a 

Covid járvány okozta felfokozott 

félelmekkel, de örömmel láttuk, hogy a 16 

órai kezdés előtt szinte özönlött a nép, 

minden pótszékre szükség volt. Végül a 

sajtóképviselő, valamint a 72 szavazati jogú 

tag mellett a szervezetünk munkáját 

támogató szervezetek képviseletében 

meghívott vendégeink közül is megérkezett 

Szűcsné Posztovics Ilona polgármester, 

Marján György a T-Szol Gazdasági 

vezérigazgatója, Encsi Csaba a Vérteserdő 

Zrt főmérnöke, Fátrai Zsuzsanna a 

bányászhagyományok ápolásában élenjáró 

Benedek Elek Óvoda vezetője és helyettese, 

valamint Zelei Gábor az OMBKE 

ügyvezetője. Az ünnepi alkalomhoz illő 

módon a Tisztelet a bányász szaknak c. dal 

éneklésével kezdődött a rendezvény, majd 

Bársony László elnök köszöntötte a 

megjelenteket és külön is a vendégként 

résztvevőket. Vendégként köszöntötte 

Bencsik János urat, a térség Országgyűlési 

Képviselőjét annak ellenére, hogy ő már 5 

éve tagja az egyesületnek. Ezután került sor 

a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a 

hitelesítő megválasztására.  

 

 
Petricsek József levezető elnök és Ótos Csilla 

jegyzőkönyv vezető munka közben 

 

Petricsek József levezető elnök felkérte 

Bársony Lászlót a beszámoló megtartására, 

aki beszámolójában nem csak 2021-ről, 

hanem az elmúlt ciklusról is szólt.  

 

 
Az elnök megtartja beszámolóját 

 

A taglétszám igen sarkalatos kérdése egy 

civil szervezetnek, így arról kiemelten 

beszámolt. A legszomorúbb, hogy 2021-

ben 7-en, a 4 év során összesen 18-an 

hunytak el. Emlékük előtt 1 perces néma 

felállással adóztak a jelenlévők. Sajnos a 

közel két éve tartó járványhelyzet rengeteg 

tervezett program elhagyását jelentette, így 

radikálisan csökkent a személyes 

találkozások száma, ami vélhetőleg 

kihatással volt a tagsági díjak elmaradására 

is. Ezt most komolyabban vette a vezetőség 

és az Alapszabály előírása szerint járt el, a 2 

éve nem fizetőket törölte. A 4 év során 

ebből eredően, illetve egyéni döntés alapján 

28 fővel csökkent a taglétszám. Örvendetes, 

hogy ugyanezen időszak alatt az új belépők 

száma 58 fő volt, így a ciklus mérlege 

pozitív. A jelenlegi létszám 217 fő, tehát 

még mindig a legnagyobb létszámú ez a 

helyi szervezet. Az elnök szólt arról is, hogy 

a tagság egy részétől kritikák 

fogalmazódtak meg, miszerint az OMBKE 

egy szakmai szervezet és az elmúlt években 
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jelentős eltolódás érzékelhető a helyi 

szervezetben. Ez kétségkívül így van, ám az 

Alapszabály szerint mindenki felvehető a 

tagok sorába, aki az egyesület céljaival 

egyetért és a tagsági díj fizetését teljesíti. Az 

alapcélok között szerepel a szakmaiság 

mellett a bányász-kohász hagyományok 

őrzése, ápolása, a felnövekvő ifjúsággal 

való megismertetése is. Ennek megfelelően 

a szakmaiság megtartása mellett nyitott a 

szervezet vezetése évekkel ezelőtt, számos 

új programelemet beiktatva a korábbiak 

mellé, mint például a nótaestek, 

hagyományőrző előadássorozatok tartása, 

bányászat- és várostörténeti iskolai 

versenyek szervezése, segítése, régi selmeci 

hagyományok (disznótor, tarokk, 

szalamander ) felelevenítése, szakmai-

kulturális kirándulások szervezése stb., 

ezzel számos embert sikerült a szervezet 

tevékenységével megismertetni és közülük 

sokan taggá is váltak.  

 

 
 

A szervezet programjainak bővítése, a 

partnerszervezetekkel (erdészek, kohászok, 

múzeum, bányász szakszervezet, bányász 

fúvós zenekar stb.) való kapcsolat és 

együttműködés erősítése, valamint a városi 

programokba történő intenzívebb 

bekapcsolódás eredményeképpen, egyre 

ismertebbé vált a szervezet és így sikerült a 

pénzügyi támogatók körét is bővíteni. Az 

eredmények számszerűsíthetőek is, hisz a 

nyitás óta 165 új taggal bővült a szervezet 

és jelenleg már a városi önkormányzat 

mellett 5 cég is támogatja anyagilag az 

egyesületet ill. rajta keresztül a helyi 

szervezetet.  

A vezetőség nagyon gazdag, közel 50 

eseményt tartalmazó munkatervet állított 

össze 2021-re, ám a járványveszély miatt 

csak május végén sikerült - igaz 

korlátozásokkal - beindítani az egyesületi 

életet. Ennek ellenére nem kell 

szégyenkezni, amit az alábbi 

felsorolásszerű ismertető is igazol: 

1. Beszámoló taggyűlés a 2020-as 

esztendőről május 26. (70 fő). 

A taggyűlés keretén belül került sor a 

szervezet telephelyén egy életnagyságú 

Szent Borbála szobor avatására. A szobrot 

diófából Mózer Ernő fafaragó művész 

készítette, aki egyébként az egyesület tagja. 

A költségeket egy üzleti partnerünk és 

Szűcsné Posztovics Ilona polgármester 

asszony felajánlása (Új MÁK Rt részvény 

vásárlás) fedezte. 

2. 8 vezetőségi ülés volt az év során. 

3. Szakmai előadások: 

Balogh Csaba: Bányászportrék (2 alkalom) 

Csaszlava Jenő: Amit Selmecbányáról tudni 

érdemes 

Boros Dénes: A DUSZÉN KFt és a Dudarit 

4. Öt szakmai kirándulás is volt az év 

során: 

• Selmecbánya 3 nap (24 fő). Sajnos a 

szalamander felvonulás elmaradt, de 

így is jól érezte magát a társaság. A 

költségeket mérsékelte egy országos 

pályázaton elnyert 450 EFt. 

• Háromnapos tarokkhétvége és II. 

Tompos Csaba országos tarokk 

emlékverseny Balatongyörökön 40 

fő részvételével. 

• Devecser - Ajka - Úrkút 1 nap (27 

fő). A résztvevők megismerkedtek a 

vörösiszap katasztrófa történetével, 

hatásával, a kárelhárítás 

munkálataival. Horváth Károly 

vezetésével megtekintették az 

Ajkacsingervölgyi Bányászati 

Múzeumot, majd ellátogattak a 

bezárt Úrkúti mangánbányához, 

ahol Dr. Vígh Tamás mesélt a 

bányáról és annak maradékáról, a 

telephely jövőjéről. 

• A soproni kirándulás fő célja a 

Központi Bányászati Múzeum 

megtekintése volt. Útközben 

Gönyün egy sóderbányát tekintett 

meg a csoport, ahol víz alól 

kotrógépekkel történt a termelés. 

Szerepelt még a programban egy 

csokoládé múzeum és Nagycenki 
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Vasúti Múzeum megtekintése is. Az 

egynapos kiránduláson 42 fő vett 

részt. 

• Az év végén még egy soproni 

kirándulást szerveztünk, amely 

során a Sopront elkerülő M85-ös 

gyorsforgalmi út alagúthajtásának 

megtekintése volt az elsődleges cél. 

Kapcsolódó programként a felújított 

Fertődi Eszterházy kastély 

megtekintése szerepelt (1 nap, 48 

Fő). 

5. Augusztus utolsó szombatján kerül 

sor a szokásos múzeumi 

akciónapra, amely keretében 

folytatódott „Fogadj örökbe egy 

bányagépet!” akció és a már örökbe 

fogadott gépek tisztítása, festése, 

rendbetétele. A gondok ellenére 

vidám hangulatban közel 70 fő vett 

részt az akcióban. 

6. Dorogon, Schmidt Sándor 

szobránál, 8 tagtársunk vett részt a 

támogató partnercég, az ÉDV Zrt 

szervezésében megtartott 

koszorúzáson. Ezt megelőzően a 

Nemzeti Kőbányászati 

Emlékhelynél helyeztük el a 

megemlékezés virágait. 

7. A Központ Bányásznapi 

ünnepségen Gyöngyösön a 

szervezet képviseletében 4 fő vett 

részt. 

8. A 71. Tatabányai Bányásznapi 

rendezvények jelentősebb 

mozzanatai, amelyek a helyi 

szervezet aktív közreműködésével 

valósultak meg: 

● Koszorúzások (temetők, 

skanzen, Vértanúk tere, 

Alsógalla, Bányamentő 

állomás) 

● Fogadás a Tröszti Klub 

Étteremben. A fogadásra 

minden koszorúzáson jelenlévő 

meghívást kapott. 

● Virágelhelyezés a Bányász 

Kegyeleti emlékműnél és 

ünnepélyes felvonulás a 

Bányászati és Ipari Skanzenbe. 

A menet élén a városi mazsorett 

csoport haladt, akiket a bányász 

zenekar, majd a zászlók és 

felvonulók hada követte. A 

felvonulók között mintegy 70 

bányamanó jelmezbe öltözött 

óvodás is vonult. A skanzenben 

került sor bensőséges ünnep 

keretén belül a Solymos 

Mihály, valamint a 

Közbiztonsági Díj átadására. A 

Solymos Mihály Díjat – amely 

a bányászhagyományok 

ápolásáért adható városi 

kitüntetés - Izing Ferenc, a 

szervezet titkára kapta. Az 

ünnepség után a kötetlen 

együttlét a múzeumi 

bányásztalálkozó keretében 

éjszakába nyúlóan folytatódott. 

● Csilletoló verseny szervezése 

évek óta a helyi szervezet és a 

szakszervezet közös 

szervezésében zajlik. A 

bányásznapi ünnepségek körüli 

bizonytalanság miatt a 

szokásosnál kevesebb csapat 

részvételével, de nagyon vidám 

hangulatban és balesetmentesen 

zajlott le. 

● Évről – évre egyre nehezebben 

szervezhető meg a bányásznapi 

programsor zárását jelentő 

városi szalamanderes 

felvonulás, amely egyébként a 

városi értéktár részét képezi. 

Sajnálatos lenne, ha ez 

elveszne. 

● A legnagyobb vonzerővel még 

mindig a 3 napos bányásznapi 

Május 1 Parkban szervezett 

bányásznapi vásár és a hozzá 

kapcsolódó kulturális 

programok bírnak, de ezek 

szervezése nem a szervezet 

feladata, a tagok csak 

magánemberként vesznek rajta 

részt.  

9. Némi aggódással ugyan, de végül 

sikeresen sor került a hagyományos 

szakestélyre is, ahol 37 tag mellett 

30 vendég - városi vezetők, 

erdészek, kohászok, egyetemi 

hallgatók és társszervezeti 

képviselők (Oroszlány, Dorog) 

jelentek meg. Ez volt a helyi 

szervezet 50. regisztrált 
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szakestélye, így a mottót is ez adta. 

A korsóavatót Dr. Hatala Pál, 

egyesületünk elnöke tartotta. 

10. A temetések a családok kérése és a 

korlátozó intézkedések 

figyelembevételével történtek. 

Nagyon sokan kísérték utolsó 

útjára a Solymos Mihály díjas 

Forisek István alias Langalétát, aki 

nem csak szakmailag volt 

meghatározó egyén, hanem a 

szakestélyek örökös cantusa 

mellett létrehozta és vezette a már 

országosan is ismert Rozmaringos 

Bányász Egyletet. Halála így 

különösen nagy veszteség a 

szervezet számára. Életútjához 

méltó keretek között gyász-

szakesten mondtak végső búcsút 

barátai, tisztelői (37 fő).  

11. A mindenszentek napján tartott 

gyertyagyújtásra és 

megemlékezésre, a Bányász 

Kegyeleti emlékműnél november 

1-én került sor. 

12. Látogatás a felújított Bányatiszti 

Kaszinóban 38 fő részvételével. 

13. On-line szakosztályvezetői ülés (3 

alkalommal) volt.  

14. Egyesületi közgyűlésen való 

részvétel (2 alkalom)  

15. Az egyesület új székházának 

avatási ünnepségen való részvétel 

16. Bányász szabaduló szoba 

kialakítása a Bányászati és Ipari 

Skanzenben 

17. A hagyományos, többfordulós „Jó 

szerencsét!” városi iskolai verseny 

helyett 33 csapat (több, mint 100 

felső-tagozatos diák és a kísérők) 

részére egyfordulós játékos verseny 

lebonyolításának segítése, a 

program támogatása és részvétel a 

versenyen. 

18. A Kereskedelmi, Vendéglátó és 

Idegenforgalmi Technikum és 

Szakképző Iskola 9. B osztálynak 

(22 diák és az osztályfőnök) részére 

társadalmi munka megszervezése 

és irányítása a skanzenben, 

valamint előadás a bányászatról és 

a bányász hagyományokról. 

19. Borbála napi rendezvények: 

● Borbála emlékülés a Tatabányai 

Múzeumban, 

● Gyertyagyújtás a Szent Borbála 

szobornál, 

● Ünnepi Közgyűlés, díjátadás a 

Bányatiszti kaszinóban, 

● Bányászlámpás felvonulás a 

Szent István templomhoz, 

● Szentmise az Óvárosi Szent 

István templomban. 

20. Kibővített évértékelő vezetőségi 

ülés 47 fő részvételével. 

21. Bányász Hősök Emléknapján 

megemlékezés a bányabalesetek 

áldozatairól és virágelhelyezés a 

Bányász Kegyeleti Emlékműnél 

(dec. 30). 

 

Külön önkormányzati támogatásból 

(1 425 150 Ft) és 800 EFt+ÁFA pályázati 

összegből elkészült egy bányász szabaduló 

szoba a Bányászati és Ipari Skanzenbe. 

Külön köszönet illeti Zelei Gábor 

ügyvezető urat, aki nem csak elkészítette a 

pályázatot, hanem mindvégig figyelemmel 

kísérte és gondozta a projekt 

megvalósítását. Ehhez komoly segítséget 

nyújtott a Vértesi Erdő Zrt, NHSz 

Tatabánya Zrt, az ÉDV Zrt Vízbányászati 

üzeme, a tagság és a múzeum dolgozói köre 

is. 

 

A sajnálatosan elmaradt tárgyévi 

programok közül különösen érzékeny 

hiányt eredményezett a hagyományőrző 

előadássorozat, a XI. Országos Bányász – 

Kohász – Erdész Találkozó és a 41. Borbála 

bál. 

 

A szakmai beszámoló végén szó volt a 

szervezet gazdálkodásáról is. A gazdag 

programsor megvalósítását nagymértékben 

segítette a pénzügyi támogatók köre, 

nevezetesen Tatabánya Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, a T-Szol Zrt, az ÉDV ZRt, 

a Tatabányai Fűtőerőmű Kft, a Bridgestone 

Tatabánya Kft és az AGC Glass Hungary 

kft. Az együttes éves támogatás 4,8 MFt, a 

pályázati bevétel 450 EFt és a tagság által 

befizetett rendezvényi hozzájárulás és 

adományok összege 2 895 EFt volt.  

A ciklus 4 éve során a helyi szervezet összes 

bevétele 36,33 MFt volt. Ebből a 

támogatások összege 19,35 MFt, a pályázati 

https://keri-tbanya.hu/
https://keri-tbanya.hu/
https://keri-tbanya.hu/
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bevétel 0,45 MFt és a tagság hozzájárulása 

16,54 MFt. A fenti számokból jól látható a 

tagság jelentős áldozatvállalása, de az is 

nyilvánvaló, hogy külső támogatók nélkül 

sokkal szerényebben működhetne a 

szervezet. Persze a támogatók nem 

jelentkeznek önként. Feléjük meggyőzően 

igazolni kell a szervezet tevékenységének 

hitelességét, szükségességét és bizonyos 

szintű közérdekűségét. 

Összességében a helyi szervezet 

gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil 

volt az elmúlt évben épp úgy, mint a ciklus 

során. 

 

Zárásként Bársony László megköszönte a 

tagság aktivitását, a támogatók 

önzetlenségét és az együttműködő 

partnerek segítőkészségét. Csekély 

viszonzásként virággal, jelképes 

ajándékokkal köszönte meg a partnerek és 

szponzorok segítségét, támogatását. Külön 

köszönetet mondott az OMBKE 

vezetésének az egész évben odafigyelő és 

segítő munkájáért. Zelei Gábor 

ügyvezetőnek egy Davy lámpát nyújtott át 

azzal a szándékkal, hogy a jövőben ha kell, 

akkor éjjel, sötétben is idetaláljon. 

 

Elsőként Szűcsné Posztovics Ilona kért 

szót. Elmondta, hogy bár egy nagyon fontos 

megbeszélésen kellene már régen lennie, de 

számára ez a szervezet, amely a tatabányai 

Sport Klub után a legnagyobb létszámú 

civil szervezet a városban, legalább annyira 

fontos, mert nem szabad elfelejteni, hogy 

ezt a várost a bányászat hozta létre, a 

bányászat éltette és tette azzá, ami ma. És ez 

különösen fontos most, amikor a település 

várossá válásának 75 éves évfordulóját 

ünnepli. Ahogy a múltban, úgy a jövőben is 

szívesen jön a szervezet rendezvényeire és 

támogatja a működését az érvényes 

együttműködési szerződés alapján. Most, a 

város 75 éves évfordulóján reméli végre 

sikerül tető alá hozni a XI. Országos 

Bányász – Kohász – Erdész Találkozót és 

ahhoz a benyújtott előterjesztés alapján 

jelentős önkormányzati segítséget nyújt a 

város. Megköszönte az elnök, a titkár és a 

vezetőség munkáját és reményét fejezte ki, 

hogy a tisztújítás után is folytatni fogják 

tevékenységüket.  

 

 
Bársony László megköszöni Szűcsné Posztovics 

Ilona polgármester asszonynak egyesületünk 

támogatását 

 

Bencsik János képviselő úr szintén 

elismerését fogalmazta meg a vezetés és a 

tagság munkáját illetően és a jövőbeni 

támogatásáról – különösen a találkozó 

vonatkozásában- biztosította a helyi 

szervezet vezetését és tagságát. 

Az együttműködő partnerek képviseletében 

Benyeczkó Ilona iskolaigazgató és Fátrai 

Zsuzsanna óvodavezető egyaránt örömének 

adott hangot, hogy a szervezet révén aktívan 

részesei lehetnek a város bányászati 

hagyományai ápolásában, 

megismertetésében és a jövőben is részt 

kívánnak ebben venni. 

A beszámolót a tagság egyhangúlag 

elfogadta. 

Ezt követően Szikra Miklós a Jelölő 

bizottság elnöke jelentést tett a végzett 

munkáról. Ez alapján elnöknek továbbra is 

Bársony Lászlót, titkárnak pedig Izing 

Ferencet javasolják és más jelölt ezekre a 

tisztségekre nem volt. A vezetőségbe 11 főt 

jelöltek, közülük kell majd a tagságnak azt 

a 7 főt megválasztani, akik tovább folytatják 

azt a munkát, ami eredményeként a 

Tatabányai Helyi Szervezet nem csak 

taglétszámában, hanem aktivitásában is 

élenjáró a helyi szervezetek sorában. A 

tagság, miután minden jelölt nyilatkozott, 

hogy vállalja a jelölést megszavazta a 

szavazólapra való felkerülésüket. 

Szeremley Géza, a Szavazatszámláló 

Bizottság elnöke ismertette és jelezte, hogy 

72 fő szavazati joggal rendelkező tag van 

jelen, majd ismertette a szavazás menetét és 

kiosztotta a szavazólapokat. A szünetben 

szerény vendéglátás mellett élénk 
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beszélgetés folyt, amely jól érzékeltette 

mennyire óhajtják már az emberek a 

személyes találkozásokat. A 

szavazatszámlálás ideje alatt a jelenlevők 

megtekintették a Mokánszki Béla által 

készített filmet a helyi szervezet elmúlt évi 

munkájáról. 

A szavazatok összeszámolása után 

Szeremley Géza kihirdette a választás 

eredményét. Elnök Bársony László, Titkár 

Izing Ferenc, a vezetőség tagja pedig Dallos 

István, Dr. Hegedűs Balázs, Izingné Győrfi 

Mónika, Kis Gergő, Kiss József, Máj 

Jánosné és Németh László lett.  

A tisztségében megerősített elnök rögtön 

megkérte Németh Lászlót, a Tatabányai 

Bányász Hagyományokért Alapítvány 

kuratóriumi elnökét, hogy a jövőben 

zavartalan működés érdekében írják alá a 

két szervezet együttműködési 

megállapodását.  

 

  
Bársony László TbHSz elnöke és Németh László, az alapítvány elnöke aláírja az együttműködési szerződést 

 

 

Ezt követően megköszönte a jelölő és a 

szavazatszámláló bizottságok, valamint a 

levezető elnök és a jegyzőkönyv-vezető 

munkáját, a tagság kitartását és a bizalmat. 

Reményét fejezte ki, hogy azon jelöltek 

munkájára és támogatásra is számíthat a 

jövőben is, akik nem kerültek most be a 

vezetésbe. 

(Szöveg és fotók:) 

 

Izingné Győrfi Mónika 
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„Az egyesületnek van hosszú élete és igazi súlya” 
OMBKE történet a helyi szervezet története tükrében 

 

 

Majd’ hét évtizeddel ezelőtt jött létre az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület Vaskohászati Szakosztályának 

Dunaújvárosi Helyi Szervezete. A közelgő 

jubileum nem csupán a vissza-, hanem az 

előretekintésre is alkalmat ad. 

 

Forrásdokumentum: „A kis vörös 

könyv” 

 

A helyi szervezet 1954 és 1999 közötti 

időszakának feldolgozására vállalkozott a 

vezetőség megbízásából dr. Ágh József 

titkár és Sütő Zoltán szervezőtitkár. „A kis 

vörös könyv”-ként a mai napig emlegetett 

kiadvány a Dunaferr Alkotói Alapítvány 

támogatásával készült, s 1999. november 

11-én az OMBKE helyi szervezete és 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának közös szervezésében 

előkészített Magyar Tudomány Napja című 

rendezvény alkalmából került 

nyilvánosságra. „A Bányász Kohász 

Egyesület Dunaújvárosi Helyi 

Szervezetének tagsága ezzel a munkával is 

köszönti a 2000-ben 50 éves Dunaferr 

Dunai Vasmű Részvénytársaságot!” A 

kötetet dr. Szücs László, az OMBKE 

Vaskohászati Szakosztály elnöke lektorálta. 

Íme, egy részlet a kiadvány előszavából: 

„Egyesületünknek abban a szerencsében 

volt része, hogy 1995-ben bekapcsolódott 

több mint ezeréves magyar vastermelő 

telepek kutatásába. Az archaikus 

mesterségünk szakrális mítoszáról a 

honfoglalásunk korában lehullott a lepel, 

előbb szolgáltató foglalkozássá vált, majd 

manufakturális tevékenységgé fejlődött, 

aztán az ipari forradalom a „virágzó 

vaskorszakot” hozta magával. Ekkor már 

nem csak a vas mennyisége volt a fő cél, a 

minősége is előtérbe került. Az utóbbi 

feladat a ma szakembere számára mind 

fontosabbá válik, amikor már megjelentek a 

vas és acél versenytársai, az új szerkezeti 

anyagok. Megkezdődött egy új korszak a 

sajátos szakmai kihívásaival. A 

kihívásoknak való megfeleléshez jól 

képzett, a szakmájuk iránt elkötelezett 

szakemberekre van szükség. A 

szakemberek nélkülözhetetlenségét 

ismerték fel a 18. század első harmadában, 

amikor III. Károly király Selmecbányán 

alapított bányatisztképző iskolát, amelyet 

Mária Terézia királynő akadémiai rangra 

emelt. Ebből fejlődött a Bányászati és 

Erdészeti Akadémia, amely az egész 

Osztrák-Magyar Monarchia 

szakemberképző bázisa lett. A bányák, a 

kohók és erdők szakemberei a 

nemzetiségüktől függetlenül német nyelven 

tanulták a szakmát az akadémián. Gyökeres 

változásokat a 19. század hozott. Lelkes 

szakemberek gyűjtötték a bányászat és 

kohászat magyar műszavait, egyesületekbe 

tömörültek, szakfolyóiratokat adtak ki 

magyar nyelven, és végül magyar lett az 

oktatás nyelve. 1868-ban indította útjára 

Péch Antal a Bányászati és Kohászati 

Lapokat. 1892-ben pedig megalakult az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület, amelynek létrehívását Széchenyi 

István is sürgette: „egy magányos ember 

semmi – úgymond -, s csak az egyesületnek 

van hosszú élete és igazi súlya”. 

A történeti kiadvány első fejezete az első 35 

esztendőt öleli át. Ebből megtudhatjuk, 

hogy „az OMBKE helyi csoportja 40 fővel 

jött létre. Az elnök Borovszky Ambrus volt, 

a titkár Selmeczy Ernő. Az alapító csoport 

tagjai és vezetői szakmatörténeti küldetést 

és feladatot vállaltak. Vállalták azt, hogy itt 

a pentelei fennsíkon létrejövő kohászati 

vertikumban dolgozó és a vasmű 

lakókörzetében élő szakemberek között is 

terjesztik és gyakorlattá teszik a „magyar 

kohászat Mekkájának: Selmecbányának 

szellemében fogant évszázados 

gondolatokat.” 

Az alakuló összejövetelen jelen volt: 

Forbáth Róbert, Tóth Gábor, Pőze László, 

Weingartner Pál, Fodor Sándor, Keményfy 

György, Szántó István, Pilter Pál, Czakó 

Lajos, Lipták Zoltán, Fadgyas János, 

Okilicsányi et. (így szerepel a könyvben a 

neve). 

Pilter Pál és Forbáth Róbert megnyitója 

után az alábbi munkabizottságokat 
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alakították meg: A kupolókemencékkel 

kapcsolatos hiányosságok felszámolása, 

téglaminőség, építés és üzemeltetés 

vonalán. Az elektromos kemencék 

boltozattartóssági és üzemi vizsgálata. 

Kohóépítés kiértékelése. Kohó hőtechnikai 

műszereinek leolvasásáról technikai 

minimum alapon brossúra készítés.  

A helyi szervezet céljaiban követte a nagy 

múltú országos egyesület alapszabályában 

rögzítetteket: „… az egyesület … ankétot 

tart fontosabb kérdések tisztába hozatalára, 

ezek felett tanácskozik és véleményt mond, 

a hazai vállalkozóknak jó tanácsokkal 

szolgál minden irányban, ütemterveket és 

üzemi berendezéseket megbírál, a 

bányászat és a kohászat érdekében 

folyamodik, s előterjesztéseket tesz a 

kormánynál, hatóságoknál …, a bányászati 

és a kohászati ipar fejlesztésére…”  

Az egyesület célja a leírt irányelvek szerint 

a magyar bányászati és kohászati irodalom 

fejlesztése, a szakemberek tudományos 

törekvéseinek pártolása, szakmai ismeretek 

fejlesztése és a szakérdekek előmozdítása 

volt. 

 

A helyi csoport létrehozója: Dr. Pilter Pál 

 

Dr. Pilter Pál 1954-ben került a Sztálin 

Vasműbe a nagyolvasztómű gyárrészleg 

vezetőjének, majd 1955-től 1964-ig a gyár 

főmérnöki tisztét töltötte be. Szervezése 

révén 1954-ben alakult meg az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

helyi csoportja. Kezdeményezésére 1957-

től váltak rendszeressé Balatonszéplakon a 

kohászati konferenciák. Hazai és külföldi 

szaklapokban rendszeresen publikált, 

javaslatára jött létre a vasmű műszaki 

folyóirata. A Vasipari Kutató Intézethez 

1964 végén helyezték át, ahol tudományos 

igazgató-helyettesként dolgozott. 

Negyvenkilenc éves korában hunyt el. 

 

 
Pilter Pál főmérnök 

 

 

Szente Tünde 
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Felhívás! 
 

 

 
 

„Vándor Diák Asztaltársaság eseménye 

Miskolci Egyetem (University of Miskolc) 

Nyilvános · Bárki a Facebookon vagy azon 

kívül 

 

Mi, a Vándor Diák Asztaltársaság úgy 

határozánk, hogy Pecsét István bursch 

társunk mihamarabbi gyógyulásának 

támogatására tartassék Jótékonysági 

Szakestély, melynek dátuma ne legyen más, 

mint böjt előhavának 5. napja (gyk: 2022. 

február 5.). 

 

Pecsét István megsegítésére való gyűjtéshez 

folyamatos és többszörös hozzájárulási 

lehetőséget biztosít jelenleg is a támogatói 

jegyek megváltása, amelynek összege 2.000 

illetve 4.000 JMF. 

 

Felmerülő kérdések megválaszolásával 

kapcsolatosan keresendő személyek: 

Szécsényi Ákos v. Emlékszem Sopronban – 

Elnök 

Gál Rajmond v. Minden nap Sportnap – 

Kamarás 

Dankó Nikoletta v. Az Ügyes Nagylány – 

Jegyző 

 

Utaláshoz szükséges adatok: 

Kártyatulajdonos neve: Gál Rajmond 

Számlaszám: 10400353-86768284-

55721003 

Közlemény: "Név+támogatói invit" 

 

Amennyiben szükséges a Társaság 

elérhetősége: vandordiak2021@gmail.com 

 

 

Jó Szerencsét! 

Üdv Az Erdésznek! 

Legyen Fényes Sikere A Kohásznak!” 

 

Pecsét István nálunk Miskolcon végzett a 

Bányamérnöki Karon és a szakestély is itt 

lesz Miskolcon úgy tudom. 

 

A listán már korábban írtam róla, most ezzel 

a kb. 7 perces videóval és újság cikkel 

szolgálnék a gyűjtés aktualitásához.  

 

A Baráti Társaság itt érhető el a Facebook-

on. 

 

Én évek óta támogatom Istvánt minden 

lehetséges fórumon, amit elérek. Hihetetlen 

az a kitartás, amellyel hosszú évek óta küzd 

az életben maradásáért. Már kezelték 

egyszer Kínában, akkor kiirtották 

szervezetéből a rákot. Most megint oda 

szeretne menni, mert egyszer már ott 

meggyógyították. Erre gyűjt. Évek óta 

támogatom anyagilag is, most is meg fogom 

tenni. Erre kérem a Hírlevél olvasóit is. 

Köszönöm szépen. 

 

Jó szerencsét! 

 

Morvai Tibor 

 

 

  

mailto:vandordiak2021@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=T7ibFZumqvA&t=4s
https://www.duol.hu/helyi-eletstilus/2021/11/az-elvesztegetett-ido-az-eleteselyet-csokkenti?fbclid=IwAR0l5qf1FOVM-bx3mYEF3Jim-WtH8KmPJ5ceTMkzuc65Re3jKxWVSqslgpY
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074220674177
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In Memoriam Ferencz Gyula 
1937-2022 

 

 

 
 

Ferencz Gyula gyémántokleveles 

erdőmérnök Sopronban született 1937-ben. 

A nagymúltú Széchenyi István 

Reálgimnázium tanulójaként 1956-ban 

érettségizett. 

Az utolsó, még az 1956-os forradalomban 

részt vett erdőmérnöki évfolyam tagja volt. 

Sok egyetemista társával együtt november 

4-én ő is Ausztriába menekült. Bár az 

Austria Wien és osztrák válogatott kapus 

nagybácsija révén egy elsőosztályú svéd 

futballcsapattól kedvező szerződést, sőt 

repülőjegyet is kapott, a hazatérők számát 

gyarapította. 

Közismert volt nemcsak a városlakók, 

hanem a selmeci-soproni történelmi karok 

hallgatói közt is. Ehhez sopronisága, 

megnyerő egyénisége mellett, egyetemi 

közös futballcsapatunk, a Haladás és a 

Soproni Vasutas Sport Egyesület meccsein 

való kiváló szereplése hozzájárult. 

Erdőmérnöki oklevelét 1961-ben az utolsó 

bányász- erdész-földmérő évfolyamok 

tagjaként szerezte meg. Életének alakulását 

a soproni sport és „bányász” kapcsolatok 

alapvetően befolyásolták. 

1961-62. között rövid iedeig az 

Erdőmérnöki Főiskola Fatechnológia 

Tanszéken tanársegédként, majd a GYSEV-

nél dolgozott. Sportmúltjára is 

visszavezethető megkeresésre elfogadta a 

Nógrádi Szénbányászati Tröszt 

nagyhatalmú vezérigazgatójának, 

Pothornik Józsefnek személyesen, soproni 

lakásukban kézbesített ajánlatát. 1962 

szeptemberétől a Tröszt Anyag- és 

Áruforgalmi Osztályán, majd 1970-től 

osztályvezetőként az Anyag- és 

Áruforgalmi és Kereskedelmi Osztályon 

dolgozott. Közben a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen terv-

matematikusi diplomát szerzett. Szakmai 

tevékenysége terén 1975-80-ig a Nógrádi 

Szénbányászati Tröszt Kisterenyei 

üzeménél üzemigazgató, majd 1980-tól, 

átszervezés következtében az ERDÉRT 

Vállalat Kisterenyei telepének igazgatója 

volt. Innen ment nyugdíjba 1995-ben. 

Munkásságát miniszteri kitüntetésben és 

többszörös kiváló dolgozói kitüntetésben 

részesítették. 

Életének egyik meghatározó tényezője a 

sport, ezen belül is a labdarúgás. 10 éven 

keresztül a Salgótarján BTC NB I-es 

csapatnak tagja, majd Szojka Ferenc 

visszavonulása után, csapatkapitánya volt. 

Az SBTC 1971/72-ben a vidék legjobb 

csapataként részt vehetett az UEFA kupán. 

Nyelvtudása révén ő készítette elő 

görögországi meccsüket. Ennek során 

Puskás Ferenc segítségét is 

megtapasztalhatta. Baráti körben szívesen 

emlékezett személyes találkozásuk Puskás 

Öcsire jellemző körülményeire. Többmint 

200 NB I-es mérkőzésen szerepelt, és 

kétszer tagja volt a magyar „B” válogatott 

csapatnak. 

Később, az aktív labdarúgás befejezése 

után, mint társadalmi sportvezető szerzett 

érdemeket. 1997-ben Nemzetközi 

Sportmenedzseri Diplomát szerzett. Két 

ciklusban is tagja volt a Magyar Labdarúgó 

Szövetség elnökségének. 15 éven keresztül 

a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség 

elnöke volt. Társadalmi tevékenységéért 

több elismerésben részesült: Magyar 

Sportért Érdemérem, Magyar 

Labdarúgásért Aranyérem, Puskás 

Emlékérem, Nógrád megye Sportjáért, 

Salgótarján Sportjáért Emlékérem. 

 

Jó szerencsét! 

 

dr. Illyés Benjamin 
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Könyvismertetés 
BENKE ISTVÁN: BÁNYAJÁRÁS TELKIBÁNYÁN 

 

 

 
 

Benke István bányamérnök, 

technikatörténész évtizedek óta vezető 

szerepet játszik szakmánk múltbeli 

értékeinek feltárásában és közkinccsé 

tételében. A nevéhez fűződik például a ma 

már könyvritkaságnak számító „A magyar 

bányászat évezredes története” című 

sorozat köteteinek a szerkesztése. 

Kutatóként különösen a Zempléni-hegység, 

ezen belül pedig az „aranygombos” 

Telkibánya áll érdeklődésének 

középpontjában. Az egykori bányavárosra 

és érctermelésére vonatkozó kutatási 

eredményeit eddig egy monográfiában 

(Telkibánya bányászatának története, 

2001), több tájékoztató kiadványban és 

tanulmányban adta közre.  

A közelmúltban (2021 

decemberében) újabb könyvvel 

örvendeztette meg az érdeklődőket, amely a 

Bányajárás Telkibányán címet kapta. 

Ebben húsz évvel a fentebb említett 

munkája után először számol be – az azóta 

felkutatott dokumentációk alapján – a 

Telkibányán még járható bányák 

állapotáról, történetükről. Ez azért is fontos, 

mert egyre nehezebb a hajdani 

létesítmények helyét megtalálni, és közben 

a kapcsolódó objektumok, a vízgátak, a 

kohók, az ércőrlő-malmok, az aknaházak 

stb. mindinkább pusztulnak. Ma már csak 

egy-két olyan szakember él, aki az újabb 

időkben itt dolgozott, és 

visszaemlékezésével ki tudja egészíteni a 

dokumentációkban szereplő adatokat. 

Ez a kiadvány azért is vált 

időszerűvé, mert a hajdani Szomolnoki 

Bányakapitányság iratanyaga, amely a 

telkibányai bányászat dokumentumait is 

tartalmazza, átkerültek a selmecbányai 

szaklevéltárba, így kutathatóvá vált. A 

telkibányai nemesércbányászat második 

korszakáról, az 1740 és 1880 közötti 

időszakról ezek az iratok részletes, eddig 

ismeretlen adatokat tartalmaznak. Közel 

900 német nyelvű levéltári egységről van 

szó, amelyeknek a tartalmi kivonata 

meghaladja az 50 kéziratoldalt. Ha ezek a 

dokumentációk már korábban 

rendelkezésünkre állnak, lényegesen 

befolyásolhatták volna az 1950-es és 60-as 

években folyó kutatások eredményeit. A 

terület tanulmányozása már régen 

abbamaradt, az egykori kutatóintézetek és 

szervezetek pedig megszűntek, ma már a 

volt bányák helyének meghatározása is 

nehézségekbe ütközik. Nagy eltérések 

vannak a korábbi térképi adatok és a 

modern GPS-rendszerrel bemért, vagy a 

hivatalos EOV-térképen ábrázolt 

helymegjelölések között. 

Nemcsak azért időszerű ez a 

kiadvány, mert az általában 50 évenként 

megismétlődő kutatások számára adatokat 

ment, hanem azért is, mert a térség 

fejlesztési terveiben szerepel a 

bányavágatok bizonyos részeinek bevonása 

az idegenforgalomba. Az egykori bányászat 

emlékei iránt nagy az érdeklődés a külföldi 

szakemberek részéről is. Ennek az egyik 

oka, hogy ma már ritka bányászattörténeti 

emléknek számítanak a Kárpát-

medencében az eredeti állapotukban 

fellelhető középkori vágatok, fejtések. 

Különlegesnek számit Telkibányán a 

hajdani bányák érintetlen, csaknem 
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középkori állapotban megmaradt 

környezete is. 

Mindezek alapján elmondhatjuk, 

hogy hasznos és hiánypótló kiadvány 

Benke István új könyve, amelyet szívből 

ajánlunk a szakembereknek és 

mindenkinek, aki érdeklődik bányászatunk 

múltja iránt. 

A szép kiállítású, A/5 méretű, színes 

borítójú, 124 oldalas könyvet a szemléletes 

leírások mellett sok színes fotó, térkép és 

diagram gazdagítja. Irodalomjegyzék és 

bányászati értelmező szótár is segíti az 

olvasók tájékozódását. A kiadó az Érc- és 

Ásványbányászati Múzeum Alapítvány 

(Rudabánya), a nyomdai kivitelezést a 

Sárospataki Nyomda Kft. végezte. 

 

 

Hadobás Sándor 

(Rudabánya) 

 

 

 

A kelet-magyarországi folyókat veszélyeztető bezárt és aktív 

erdélyi bányavizek feltérképezése és semlegesítési stratégiájának 

kidolgozása 
 

Dr. Hantz Péter úr, aki az elmúlt évben az 

Ökológiai Kutatóközpontban dolgozott, és 

egyik tevékenysége a magyar folyókat 

szennyező erdélyi bányák felderítése volt, 

tagtársaink számára elérhetővé tette ezt az 

 

Összefoglalót. 

 

Köszönet érte! 

 

Jó szerencsét! 

 

Titkárság 

 

 

 

FÖCIK Hírek 

 
 

 

GEO-ÉVFORDULÓK 2022 
 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

 

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti szakosztály honlapoldalára feltettük a 

2022. év földtani vonatkozási évfordulóit, Hála József összeállításában, amit itt lehet 

megtekinteni. 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

*  *  * 

  

https://1drv.ms/b/s!Ar_ujpvQASOdgsIMKJ8ixrDqHLkWJQ?e=NP9M9E
https://foldtan.hu/hu/tudomanytortenet
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Igy száll el épp az energiaár Európában 
 

 

Tavaly az utolsó hónapban is folytatódott a 

villamos-energia árak emelkedése, a 

másnapi piacon újabb árcsúcsok dőltek 

meg. 

December 21-én 17 órától a spot ár 

Németországban és az egész régióban 620 

euró volt megawattóránként, ami az előző 

év 14-szerese. 

Hazánkban a rezsicsökkentés 

eredményeként az egyetemes szolgáltatást 

igénybe vevő fogyasztók által fizetett 

energia árát jogszabályok rögzítik. 

A magyar piacon a villamos-energia 

kereslet drasztikusan bővült, a bruttó 

fogyasztás tavaly decemberben 5,3 

százalékkal volt magasabb, mint egy évvel 

korábban. December 9-én negyedszerre is 

megdőlt q bruttó negyedórás 

rendszerterhelési rekord: az új csúcs 7361 

megawatt volt. 

A 28 európai ország adatai alapján az 

összesített nettó villamos-energia 

fogyasztás az előző év azonos időszakához 

képest 3,4%-al emelkedett. Ennek 

hátterében az állt, hogy a rendkívül 

alacsony német szélerőmű termelés 

pótlásához – soha nem látott földgázárak 

miatt – szükség volt a gáztüzelésű 

erőművek termelésére is. A hónap végén 

csak az enyhe időjárás és a német szélerőmű 

termelés felfutása mérsékelte az árakat. 

A magyar termelés csak 1,3 százalékkal 

tudott bővülni, mivel a Paksi Atomerőmű 

egyik blokkja december 16-ig éves 

karbantartás miatt nem állt rendelkezésre. A 

szezonális hatásoknak megfelelően a 

naperőművek csak a termelés 2,6 százalékát 

tudták biztosítani és a lignit tüzelésű 

erőművi termelés is csökkent. E hatásokat a 

gáztüzelésű erőművek teljesítményének 32 

százalékos növekedés ellensúlyozta. 

Az áramtermelés kielégítéséhez az import 

növelésére is szükség volt, a nettó import a 

fogyasztás 32,2%-át fedezte. A szokásos 

szlovák és ukrán import mellett a többlet 

Románia és Szerbia irányából érkezett. 

Ausztriába az alacsony vízi-erőmű termelés 

miatt továbbra is exportált az ország. 

 

Forrás: MEKH/MTA (2022.01.28) 

 

Dr. Horn János 
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Szénhidrogén-bányászati rövidhírek 
 

 

Norvégia 28 szénhidrogén-társaságnak 

ajánlott tengeri területeket 

Norvégia a 2021-ben meghatározott 

területeken és díjakon 28 társaságnak 

ajánlott fel tulajdonosi érdekeltséget 

összesen 53 tengeri kőolaj- és 

földgázkutatási, illetve termelési 

engedélyben. Az 53 engedélyből 28 az 

Északi-tengeren, 20 a Norvég-tengeren és 5 

a Barents-tengeren található. A hatóságok 

2021 őszén összesen 31 vállalat kérelmét 

értékelték és ebből 28-at fogadtak el. Ez 

egyértelműen fontos biztosítéka a már 

meglévő szénhidrogén termelés 

fenntartásának és az új, nyereséges 

kutatásoknak. A szénhidrogén kitermelési 

engedélyek közül 17 a már meglévő 

területek bővítését szolgálja. Az 

eredmények azt mutatják, hogy még mindig 

nagy és sokszínű az érdeklődés a norvég 

tengeri szektorokban lévő szénhidrogén-

bányászat iránt. A nagy nemzetközi 

szereplők mellett jól elférnek a kis- és 

középvállalkozások is. Az engedélyek a 

következő társaságokra vonatkoznak 

(részvények/üzemeltetői részesedések): 

Aker BP (15/7), A/S Norske Shell (2/1), 

Chrysaor (4/1), Concedo (3/0), 

ConocoPhillips (3/3), DNO (10/3), Equinor 

(26/12), Idemitsu (3/0), KUFPEC (1/0), 

Longboat (1/0), LOTOS (4/0), Lundin 

(10/5), MVest (2/0), Neptune (2/2), OKEA 

(4/3), OMV (3/1), ONE-Days (3/0), Petrolia 

NOCO (2/0), PGNiG (4/3), Source (2/0), 

Spirit (7/2), Suncor (2/0), Sval (3/0), 

TotalEnergies (1/0), Vär Energi (10/5), 

Wellesley (3/1), Witershall Dea (7/4). 

 

Forrás: OEDigital, January 18, 2022 

 

 

 
Szénhidrogén termelés a Norvég-tengeren 

 

 

A norvég szállítás növekedése sem lesz 

elegendő a kieső orosz földgáz pótlására 

Az Európába irányuló orosz 

földgázszállítások jelentősen visszaestek az 

elmúlt hónapokban, valamint a 

megnövekedett nagykereskedelmi 

földgázárak aggályokat vetnek fel a 

megfelelő ellátás területén. Norvégia 

maximális kapacitással szállít földgázt 

Európába, azonban ez sem pótolhatja az 

Oroszországból jövő kieső mennyiségeket. 

A norvég földgáztermelő társaságok 

„maximális kapacitásra és egy kicsit 

többre” állították be a szállítási 

mennyiségeiket. Például az Equinor 

társaság úgy növelte földgáztermelését, 

hogy a segédgázzal termelő kőolaj kutaknál 

csökkentette a segédgáz mennyiségét, 

illetve a rétegenergia pótlására benyomott 

földgáz mennyiségét is mérsékelte. 

 

Forrás: OEDigital, January 19, 2022 

id. Ősz Árpád 
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Életutak 
kicsit másképp 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Dr. Komlóssy György tagtársunk életútját 

Dr. Horn János „Életutak - Föld és műszaki 

tudományok I.” c. kötetében olvashatják. 

Engedjék meg a szerkesztőnek, hogy ezúttal 

ezt egy kicsit másképp is közölhesse... 

 

 
 

Elindultam egykor 

 

Elindultam egykor, mint Kolumbusz a 

gályán, 

Hánykódtam én is egy hosszú életpályán. 

A földtani kutatás volt az én utam, 

Kedvező szelekkel előre jutottam. 

 

Kezdődött az egész a nyírádi erdőben, 

Fúrásokhoz jártam télben és esőben. 

Fáztam és áztam, de mentem csak tovább, 

Az ismeretlen világ rejtett sok csodát. 

 

Így ment ez évekig, aztán nemsokára, 

Irodista lettem, annak is volt ára. 

A szabad elmét kalickába zárták, 

Hogy jó fiú legyek, azt hiába várták. 

 

Amikor aztán Pestre kerültem, 

A munkába ott is hamar elmerültem. 

Megnyílt a világ és Indiába mentem, 

A mesék országát jaj de szerettem! 

 

Vietnamot oh majd elfeledtem, 

Ott lettem felnőtt, felcseperedtem. 

Az volt az igazi, dzsungelben lakni, 

Bivallyal szántani, bauxitot kutatni. 

 

Algériába küldtek bauxitot találni, 

A Hoggárban ez már nem volt akármi. 

Tassili N’Ajjer szikláinak falán, 

A vörös festék az lehetett talán. 

 

Az Atlasz hegységet végig kalapáltam, 

Amit kellett volna sehol sem találtam. 

Kutassuk mi nincs, javaslatot tettem, 

Marokkóba már mégsem mehettem. 

 

Az élet olyan jó! Meghívott Mexikó! 

Bauxit ugyan ott sincs timföldnek való. 

Tanzániában, az Usambarában, 

A tea ültetvényen hiába ástam. 

Azon a vidéken izzik a nap télen, 

Azt hiszed kettő is van ott fenn az égen. 

Délben meg északról vakít, hogy ne tudjad, 

Merre van az arra, merre visz az utad. 

 

Dél-Arábiában, a déli napsütésben, 

Állok a fúrásnál a gutaütésben. 

Negyven fok árnyékban, de árnyék az 

nincsen, 

A gyehenna tüzétől mentsen meg az Isten. 

 

Közben aztán még elnök is lettem, 

Magyar földtanért nem sokat tehettem. 

Legjobb szándékot is kerékbe törték, 

A hatalmon lévő szellemi törpék. 

 

Ezért a hazáért nem lehet mit tenni, 

Ady Endre óta nem változott semmi. 

De magyarnak születtél, s újra próbálod, 

Az Úrnak e kegyét ezzel meghálálod. 

 

Életem útját így más irányba venni, 

A Tokajba mentem aranyra lelni. 

https://mek.oszk.hu/16400/16448/pdf/16448_1.pdf
https://mek.oszk.hu/16400/16448/pdf/16448_1.pdf
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Az elnöki bukásért kárpótoltak mások, 

Igaz, aranyért többé már nem ások. 

 

Iránban meg még bórt is kutattam, 

A gringóknak ehhez utat mutattam. 

Tartott az álom, aztán megbicsaklott, 

New Yorknak tornya romba hanyatlott. 

 

Gyerünk csak vissza bauxitot kutatni, 

Dúsgazdag céget haszonhoz juttatni, 

Hátha még az is megy, amihez értek, 

Főleg akkor, ha erre meg felkértek. 

 

Brazíliában bauxit van temérdek, 

A földtanból ennyit még én is megértek. 

Ilyen alapon még Guinea jön számba, 

Megtudtam végre mért jöttem világra. 

 

Ausztráliában ausztrálul beszélnek, 

Ők azt hiszik angol, örülj ha megérted. 

Az őslakos néger iszonyatos ronda, 

Ő téged lát annak, még jó, hogy nem 

mondja. 

 

Az ember értékét tetteikben mérik, 

Ki volt az ősöd azt soha sem kérdik. 

Lehetsz te ott angol, magyar vagy 

bunyevác, 

Befogadnak téged, ha emberként megállsz. 

 

Venezuelában legszebbek a lányok, 

Náluknál különbet sehol sem találtok. 

Bámultam őket mint szamár a bálám, 

Átnéztek rajtam, mint egy üvegtáblán. 

 

Vízeséseket szépen sorba járom, 

A Viktóriánál nincsen szebb világon. 

A Niagara és az Iguazu láttán, 

Kaieteurnak csodája várt rám. 

 

Az Amazon indián intelligens ember, 

Erdőben elkísér, szólni sokat nem mer. 

Vigyáz rád nagyon és mutatja az utat, 

Egy pesti gyerek most bauxitot kutat. 

 

Az Urálon túl, ott él a szibirnyák 

Különleges fajta, még egymást is kibírják. 

Vendégül hívtak, volt nagy dínom-dánom, 

Azt hittem az egész világ a barátom. 

 

A Bajkál tavának befagyott hátán 

Sétáltam rajta, csoda szép látvány, 

A falvakat arra a tajgából építik, 

A keresztvizet is vodkából készítik. 

 

Egyszer aztán komi földre mentem, 

Bauxitjukat szemügyre is vettem. 

Ott még a meleget is mínuszokban mérik, 

Sarkkőrön a magyart meg rokonnak vélik. 

Hívtak is engem, maradjak ott náluk, 

Este a tűz körül, majd együtt pipálunk, 

Másnap majd reggel elmegyünk vadászni, 

Olyan jó volt köztük emberre találni. 

 

Az Egyenlítőn álltam terpesz állásban, 

Volt is egy északi, meg egy déli lábam. 

Borneon volt ez, ott malájok élnek, 

Tőlem meg sok bauxitot reméltek. 

 

Csodás ott a hajnal nap az égre szökken, 

Imára hív Isten, meg is köszöntem. 

Kapuas folyón ezt áthajózva néztem, 

Kalandos éltem ezzel is tetéztem. 

 

A tadzsikok földje az már komoly tétel, 

A tevét, ha málházzák, ahhoz az letérdel. 

Sátorban éltem magas hegyek ormán, 

Hallani reggel, hogy üvölt a toportyán. 

 

Mit meséljek még? Kubát és Guyanát? 

A folyók országát, kalandorok álmát? 

Mint Kolumbusz hajója partot érek én, 

Föld! kiált a matróz az árboc tetején. 

 

 

Budapest, 2021 február 

 

Komlóssy György 

alias Don Quijorge de la Bauxita 

 

(amit 1987-ben a kubai geológus 

kollegáktól kaptam) 
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Erőmű nézőben Szlovéniában 
 

 

 Az Energetikai Szakkollégium 

Egyesület egy kiváló szakmai programmal 

ajándékozta meg a résztvevőket. Október 

23-25 között a szlovén villamos áram 

termelés új ékességeit is láthattunk más 

energetikai létesítmények mellett. 

 Az autóbusz csütörtök reggel 700-

kor indult a Kármán Tódor Kollégium elől 

Budapestről. Fél tizenegykor már Lendván, 

Szlovénia legnagyobb biogáz üzemében 

voltunk. Itt megtekinthettük a technológiai 

sort, ahol hat reaktorban folyik a 

gáztermelés. 

 Az alapanyagokból (siló kukorica, 

szemestakarmányok, szalma, istálló alom és 

cukorrépa) illetve ezek kellő méretűre 

aprított keverékéből fejlődik a kedvező 

összetételű tüzelni való, melyet 1,5 MW-os 

gázmotorokban alakítanak forgó mozgássá, 

meghajtva a generátorokat. Az üzem 

automatizált, diagnosztikai- és üzem 

irányító rendszere mindent számon tart, 

jelezve az esetleg szükséges emberi 

beavatkozást. A 7 MW névleges kapacitású 

üzem, melyet 2000 ha mezőgazdasági 

terület terményeivel és hulladékaival 

szolgálnak ki részt vesz Szlovénia villamos 

energia ellátásában.  

 Délután Zlatoličje vízi erőművébe 

mentünk. Az energetikai vízellátásba 

besegítő sűrűn hulló eső sem szegte 

kedvünket a felszíni létesítmények 

megtekintésében. Az erőmű 2007-ben 

került rekonstrukcióra, mikor is 

módosították felvíz csatornáját, a vízi sport 

útvonalat és új Francis rendszerű 

vízturbinákat szereltek fel. A 

másodpercenként 265 köbméter vizet 

fogyasztó két turbina (2x80MW) magas 

kihasználtságú. A létesítmény árvíz alatt is 

üzemelhet a célszerű csatorna kialakítás 

miatt. 

 

 
Kilátás az alvíz csatornára (Zlatoličje) 

 

 Pénteken ragyogó napsütésben egy 

szivattyús-tározós vízi erőműbe mentünk 

Avče-be. Itt ámultunk el csak igazán. Egy 

igazi energetikai remekművet láttunk, 

melynek alapjait az elődök egy távolabbi 

vízi erőműként raktak le. Ennek felvíz 

tározója végzi a hegyről érkező áramot 

termelő vízmennyiség befogadását. A 

fejlesztés során a hegy tetején egy kétmillió 

köbméteres tároló tó létesült, melyet 

változatos geometriájú csatorna köt össze a 

forgó gépegységgel. A turbina-generátor 

energia tároló üzemmódban szivattyúként 

működik. A 40 m3/s vízáram 185 MW-os 

termelő gépegységet lát el. A változó 

vízszint miatti szabályozási igényt ötletes 

megoldással elégítik ki. A termelt villamos 

energia jellemzői így szükség szerinti 

stabilitásúak. A szállító rendszerben 

jelentkező energia többletet ugyanazon 

gépegység szivattyúként való 

felhasználásával (180 MW) dolgozzák fel. 

A vizet a folyóból a hegyen lévő tározóba 

továbbítják. A rendszer igen mozgékony. 

Az energiafolyam (szivattyúzás) villamos 

oldali leállítása egy ezred másodperc alatt 

lehetséges. A villamos berendezéseket 

japán, német, lengyel, horvát és hazai 

gyártók szállították. 
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Csodáljuk a turbina tengelyét (Avče) 

 

 Szombaton megtekintettük 

Szlovénia legmagasabb kéményét a 

Trbovlje szenes erőműben. A létesítmény 

éppen nem üzemelt. Már hosszabb idő óta 

tartalék üzemben van. 125 MW-nyi szenes- 

és két gázturbinával 63 MW gáz üzemű 

villamos energia termelési kapacitással 

rendelkezik. A szén ellátásra saját 

mélyművelésű szénbányája áll 

rendelkezésre. A gázturbinák hő 

hulladékának egy részét a szomszédos 

cementgyárban hasznosítják. A szokatlan 

kéménymagasságra a szűk völgy miatt volt 

szükség. A korai környezetvédelem 

korában (1970-es évek) építették át, azért, 

hogy a füstgáz a völgybe ne jusson vissza. 

Az üzem épületeit, a közeli bányát, a 

gyorsan folyó hegyi patakot szürke időben 

fényképezhettük. 

 Hazafelé utunkat Šoštanj-ban 

szakítottuk meg, ahol egy épülő 600 MW-

os széntüzelésű blokkot és erőmű 

rekonstrukciót láthattunk. Igaz az erőmű 

egy blokkja most is üzemelt a szomszédos 

mélyművelésű szénbánya termelvényét 

villamos energiává alakítva. Láttuk a 

hatalmas tavat is, mely ma a korábbi 

külfejtés szinte teljes egészében rekultivált 

bányatelkét uralja. A rekonstrukció 

befejezése után -ami ez év végére várható- 

az erőmű termelési kapacitása 779 MW-ra 

növekszik. Az 1960-as években épült 30, 

illetve 75 MW-os blokkok leállítása már 

megtörtént. Ennek ellenére 2015-től a 

10500 kJ/kg hő tartalmú szénből az erőmű 

3700-4000 GWh villamos energia 

termelésére válik képessé a piaci igénytől 

függően. A TES-nél (az erőmű neve) nagy 

hangsúlyt helyeznek a környezet 

megóvására is. Nemcsak a kéntelenítő, a 

villamos távvezetékek és transzformátor 

állomások kivitele, de a bányából érkező 

szénszállító- és az erőmű belső 

gumiszalagjai is cső kivitelűek. Ugyanígy a 

por- hő- és a zajvédelem is magas fokon áll. 

Az erőmű hatásfokát nemcsak az új blokk, 

hanem két egyenként 42 MW teljesítményű 

gázturbina is fokozni tudja szükség esetén. 

 

 
A 360 m-es kémény (Trbovlje) 

 

 Útközben Ljubljanában töltöttük az 

éjszakákat egy kiváló egyetemi szálláson. 

Mivel a vár tövében voltunk, gyakorlatilag 

a szlovén főváros központjában, így vár- és 

városnézést is végezhettünk. A piactéren 

épp egy nemzetközi gasztronómiai esemény 

zajlott, ahol kívánság szerint 

ismerkedhettünk a helyi- és a külföldi 

ízekkel, zamatokkal... 

 Az eseményekben, élményekben, 

szakmai ismeretekben gazdag három nap 

hamar elszaladt, lenyomatát agyunkban 

hagyva. Köszönet érte a szervezőknek! 

 

Élményeit közreadta: Livo László 2014 

 

 



 

 24 

A mi évfordulóink 2022. évben 

III. 
(Folytatás) 

 

Kőolaj-, földgáz-, széndioxid-, hévíz- és gőzkitörések II. 

 

 

Magyarország területén az elmúlt 85 év 

során 77 kőolaj-, földgáz-, széndioxid-, 

hévíz- és gőzkitörés következett be, 

amelyek közül az 2022-ben a 

következőknek van kerek évfordulója. 

 

1977 (45 éve) 

• Köröstarcsa-I. Az Országos Kőolaj 

és Gázipari Tröszt Nagyalföldi 

Kutató és Feltáró Üzem 

fúróberendezése a 3398 méterig 

mélyített fúrólyukba 1977. október 

20-án magfúráshoz épített be, 

amikor 22 óra 30 perckor a 

fúrólyukból túlfolyás jelentkezett. 

Ennek ellenére folytatták a beépítést 

addig, amikor október 21-én 1 óra 

30 perckor a túlfolyás annyira 

felerősödött, hogy leállították a 

beépítést. A forgatórudat ugyan 

felemelték, de azt már a fúrócsővel 

nem sikerült összecsavarni, mivel a 

fúrólyuk a forgatóasztalba ékelt 3 

½” fúrócsövön át kitört. A 

profilbetétes kitörésgátló betéteket a 

3 ½” fúrócső köré bezárták, így a 

gyűrűstérből történő öblítőiszap és 

földgáz kiáramlását 

megakadályozták. A fúrócsövön 

először öblítőiszap, majd tiszta 

földgáz áramlott ki 

szabályozatlanul. Folyamatos 

gázkitörés mellett eltávolították a 

munkapad burkolatát és a 

korlátokat, felszerelték a mentési 

kitörésgátlók lehúzásához 

szükséges megtörő csigákat és azok 

kötélzetét, összeszerelték a fúrócső 

befogására szolgáló kitörésgátlókat, 

kiépítették a lefúvató- és lyukelfojtó 

vezetékeket. Ezek után a fordított 

helyzetű nyitott kitörésgátlókat a 

fúróberendezés mozgócsigasorával 

felemelték, ráerősítették a lehúzató 

drótköteleket és kettő traktor 

segítségével fokozatosan lefelé 

húzták a kitörés gázáramában a 

nyitott kitörésgátlókat addig, amíg 

azok rácsúsztak a forgatóasztalba 

beékelt 3 ½” fúrócső 

anyakapcsolójára. Hidraulikusan 

rázárták az alsó kitörésgátlóban lévő 

profilos betéteket a 3 ½” fúrócső 

kapcsolója alatti csőtestre. 

Csatlakoztatták az előre kiépített 

lefúvató- és lyukelfojtó vezetékeket 

a kitörésgátlók oldalsó tolózáraival 

és rögzítették ezeket a vezetékeket. 

A lefúvató vezeték nyitva volt a 

fáklya felé. Hidraulikusan 

becsukták a fúrócsőre ráhúzott felső 

kitörésgátló telezáró betétpárját, 

majd fokozatosan elzárták a 

lefúvató fáklyavezeték felé menő 

tolózárat. Ezzel a fúrócsövön 

keresztül kialakult kitörést 1977. 

október 22-én 14 óra 20 perckor 

megszüntették. A fúráson a 

lyukelfojtást követően a 

kútkiképzési munkákat el tudták 

végezni és a kutat földgáztermelő 

kútként átadták a Nagyalföldi 

Kőolaj és Földgáztermelő 

Vállalatnak. 

 

1982 (40 éve) 

• Szeghalom-14. Az Országos Kőolaj 

és Gázipari Tröszt Kőolajkutató 

Vállalat lyukbefejező berendezése a 

kút rétegvizsgálatát végezte. A 4 ½” 

béléscsőben 2052-2058 méter 

között perforálást végeztek 1982. 

augusztus 7-én, a perforálás 

befejezésekor a kúton túlfolyás 

jelentkezett. Ennek ellenére - a 

fúrómester helytelen döntése 

alapján – a termelőcső beépítését 

megkezdték. A 2 3/8” termelőcsövet 

csak 260 méterig tudták beépíteni, 

ugyanis akkor a kúton a túlfolyás 

oly mértékben felerősödött, hogy a 

termelőcső tolózárral vagy 
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forgatórúd rácsavarással történő 

lezárására már nem volt 

lehetőségük. Hozzáfogtak a 

termelőcső körüli kitörésgátló 

betétpár bezárásához, amikor a 

feltörő gáznyomás 40 méter 2 3/8” 

termelőcsövet kitolt a kútból. Ugyan 

a termelőcsőre rázárták a 

kitörésgátlót, de a gáznyomás 

továbbra is felfelé tolta a 

termelőcsövet, amelynek vége 

nekiütközött a mozgócsigasor alatti 

horognak, ott meggörbült és az 

iszapgödör felé lövellte ki a gázt. A 

termelőcső a munkapad szintje alatt 

is jelentősen meggörbült, felhasadt 

és ebből a hasadásból is áramlott ki 

a gáz. Megkísérelték a kiáramlás 

mértékét a 2 3/8” termelőcső belső 

keresztmetszetének leszűkítésével, 

ezért a kitörésgátló telezáró 

betétjeivel összenyomták a 

termelőcsövet. A kitörésgátló 

oldalsó tolózárjához tömedékelő 

szerkezetet szereltek fel, s ezen 

keresztül ékszíjdarabokból álló 

tömedékelő anyagot juttattak be a 

kútba. A tömedékelésre besajtolt 

ékszíjdarabok hatására a 2 3/8” 

termelőcsőből történő gázkiáramlás 

szinte teljes megszűnt, csupán csak 

kismértékű gázszivárgás 

mutatkozott. Majd 10 percnyi csend 

után óriási robbanással felrepedt a 2 
3/8” termelőcső a hidraulikusan 

összenyomott felületen és a 

gázkitörés intenzitása fokozódott. 

Megtervezték a 220 méter hosszú 2 
3/8” termelőcső-oszlopnak a kútból a 

gáznyomás segítségével való 

kidobatását, hogy a kitörésgátló 

telezáró betétei becsukhatóak 

legyenek. A biztonság érdekében a 

tűzoltóság 7 vízágyúval locsolta a 

kirepítendő termelőcső útját a 

fúróárbocon. A kitörésgátló 

profilbetétjeit hidraulikus 

távvezérléssel kinyitották. A 

termelőcső-oszlop magasan a 

fúróárboc fölé repült. A 

termelőcsövek apamenetei a 

karmantyúknál kiszakadtak a 

menetből, termelőcsövek és 

termelőcső darabok hullottak vissza 

a magasból a lyukbefejező 

berendezés környékére. A 

termelőcsöveknek a levegőben 

történt összeütközése vagy a vas 

fúróárbochoz ütődése okozta azt a 

gyújtószikrát, amely a fúróárboc 

körüli gázfelhőt meggyújtotta. A 

lyukbefejező berendezés 

pillanatokon belül lángtengerben 

égett és a fúróárboc 4 perc múlva 

összeroskadt. A további mentés 

folyamán 1800 m3-es 

hűtővíztárolót, 1600 m3-es emulzió- 

és párlattárolót, vízelvezető 

csatornákat, kohósalak és betonelem 

utakat, valamint kohósalakkal 

borított felületeket készítettek. 

Közben hűtővíz sugarak 

védelmében – nagyteljesítményű 

vontatók segítségével – elvégezték a 

lyukbefejező berendezés összeégett 

roncsainak eltávolítását. A 

munkapad elhúzásakor a béléscsőfej 

30°-os szögben megdőlt. Mindezek 

elkészülte után, folyamatos vízsugár 

hűtés mellett, a két hazai turbó-

reaktív oltóberendezés (Big Wind 

elődei) 15 méterre megközelítette a 

lángokat és 5 perces előfújás után 

teljes fordulatszámmal 1 percen 

belül eloltotta a tüzet 1982. 

augusztus 12-én. A tűz eloltása után 

továbbra is fennállt a gáz és a párlat 

kiáramlása, amely mellett 1982. 

augusztus 17-ére sikerült 

előkészíteni a kútfejet a végső 

művelethez. Vízpermet védelem 

mellett, távolról benyúló daru 

segítségével leemelték a kútfejről a 

kiégett kitörésgátlót, majd kétoldali 

kötélvezetéssel sikerült az új kettős 

kitörésgátlót rávezetni a 30°-os 

szögben megdőlt kútfejre és 

összecsavarozni. A kitörésgátló 

telezáró betéteit 1982. augusztus 17-

én 18 óra 35 perckor sikerült bezárni 

és ezzel a kitörést megfékezni. A 

lyukbefejező berendezés teljesen 

elpusztult. A környék 

helyrehozatala után egy másik 

lyukbefejező berendezéssel 

gáztermelő kúttá képezték ki és 

átadták a termelésnek. 
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Összeroskadt és égő lyukbefejező berendezés 

 

 

• Algyő-619. A kút az Országos 

Kőolaj és Gázipari Tröszt 

Nagyalföldi Kőolaj és 

Földgáztermelő Vállalat 

állományában kettős vízbesajtoló 

kútként üzemelt. Hosszú 

üzemszünet után újra megkezdett 

vízbesajtolásnál a réteg a tervezett 

nyomásnál nem vette be a vizet. A 

kútkezelő személyzet a felszíni 

visszacsapó-szelep eldugulását 

tételezte fel, ezért le akarta szerelni 

azt. Ehhez lezárták – legalább is úgy 

vélték – a termelőcső-fejhez 

peremesen csatlakozó 2” 210 bar 

nyomáshatárú tolózárat. Amikor 

megbontották a visszacsapó-szelep 

és a lezártnak vélt tolózár közötti 

peremet, olyan nagymértékű 

gázkiáramlás lépett fel, amely rövid 

idő alatt kilyukasztotta a tolózárat és 

annak elzárását nem tette lehetővé. 

Megakarták kísérelni a kút 

átöblítéssel történő elfojtását, ehhez 

dróthuzalos szerszámmal ki akarták 

nyitni az öblítő közdarabot, de 

dróthuzal-szakadás miatt a tervezett 

műveletet nem tudták elvégezni. A 

fokozódó gázkiáramlás alatt – 

különösen nagy biztonsági 

intézkedések mellett – a 

peremcsavarokat meglazították, a 

tolózárat egy csörlős traktor 

drótkötelekkel biztosította, majd a 

rögzítő csavarokat kivették és a 

csörlős traktor ellentartásával egy 

darus kocsi fokozatosan lehúzta a 

megsérült tolózárat a gázsugárról. A 

gázsugár szabad kiáramlása magas 

sivító hangot adott. Közben a 

gépműhelyben egy csuklós 

tartószerkezetű tolózár szerelő 

kényszerpályás szerkezetet 

készítettek. Ennek támasztó, 

felfüggesztő furatait két szögperem-

csavarral rögzítették a termelőcsőfej 

pereméhez. A szerkezet 

csuklópontjától vízszintesen – a 

kilépő gázsugár fölötti helyzetben – 

drótkötéllel megfeszítették az új 

nyitott tolózárat és távolról a 

traktorcsörlő kötelével függőleges 

irányba lefelé forgatták a 

termelőcsőfej oldalán lévő peremig. 

Amikor a beforgatott tolózár pereme 

a termelőcsőfej peremével 

illeszkedett, az összes csavarral 

rögzítették a tolózárat és 

fokozatosan elzárták a tolózárat. 

Ezzel megszüntették a 

béléscsőtérből a termelőcsőfej 

tolózáránál megindult gázkitörést. A 

kút továbbra is vízbesajtolóként 

tudott működni. 

 

1987 (35 éve) 

• Szeghalom-160. Az Országos 

Kőolaj és Gázipari Tröszt 

Kőolajkutató Vállalat lyukbefejező 

berendezése a kút rétegvizsgálatát 
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végezte. A 7” béléscsőben 2129-

2132 méter közötti rétegvizsgálat 

során cementpalást hibájának 

lehetősége merült fel, ezért Jód-131 

radioaktív izotóp besajtolást 

végeztek 1987. január 24-én. A 

nagy hideg következtében a 

lyukbefejező berendezést 

működtető levegőrendszer 

elfagyott, a 2” kúttöltő és a lefúvató 

vezetékek legmélyebb pontján – 

fagytalanítás céljából – a dugók 

kicsavart állapotban és a vezetékek 

tolózárai nyitott állapotban voltak. 

Fagytalanítás érdekében vizet 

melegítettek és az alatt a kút 

szájánál kialakuló körülményekre 

senki sem figyelt. A felügyelet 

nélkül hagyott kútszájon túlfolyás 

jelentkezett, majd felerősödött és 

olajos-gázos kitöréssé fokozódott. 

Amikor a berendezés dolgozói 

észrevették, már semmit sem tudtak 

csinálni. A kútból kiáramló olajos-

gázos permetet az erős szél a közeli 

Szeghalom település felé fújta. 

Biztonság kedvéért 50 ház lakóit 

kellett ideiglenesen kitelepíteni. A 

kitöréselhárítás folyamán 

hidraulikus működtetésű kettős 

kitörésgátlót fordított helyzetben – a 

termelőcsövön kitörő olajos-gázos 

sugáron keresztül – engedtek rá a 

forgatóasztalban leékelt 

termelőcsőre. A termelőcső 

karmantyú duzzasztás alatt a 

kitörésgátló termelőcsőre záró 

betétek távvezérléses becsukásával 

a kitörésgátlót rögzítették a 

termelőcsövön. A kitörésgátló 

magasabban lévő telezáró betétpárja 

a termelőcső karmantyúja fölött 

helyezkedett el, így a nyitott 

lefúvató rendszer mellett a telezáró 

betétek lezárásával az olaj és gáz 

kitörése függőleges irányban 

megszűnt 1987. január 24-én 18 óra 

30 perckor. Közben vissza kellett 

csavarni a kúttöltő vezetékből kivett 

dugót is. Sőt, a kútfejszerelés újabb 

hanyagsága mutatkozott meg, hogy 

az eredeti, kútfejen lévő kitörésgátló 

alatti négyperemes közdarabnak a 

termelőcsőfejhez csatlakozó 

pereménél is olaj- és gázkifúvás 

jelentkezett. Bár a peremcsavarok 

további meghúzásával a 

tömítetlenség mértéke csökkent, 

azonban egészen nem volt 

megszüntethető. Ezért kutat 1,75 

kg/l sűrűségű öblítőiszappal 

feltöltötték és éjfél körül az olaj- és 

gázkifúvás megszűnt. A kút 

egyensúlya helyreállt és a további 

kútjavítási-lyukbefejezési 

munkálatok elvégzése 

folytatódhatott. 

• Mezősas-15. Az Országos Kőolaj és 

Gázipari Tröszt Kőolajkutató 

Vállalat lyukbefejező berendezése a 

kút rétegvizsgálatát végezte. Az 5 

½” béléscsőben 2525,5-2537 méter 

közötti rétegvizsgálat során a kút 3 

mm-es fúvókán 221/210 bar 

nyomással 4 m3/óra kőolajat 

termelt. 1987. április 16-án 19 

órakor a karácsonyfa tetejére csavart 

lubrikátorcső (olajfogócső) 

tömszelencéjénél rendellenesen 

kilépő olajos gáz ki nem derített 

okokból meggyulladt. A 

lyukbefejező berendezés 

munkapadja leégett, az árboc 

kilágyult, iszaptartályok oldalára 

ledőlt és letörte a lubrikátorcsövet, 

így a munkapad felett egy 

függőleges 20 méter magasságú 

lángoszlop alakult ki, sőt az aknában 

is égett az olajos gáz. A karácsonyfa 

megközelítése a tűz magas hőfoka 

miatt lehetetlen volt, meg kellett 

várni, hogy a tűz- és hőálló 

alupigment ruhák megérkezzenek a 

központi kitöréselhárítási raktárból. 

Közben elkészítettek egy 4 méter 

hosszú karral ellátott távelzáró 

eszközt a karácsonyfa lezárására. A 

kitöréselhárítási szakemberek 

beöltöztek az alupigment ruhákba és 

1987. április 17-én 3 órakor a 

karácsonyfa kanalazó tolózárját 

elzárták. Ezzel a kitörést 8 órán 

belül felszámolták. Az erősen 

megrongálódott lyukbefejező 

berendezést leszerelték és egy 

másikkal folytatták a kút 

kivizsgálását. 
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• Hajdúszoboszló-163. Az Országos 

Kőolaj és Gázipari Tröszt 

Kőolajkutató Vállalat 

fúróberendezése mélyítette a 

mezőbővítő fúrást. A fúrólyukat 510 

méterig fúrták le és hozzáfogtak a 9 
5/8” béléscső beépítéséhez. A 

beépítéssel 215 méter mélységig 

jutottak, amikor 1987. augusztus 3-

án 22 óra 50 perckor a fúrólyuk a 13 
3/8” – 9 5/8” gyűrűstérből egyre 

nagyobb mennyiségben iszapot 

kezdett termelni. Hamarosan a 

felszínre kitörő gáz vizet és 

nagymennyiségű homokot hozott 

magával. A fúróberendezés körüli 

talaj is megmozdult, felpúposodott, 

a fúróbrigád tagjai a fúrási telep 

területéről kimenekültek. A 

talajmozgás fokozatosan 

kráterképződéssé fejlődött. A 

fúróárboc 1987. augusztus 4-én 1 

óra 50 perckor eldőlt, a 

fúróberendezés minden 

gépegységével fokozatosan 

elsüllyedt a kialakult kráterben, 

amelyből folyamatosan tört ki a gáz, 

ami rengeteg homokot hozott 

magával. A kráter gáztermelése 

folyamatosan csökkent és 6 óra 30 

perckor szinte teljesen megszűnt. A 

40 méter átmérőjű kráterben a 15 

méter mélységben kialakult 

vízfelületen csak enyhe 

gázszivárgás mutatkozott, majd 

véglegesen megszűnt. Az 

összeomlott fúrólyuk elzárta a 

feltörő gáz útját. A beton 

toronyalap, a teljes fúróberendezés, 

a mindkét béléscsőoszlop és a 

kútfejszerelvény a kráterben 

elérhetetlenül és kimenthetetlenül 

elsüllyedt. A földgázmezőn egy 

nagy seb keletkezett. A krátert a 

későbbiekben betemették. 
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Hajdúszoboszló-163. fúrás helyén keletkezett kráter 

 

 

Forrás: Buda Ernő: A magyarországi 

kőolaj-, földgáz-, széndioxid- hévíz- és 

gőzkitörések esetleírásai (1909-2000). 

Kézirat, 2001., Buda Ernő – Götz Tibor – 

id. Ősz Árpád: A magyarországi kőolaj-, 

földgáz-, széndioxid-, gőz- és forróvíz 

kitörések elhárításának története 1909-

2000 között. BKL Kőolaj és Földgáz 37. 

(137.) 9-10. szám, 2004. szeptember-

október, 113-126. o. 

 

(Folytatjuk) 

id. Ősz Árpád 

 

 

 

A „magyar gyorsírás apostola”, Markovits Iván selmeci 

emléktáblája 
 

 

Selmecbányán legutóbbi jártamban-

keltemben próbáltam kiolvasni a 

gyorsírásban érdemeket szerzett Markovits 

Iván (1838-1893) 1908-ban felavatott 

magyar nyelvű emléktábláját, melyen csak 

a „Hirdesse ez emlékkő Markovits 

Ivánnak” szövegrész látható (nagyjából). A 

teljes szöveg megismerése nem sikerült a 

helyszínen, a múlt századelőn Ocsovszky 

utcai – ma Ing. Štefana Višňovského 6. 

szám alatti, egyebekben felújított – épület 

homlokzatán, mert a magyar nyelvű felirat 

olvashatatlan, azt vélhetően lekaparták és az 

idő is megtette a koptató hatását (1. kép). 
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1. kép: A mai felújított épület és annak homlokzatán a kopott emléktábla, melyen csak a „Hirdesse ez emlékkő 

Markovits Ivánnak” szövegrész látható. 

 

 

Zavart, hogy nem ismerhető meg helyben az 

egykori emléktábla teljes magyar nyelvű 

szövege, így más módon próbáltam ennek – 

a Selmecen hiányzó szövegrésznek – a 

nyomára akadni. Ez sikerült is és mielőtt 

szót ejtenék az 1908-as „Markovits-

ünnepélyről”, beszéljen róla az egykori 

selmeci emléktábláján volt méltatás: 

 

„Hirdesse ez emlékkő Markovits Ivánnak, 

a magyar gyorsírás apostolának érdemeit 

és dicsőségét, ki szüleinek e házában tölté 

gyermekéveit. 

Szabad magyar szó, hogy több ne vesszen 

sőt századokra nyújtsa életét 

Hogy a lelkes ige, mely játszva röppen, a 

hanggal el ne tűnjék szerteszét; 

Eszközt Te nyújtál ehhez a magyarnak 

Markovits … 

Selmecbánya, 1908. június hó 7., A 

magyar gyorsírók”.1 

 

A helyi hetilapban is „a magyar gyorsírás 

apostolának”2 nevezett római katolikus 

Markovits Iván körmöcbányai születésű3 

volt és Budapesten hunyt el. 1908-ban 

„díszes emléktáblával jelölték meg a 

magyar gyorsírók Selmecbányán azt a 

házat, amelyben Markovits Iván, a magyar 

gyorsírás mestere gyermekéveit eltöltötte. 

Selmecbánya nagy befolyással volt 

Markovits Ivánra, ott szívta magába az első 

gyorsírási ismereteket. Az emléktáblát 

 
1  Szegedi Gyorsíró, 5. (1908) 1. sz. 11. (szept. 20.) és 19. (1923) 
1-2. sz. 3-4.   
2  Selmecbányai Híradó 18. (1908) 17. sz. 2. (ápr. 26.) 

3  1838. június 2-án született Körmöcbányán János és Erasmus 
keresztnévvel, apja Markovits András, anyja Podobny Mária volt 

pünkösd vasárnapján leplezték le a magyar 

gyorsírók élénk részvétele mellett. … 

Selmecbánya város részéről Horváth 

Kálmán polgármester és Vörös Ferenc 

főjegyző vettek részt. Az ünnepi beszédet 

Vörös Ferenc tartotta, kinek lelkes beszéde 

közben lehullott a lepel a szép 

emléktábláról. … Horváth Kálmán 

polgármester lendületes szavak kíséretében 

vette át a város gondozásába az emléktáblát, 

mire a Szózat eléneklésével az ünnepség 

bevégződött. A gyorsírók díszülése délután 

négy órakor kezdődött meg Horváth 

Kálmán polgármester elnöki megnyitójával. 

… Este bankett volt a vendégek tiszteletére, 

melyen számos felköszöntő hangzott el.”4  

 

Az emléktábla és gyorsírási versenyek, 

illetve tanfolyamok tartása mellett a selmeci 

tanács 1908-ban arról is döntött, hogy a 

sajátos akadémikus/főiskolás 

diáknegyedben – a steingrubei városrészben 

– lévő akkori Plébánia utcát (ma Jána 

Palárika) Markovits Ivánról nevezi el. A 

Nagyboldogasszony templom alatti 

Plébánia utca átnevezését talán az is 

segítette, hogy a selmeci prépost-plébános, 

Podhragyay Pál (1843-1910) Markovits 

„közeli rokona” volt, aki a gyorsíró 1893-as 

fővárosi temetésén is részt vett, majd 

emlékére Selmecen gyászmisét is tartott. 

1908-ban Ocsovszky Vilmos (1829-1895) 

selmeci polgármesterről elnevezett utcában 

[Körmöcbánya, római katolikus születési anyakönyv, 1838, 
www.familysearch.org (letöltés: 2022.01.23.)], szülei vélhetően szlovák 
(tót) nemzetiségűek voltak. 
4  Szegedi Gyorsíró, 5. (1908) 1. sz. 11. (szept. 20.) 

http://www.familysearch.org/
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avatták a Markovits emléktáblát. Ez azért 

érdekes, mert Markovits Iván Ocsovszky 

Vilmos sógora volt, ugyanis a polgármester 

felesége, Markovits Mária a gyorsíró 

testvére volt, majd 1908-tól egy-egy 

selmeci utca viselte az egykori sógorok 

nevét. A gyűjtésből létrehozott Markovits 

emléktábla egyebekben Nagy József helyi 

kőfaragó műhelyében készült.5 

Mindemellett szintén 1908-ban, csak késő 

ősszel és odébb, az akkori Péch Antal 

utcában (ma Novozámocká 139.) avatták fel 

a főiskolai ifjúsági kör új otthonát, 

székhelyét.  

 

Markovits Iván mellszobra és a nemzeti 

sírkert részét képező fővárosi sírhelye, 

valamint szakmai pályafutása elérhető a 

világhálón is.6 Életútjához most csak 

kiegészítő – selmeci – mozzanatokat adok. 

Markovits a selmeci római katolikus 

gimnáziumban 1856-ban fejezte be a 8. 

osztályt és ezzel a helyi tanulmányait, 

melyet legkorábban 1848/49 körül 

kezdhetett. Az 1856-ban érettségizett 18 

éves fiatalember akkor még születési 

anyakönyvi nevén, Johann/Joannes (János) 

keresztnéven szerepelt a német nyelvű 

iskolai évkönyvekben.7 Harminc évvel 

később, 1886-ban az egykori 

gimnáziumának „Markovits Iván 

országgyűlési gyorsirodai főnök a 

gyorsírászatban jeles előmenetelt tanúsított 

tanulóknak több jutalomkönyvet 

ajándékozott.”8 Markovits alkotása a 

századfordulón középiskolai tananyaggá 

vált, ugyanis 1900-ban a selmeci líceumban 

(is) rendkívüli tárgyként tanították – 

Markovits Iván Gyorsírási tankönyve 

alapján – a gyorsírást.9 Innen egyenes út 

vezetett az 1908-as selmeci emléktábla-

avatáshoz. Végül – még a magyar időkben 

– 1915-ben Markovits egykori selmeci alma 

materében, a „Selmecbányái kath. 

főgimnáziumban a folyó tanévben ünnepély 

keretében leplezték le az intézet egykori 

növendékének, Markovits Ivánnak 

arcképét. Az ünnepség lelke az intézet 

érdemes igazgatója (valójában 

igazgatóhelyettese) és gyorsírástanára, 

Cserhelyi Sándor, akinek ügyszeretete, 

agilitása és áldozatkészsége eredményezte e 

kegyeletes aktust.”10  

 

Ezzel az OMBKE Hírlevélben megjelenő 

50. írásommal magam is „kegyeletes 

aktust” kívántam adni az egykor 

fényesebben (és olvashatóan) ragyogott 

magyar nyelvű selmeci Markovits Iván 

emléktáblához, melyet ottani 

látogatásainkkor legalább egyszer 

tekintsünk is meg.  

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

 

 

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 

 

 

 
5  Selmeczbánya sz. kir. város térképét lásd Magyarország 
vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város 
(szerk. Borovszky Samu). Budapest, 1906.; Selmecbányai Híradó, 4. 
(1893) 15. sz. 57-58. (ápr. 9.) és 16. sz. 62. (ápr. 16.) és 18. (1908) 17. sz. 
2. (ápr. 26.) és 19. sz. 3-4. (máj. 10.) és 20. sz. 3. (máj. 17.)  
6  https://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-
sirkert/budapest/fiumei-uti-temeto/markovits-ivan/ (letöltés: 
2022.01.23.) 

7  K. k. katholischen ober-gymnasiums Schemnitz 1856. Pest, 
1856. 16. 
8  A Selmecbányai Kir. Kath. Nagygymnasium értesítője az 
1885-1886. tanévről. Selmecbánya, 1886. 62.   
9  A Selmeczbányai Ág. Hitv. Evangélikus Lyceum értesítője az 
1900/1-iki tanévről. Selmecbánya, 1901. 64. 
10  Szegedi Gyorsíró, 9. (1915) 6. sz. 50.  
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