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A BKL Bányászat jelen száma a III. Szent György-
napi Bauxit Találkozón elhangzott elõadások szerkesz-
tett változatát tartalmazza, kiegészítve a II. Találkozó
meg nem jelent anyagaival. A III. találkozó György na-
pon, 2007. április 24-én, Székesfehérváron az Országos
Mûszaki Múzeum Alumíniumipari Múzeuma, a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szak-
osztálya és az OMBKE Székesfehérvári Helyi Szerveze-
te szervezésében lett megtartva.

A hazai bauxitkutatás, -bányászat szakembereinek
elsõ ilyen jellegû találkozójára 2000-ben, Vadász Elemér
akadémikus, a magyarországi bauxitkutatás kiválósága
születésének 115. évfordulóján került sor. Az elõadáso-
kat a Magyar Alumíniumipari Múzeum (MAM) Baráti
Köre meg is jelentette kis könyv formájában, Tóth
Álmos szerkesztésében.

Bárdossy György, az MTA rendes tagja, a hazai és a
nemzetközi bauxitszakma doyenje 80. életéve tiszteleté-
re szervezõdött 2005-ben � ugyanilyen szervezõi fölál-
lásban � az elsõ Szent György-napi Bauxit Találkozó. Az
elõadások amagyarországi bauxitkutatás története köré
szervezõdtek, azzal a nem titkolt céllal, hogy elõsegítsék
Vizy Bélának, a Magyar Alumíniumipari Tröszt hajdani
fõgeológusának javaslatát, miszerint írják meg e törté-
netet könyv formátumban a történések résztvevõi. Ja-
vaslatára ennek szervezésére sorok írója kapott �társa-
dalmi� megbízatást. Az elkészült elõadásokat a Magyar
Geológiai Szolgálat fõigazgatójának, Farkas Istvánnak
fogadókészsége nyomán a Földtani Szolgálat szakmai
kiadványa, a Földtani Kutatás 2005. évi III-IV. összevont
�bauxitos száma� jeleníti meg, jelen sorok írója szer-
kesztésében. De megtalálhatók a www.foldtanikutatas.hu
honlapon is teljes terjedelmükben.

A 2006. évi rendezvény témája a magyar bauxitos
�geoszok� (geológusok, bányamérnökök és rokonszak-
májúak) külföldi, expedíciós jellegû tevékenysége volt.

A résztvevõk megemlékeztek Balkay Bálint és T. Gecse
Éva geológusokról. Az elõadások a �Földtani Kutatás�
megszûnésével, illetve internetes újsággá válásával
összefüggésben nem jelentek meg.

A 2007. évi Találkozó témája a magyar bauxitbányá-
szat története volt. A rendezvényt Kovács Istvánné, a
MAM igazgatója, illetve Tóth Álmos nyitotta meg, majd
Szabados Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Hiva-
tal elnökhelyettese (azóta elnöke) üdvözölte amegjelen-
teket, s bejelentette, hogy a Hivatal támogatni fogja az
elõadásoknak a BKL Bányászatban való megjelenését.

Elõadást tartott (idõrendben): Kovacsics Árpád,
Fazekas János, Böcker Tivadar, Erdélyi Tibor, Gádori
Vilmos, Gombkötõ László, Kakas Kristóf, Kreischer
Károly, Orbán Tibor, Novák Sándor, Varga József. A
többi elõadás szabadabb idõfelhasználása érdekében
elõadásaik bemutatásáról lemondtak: Fekete István,
Legeza Miklós és Tóth Álmos. Sajnos nem minden
elõadás lett elõkészítve publikálás céljára.

A szakmai napokon 50-80 fõ jelent meg rendezvé-
nyenként. A szünetekben s a nap végén élénk szakmai
és magánéleti beszélgetések voltak. A résztvevõk ezút-
tal is kimondták: jövõre ugyanekkor, ugyanitt, ugyanígy.
Terveink szerint témája: a hazai intézményekben folyó
földtani, illetve ipari célú anyagvizsgálatok /pl. MEO/
sokszálú története. A rá következõ évben pedig a ba-
uxitgeofizika-történet fölvázolását tervezzük.

A György-napi rendezvények kezdeményezõje,
elõadás-, illetve kiadványszervezõje aMagyar Geológiai
Szolgálat szak-fõtanácsosa, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal bányafelügyeleti fõgeológusa, a
Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti
Szakosztályának elnökségi tagja, az OMBKE Történeti
Bizottságának stb. tagja:

Budapest, 2007. november 21.
Tóth Álmos
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Lapszámunk cikkeirõl

A magyar tudomány- és ipartörténet egyik legsike-
resebb fejezete a bauxittörténet.

Készülõben van a Magyar Bauxittörténeti
Esmeretek Tára (lexikon, enciklopédia, chrestomatia
= szöveg-gyûjtemény, kép- és hangtár egyben). Elgon-
dolásom szerint a hungarológiai értelemben vett magyar
bauxittörténet minden érdemi szereplõje, kutatás- és
bányászattörténeti ténye, földtani, ásványtani stb. isme-
rete szerepelne benne.

Az összeállítás jelen állapotában több mint 1600
szócikket, tételt tartalmaz, változatos kidolgozottsági
szinten. Ezek között a magyar bauxit-irodalom (nyom-
tatott és kéziratos) valamint elõadások legteljesebb té-
teljegyzékét (kb. 4000 db), többféle (szerzõi, területi,
szakágazati stb.) bontásban. Tartalmaz számos publiká-
ciót teljes terjedelemben, ezenkívül fotókat s néhány
hanganyagot. Mindezeket elektronikusan kezelhetõ for-
mában.

A szócikkeket mélyreható irodalmi kutatást folytat-
va (tehát nem csak nagy összefoglalókból véve az adato-
kat), történeti bemutatásra törekedve az adat/történet
eredetének pontos megadásával tartom szükségesnek
megfogalmazni, illetve szolgáltatni.

Számos fontos, egyébként a közt is érdeklõ történet-
tel/ismerettel természetszerûleg csak alig néhány, vagy
éppen csak egy ember bír. Szeretném, ha minél többen
jeleznék akár ilyen történetek, akár lexikoni szócikkek,
akár enciklopédikus összefoglalók megírására stb. való
szándékukat, s azokat címemre el is juttatnák.

Minden adat/információ a maga helyén fontos!
S tegyünk együtt, hogy az Esmerettár akár nyomdai

közzététele is megvalósuljon majd!
Budapest, 2007. december 2.
További részletekkel szolgál:

Tóth Álmos
06-1-246-1884, 06-70-3969-388 tothalmos@freemail.hu

Szerzõ-TÁRS-KERESÕ
Készül a Magyar Bauxittörténeti Esmeretek Tára



Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Konferencia! Kedves Kollégák!

Hagyományt teremteni, úgy gondolom, csak
értékeken, érték-együttesen lehet. Nem lehet
légvárakon és nem lehet talmiságokon. Az, hogy har-
madik alkalommal szervezõdhet meg ez a szakmai kon-
ferencia, a Szent György-napi Bauxit Találkozó, az is egy
korábbi, hosszú idõszak megteremtett értékein alapul.
Ezt az értéket a bauxitbányászat és az azt felölelõ ver-
tikum teremtette meg. Értéket teremtett, és megõrizte,
nem hagyta elveszni. Az utóbbi � most már jó hosszú �
idõben divattá, �trendivé� vált azt mondani, hogy a
bányászat válságát, végnapjait éli, talán már nincs is.
Örömmel láttam ennek a mai konferenciának a
meghívóját, benne az elõadások sorát, ami ugyanazt
igazolja, amit sokszor és sok helyen próbáltam hirdetni,
hogy a bányászat nincs válságban, nem a végnapjait éli,
hanem a bányászat � hasonlóan hosszú évszázados, ha
úgy tetszik, ezeréves történetéhez � ismét túlél, ismét
alkalmazkodik, ismét helyet keres és változik.

Igen, valamikor Magyarország volt Európa legna-
gyobb aranytermelõje, legnagyobb ezüsttermelõje � és
hát akkor Európa jelentette a világot. Ma és a
közelmúlt bányászdicsõsége nem az arany- és ezüst-
bányászatról szól, hanema bauxitról, a szénrõl, a kõolaj-
ról és a földgázról. Változunk és alkalmazkodunk.

Ebben az alkalmazkodási folyamatban benne van a
bányahatóság is. Valamikor, amikorMária Terézia létre-
hozta a bányakapitányságokat és a bányagondnoksá-
gokat, akkor elsõdlegesen az állami (királyi) bevétel, a
regálé (royalty) beszedése és az állami ásványi nyers-
anyagvagyon megõrzése volt a fõ cél. Emellett valame-
lyest alárendeltebben a bányászatban foglalkoztatottak
életének és testi épségének, egészségének õrzése is. Ezt
a nagyon erõs elkülönült hatósági feladatot folytatta az
1950-es évektõl az a bányahatóság, amelyik az állami
tervgazdálkodási szerepkörben ellátta azt a � elnézést,

hogy így mondom � bányarendõrségi szerepet, amit rá
kiosztottak. A rendszerváltozással az 1990-es években
ugyanúgy változott ez a szerep is, mint ahogy nagyon
sok szerep megváltozott a bányászaton belül. A bánya-
hatóság, mint az egyetlen utolsó szervezet, ami a
bányászat egészére hivatalból valamilyen hatással kel-
lett legyen, egyúttal nem rá kiosztott, hanem felvállalt
szerepként vállalta azt is, hogy közvetítõje, segítõje
legyen azoknak a folyamatoknak, amik megtartják a
bányászatot. Természetesen maga a bányafelügyelet
sem úszta meg változás nélkül. Ma ennek talán
leglényegesebb lépése az, hogy az állam földtani,
ásványvagyon-gazdálkodási, bányászati igazgatási,
bányászati munkavédelmi és mûszaki biztonsági fela-
datai egyesültek: ez év január 1-jétõl létrejött a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal. Bízunk benne, hogy nem
veszett el semmi, mindaz az érték, amit korábban a
Központi Földtani Hivatal, majd a Magyar Geológiai
Szolgálat megteremtett, létrehozott, mûvelt, megõrzött
és az egyesített hivatalba áthozott, megmarad, tovább-
fejlõdik és segíteni fogja a szakmát.

Õszintén örülök annak, hogy Tóth Álmos úr megke-
resett, és megtisztelt azzal, hogy ezt a konferenciát ma
én köszönthetem. Valóban õszinte ez az öröm, mert
minden egyes kezdeményezés, minden egyes ren-
dezvény erõsíti a szakma megtartását, a szakma össze-
tartását. Nem veszhetnek el értékek; sem amit materiá-
lisan megteremtettünk, sem az, ami ma még a fejekben
van. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a ren-
delkezésre álló viszonylag szûk forrásból szeretné támo-
gatni, hogy ennek a konferenciának amegalkotott anya-
gai közzétehetõek legyenek a bányászati lapokban, és
amennyiben ez a hagyomány is megmarad, magát a
találkozókat, a konferencia-sorozat fenntartását is
szeretnénk támogatni.

Kívánok a konferenciának sikeres munkát, vala-
mennyiüknek szép napot és jókedvet! Jó szerencsét!
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Köszöntõ

Elmondta SzabadosGábor, aMagyar Bányászati és FöldtaniHivatal elnöke (akkor elnökhelyettese) 2007. április
24-én, Székesfehérváron, a III. Szent György-napi Bauxit Találkozón

A BKL Bányászat a Szent György-napi Bauxittalál-
kozókról, mint jelentõs rendezvényekrõl 2005-ben (5.
szám 43. old.) és 2007-ben (3. szám 24. old.) rövid hírt
közölt, az elhangzott elõadások címeinek felsorolásá-
val. Örömmel fogadtuk azok teljes terjedelmû megje-
lentetésének a lehetõségét.

Köszönetünket fejezzük ki az MBFH ezt lehetõvé
tevõ támogatásának és személy szerint Szabados Gábor
elnök úrnak, aki Székesfehérváron Tóth Álmos kezde-
ményezését örvendetesnek és támogatandónak minõsí-
tette.

Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki Tóth
Álmosnak, a MAT hajdani kutatási fõgeológusának
nemcsak a Találkozók megrendezésében végzett
kiemelkedõ tevékenységéért, az elõadók �beszer-
vezéséért�, hanem a jelen szám megjelenését elõsegítõ
szervezõ munkájáért, a lap szerkesztésében nyújtott
áldozatos és hathatós segítségéért is.

Tapolca, 2007. november 23.

Podányi Tibor
felelõs szerkesztõ

Köszönetnyilvánítás



A magyar bauxitbányászat átalakulása

Ahazai bauxitbányászat történetével már többször �
legutóbb 2006-ban a 80 éves évforduló alkalmából �
foglalkoztunk, ezért csak emlékeztetõül vázolom az
1990 elõtti szervezeti felépítést: a magyar alumínium-
ipart az állami tulajdonú Hungalu Tröszt fogta össze. A
trösztnek három bányászati egysége volt: a Bakonyi
BauxitbányaVállalat, a Fejérmegyei BauxitbányákVál-
lalat és a Bauxitkutató Vállalat. 1990-ben összevonásra
került a két bauxitkitermelõ vállalat, mely 1991-ben kor-
látolt felelõsségû társasággá alakult (Bakonyi Ba-
uxitbánya Kft.). 1995. augusztus 15-én az 1991-ben
Geoprospect Kft.-vé alakult bauxitkutató tevékenysége
beolvadt a Bauxitbánya Kft.-be.

AHungalu Tröszt privatizációja 1995-ben kezdõdött
meg. Ennek keretében 1996-ban privatizálták a Bako-
nyi Bauxitbánya Kft.-t, ahol magyarországi társaságok
szereztek tulajdont: 90%-ban a felhasználók, illetve a
menedzsment és 10%-ban a dolgozók.

2002-ben, amikor aMosonmagyaróvári Timföldgyár
megszüntette a bauxit-feldolgozást, csak egyetlenegy
vevõje maradt a Bakonyi Bauxitbánya Kft.-nek, a MAL
Rt. ajkai timföldgyára. Még ebben az évben a társaság
központja Ajkára költözött.

2005. június 18-án a MAL Rt. kivásárolta a bauxit-
bányászati tevékenységet a Bakonyi Bauxitbánya Kft.-
bõl. A teljes bauxitbányászati tevékenység és a 400mun-
kavállaló átkerült a MALRt. állományába. Jogilag még

létezik a Bakonyi Bauxitbánya Kft. is: fõleg rekultivá-
ciós kötelezettségeinek teljesítése céljából.

A MAL Zrt. felépítése, tevékenysége

A társaság a teljes alumíniumipari vertikumot átöle-
li. Az 1995-98. évi privatizációk során kerültek az alumí-
niumiparban mûködõ bauxitbányászati, timföldterme-
lõ, alumíniumkohászati és -feldolgozó társaságok a
MAL Zrt. ill. jogelõdje tulajdonába.

A MAL Zrt. nagyságrendjét az 1. táblázat érzékel-
teti. 2007-ben a társaság árbevétele várhatóan eléri az
50 milliárd forintot.

A szervezeti séma (1. ábra) mutatja, hogy a MAL-
nak külföldi, ill. kereskedelmi érdekeltségei is vannak: a
SILKEM timföldgyár Szlovéniában, a MAL Product
Romániában, amely alumíniumterméket állít elõ, a
Rudnici Boksita Jajce bauxitbánya Boszniában, a
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A magyar bauxitbányászat ma
KOVACSICS ÁRPÁD okl. bányamérnök, okl. közgazdász, MBA, vezérigazgató-helyettes (MAL Zrt., Ajka)

A hazai bauxitbányászatban résztvevõ vállalatok rövid történeti áttekintését követõen a cikk a MAL
Zrt. tevékenységét ismerteti, és ezen belül is a bauxitbányászat felépítését és egységeinek feladatát. A
szerzõ szól a hazai bauxitbányászat lehetõségeirõl, jövõbeli terveirõl is.

Pénzügyi adatok 2003 2004 2005 2006
(MFt)
Árbevétel 41.172 43.705 45.741 56.194
Forgóeszközök 16.661 18.175 20.751 11.976
Tárgyi eszközök 13.489 13.085 15.544 10.207
Kötelezettségek 13.230 15.723 24.966 15.020
Saját tõke 15.233 15.205 8.529 6.258
Céltartalék várh. 489 332 2.300 205
kötelezettségre

1. táblázat:

1. ábra: A MAL Zrt. felépítése
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MAL-Deutschland kereskedelmi cégNémetországban,
valamint a várpalotai Ipari Park.

A MAL Zrt. Európában jelenleg a nem kohászati
célú timföld 15%-át, a világértéknek pedig 5%-át állítja
elõ. A jelenlegi kapacitás 300.000 t/év.

A MAL Zrt. üzleti stratégiája a minél nagyobb fel-
dolgozottsági fokú, nagy nyereségtartalmú timföld ki-
bocsátás elérése, amivel az alumíniumipari ármozgá-
sokat kivédheti.

A �precipitált� timföldhidrát elõállításában 11% a
társaság európai, 6% a világbeli részaránya. Ennek a
terméknek folyamatosan nõ a piaca, például a szigetelt,
tûzálló vezetékek felhasználása területén. A MAL Zrt.
a következõ 2 év folyamán legalább 50%-kal növeli
fenti termék gyártását.

A MAL Zrt.-n belül a bauxitbányászati ágazat szer-
vezeti felépítését mutatja a 2. ábra. Ez az egység irá-
nyítja a külföldi bauxit bányatársaságokat is.

A profiltisztítás érdekében korábban meghozott
döntések miatt jelenleg nem foglalkozunk kutatással,
gépgyártással, gépfelújítással, letakarítással, vízbázis
üzemeltetésével, ingatlannal (csak az értékesítésre váró
tapolcai volt munkásszálló van még tulajdonunkban).
Két korábbi üzemegységünket is átalakítottuk: a vízüze-
met, amely ma Bakony Búvárszivattyú Szerviz néven
önálló társaság, valamint a bauxitkutatással foglalkozó
GEOÁSZ Kft. is önállósult, és a geológiai, kutatófúrási
szolgáltatást biztosítja számunkra. Utóbbi társaság ár-
bevételének 80%-a származik a MAL Zrt. megrendelé-
sébõl, a sikeres együttmûködés mindkét fél részére to-
vábbi garanciát nyújt.

Hol termelünk jelenleg?

Jelenleg mélymûveléssel dolgozunk Bakonyoszlop
térségben, itt a Bakonyoszlop-II-bányában saját beru-
házással kb. 500 kt érc feltárása és kitermelése folyik,
egy további 500 kt-ás lencsét mezõcsatolással kívánunk
termelésbe vonni 2008-ban.

Halimba-II/DNy a másik aktív mélymûveléses bá-
nyánk, itt még várhatóan 1 Mt ércvagyon található.

Külfejtéssel Óbarok és Sándor külfejtésekben dol-
gozunk. Óbarok hamarosan befejezõdik, Sándor terüle-
tén elõdeink korábban klasszikusmélymûveléssel fejtet-
tek, ahol a pillérek bennmaradtak, amit mi most kiter-
melhetünk. A külfejtés nagyon sikeres lett, a kutatások
alapján jelzett 80 kt helyett már 200 kt érc kitermelésé-
nél tartunk. A közeli területen � a volt Nyírád-izamajori
térségben � még további lehetõségeket is látunk.

Mi jellemzi a mai magyar bauxitbányászatot?

Ma Magyarországon csak Ajkán történik timföld-
gyártás. Egy cégen belül, a MAL Zrt. keretében
történik a bauxit-kitermelés és a késztermék-kibocsátás.
A korábban mûködött magyarországi timföldgyárak
megszûntek, vagymás termék gyártására álltak át; 1997-
ben az almásfüzitõi gyár beszüntette tevékenységét,
a mosonmagyaróvári pedig 2002-ben megszüntette
a bauxit-feldolgozást, termékeihez az alapanyagot
Ajkáról szerzi be.

A bauxitbányászat költségcentrumkéntmûködik, te-
hát az átvételi ár fedezetet nyújt a költségekre, és a jö-
võbeni termelési feltételek megteremtését is finanszí-
rozza.

Jelenleg folyó bányaberuházásaink éves volumene
kb. 400 M Ft, az elmúlt tíz évben a bányaberuházási ér-
ték rendre meghaladta az amortizációt. Kijelenthetõ,
hogy a tulajdonosok elkötelezettek a hosszú távú bánya-
építések mellett. Fontos, hogy a beruházások nem külsõ
forrásból, hanem a termelés árbevételébõl valósultak
meg.

A teljes magyar éves bauxitigény 2/3-át termeljük, ez
mintegy 550 kt. A szükséges mennyiség közel 1/3-át
Bosznia-Hercegovinából aMALZrt. tulajdonában lévõ
Jajcei bánya szállítja, a még hiányzó mennyiséget egyéb
boszniai és montenegrói bányákból szerezzük be. A kü-
lönbözõ beszállítók között nincs ellentét, érdekharc, a
feladat mindannyiunk részére a MAL Zrt. biztonságos
alapanyag-ellátásának biztosítása, hosszú távon, gazda-
ságosan.

A korábban kialakított bányászati technológiánk to-
vábbra is megfelelõ a biztonságos termeléshez. Létszá-
munk jelenleg 410 fõ. Az elöregedés miatt nagy gondot
jelent a megfelelõ szakember utánpótlás. A bányász-
nyugdíj-kedvezménnyel nyugdíjba ment életerõs dolgo-

2. ábra: A bauxitbányászati divízió felépítése

3. ábra: A magyarországi bauxitbányák elhelyezkedése



6 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 6. szám

zóink közül kb. 20 fõt továbbfoglalkoztatunk. A szak-
ember-ellátottság területén a jövõ aggasztó, hiszen
nincs szakmunkás- és középfokú képzés, az egyetemen
minimális bányamérnök-hallgatói létszám van, a koráb-
ban megszûnt bányavállalatok felszabaduló létszáma
sem tudja már pótolni a hiányzókat.

A termelési igényeknek megfelelõen a bányanyitá-
sok az elmúlt idõszakban dinamikusan követték egy-
mást. A tényleges eredmények igazolták a kutatási
prognózisokat, egy területen vallottunk kudarcot, és ez
Szár, ahol a kitermeléshez nem sikerült az engedélyeket
megszereznünk.

A gazdasági kihívásoknak megfelelõ alkalmazkodás
mindennapjaink léte. Például gyakorlatot nyert, hogy a
külfejtések rekultivációját eladjuk. Ez jelentõs költség-
megtakarítás, környezetvédelmi feladat csökkentés, hi-
szen nem költünk rá, sõt pénzt is kapunk érte. E mód-
szer jogi kidolgozása megtörtént. Pozitív hozadéka,
hogy ezáltal a bányászat társadalmi megítélése nem
romlik, sõt javul.

A társaság teljesítette az 1996-ban kötött privatizá-
ciós szerzõdés elõírásait, a 10 éves mûködésben vállalt
kötelezettségeket.

További lehetõségeink, terveink

A már említett bakonyoszlopi és nyírádi, valamint
halimbai bányaterületek mellett vannak még gazdasá-
gosan és reálisan mûvelésbe vonható területek
(2. táblázat). A legfontosabbak:
� Németbánya-Iharkút térségében kb. 300 kt kiváló
minõségû bauxit � ami várhatóan kockázat- és prob-

lémamentesen lesz termelhetõ a korábbi külfejtésbõl
indított mélymûveléssel.

� Nyíreskút-IV/b. Szõc község közelében található,
szintén korábban már mûvelt területen.

� Óbaroktól nyugatra a vázsonypusztai külfejtés,
melynek engedélyeztetését megkezdtük.
A MAL Zrt. tulajdonosi és szakmai koncepcióját a

hazai bauxitbányászatmegõrzésére a következõ 4 évben
beruházandó 1,5 milliárd forintos érték is bizonyítja
(3. táblázat).

Az ez évi 400 kt-ás termelés garanciát nyújt a 2015-
ig történõ reális mûködésre. A timföldtermelési kapaci-
tás csökkentése, a nagy jövedelmi hányadot tartalmazó
termékekre történõ koncentrálás a nyereséges mûkö-
dés mellett csökkenti a vörösiszap-elhelyezési problé-
mát, és kíméli a bauxitvagyont.

Terület megnevezése Kitermelhetõ Minõség Kockázat
ércvagyon (kt) (modulus)

Halimba-II/DNy mélymûvelés 991,0 7,20 nincs
Bakonyoszlop-II. mélymûvelés 488,0 8,63 nincs, 150 kt-s kapacitásra bõvítés

engedélyezése megtörtént
Sándor külfejtés 75,0 8,00 nincs, letakarítása és kitermelése

2007-ben befejezõdik
Óbarok-I-III. külfejtés 32,0 6,26 nincs, letakarításamegtörtént, ter-

melése 2007-ben befejezõdik
Bakonyoszlop-II. mélymûvelés bõvítés 480,0 7,46 közepes, Natura 2000-es hozzájá-

rulásról szóbeli tájékoztatás van
Táncsics külfejtés 133,0 8,75 közepes, minõség és mennyiség

bizonytalan, környezetvédelmi en-
gedély és bányatelek van

Németbánya-I-IX. mélymûvelés 312,0 9,92 közepes, ilyen típusú elõfordulásra
nincs mélymûveléses tapasztalat

Nyireskút-IV/B mélymûvelés 315,0 7,03 közepes, az engedélyezési folya-
matot elindítottuk

Vázsonypuszta külfejtés 208,0 6,09 magas, önkormányzati hozzájáru-
lás hiányzik

2. táblázat: Termelésbe vont, ill. vonható bányaterületek fontosabb jellemzõi 2007. 01. 01-jén

2007 2008 2009 2010 Össz.
Bauxitbányászat 455 265 425 472 1617
(szinten tartó)
Timföld 496 400 400 400 1696
(szinten tartó)
Timföld (fejlesztés) 630 610 740 60 2040
Környezetvédelem 684 80 182 160 1106
(fejlesztés)
Egyéb 100 100 100 100 400
Összesen 2365 1455 1847 1192 6859

3. táblázat: A MAL Zrt. beruházási terve (M Ft)

KOVACSICS ÁRPÁD 1986-ban végzett a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán bányamûvelõ szakon, 1992-ben a
Gazdaságtudományi Karon üzemgazdász oklevelet szerzett. 1986-tól a Fejérmegyei Bauxitbányák üzemeiben volt üzem-
mérnök, mûszaki gazdasági tanácsadó, felelõs mûszaki vezetõ. 1992-tõl a Bakonyi Bauxitbánya Kft.-nél töltött be vezetõ
beosztásokat, 1995-96-ban vezérigazgató-helyettes, majd mûszaki igazgató. 2002-tõl a társaság vezérigazgatója, majd
2005-tõl a MAL Rt. vezérigazgató-helyetteseként a Bauxitbányászati Ágazat, ill. késõbb Divízió vezetõje.
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Bauxitimport

A hazai timföldgyártás gazdaságos és hosszú távú
mûködtetése a hazai bauxitbányák termelése mellett
import forrásokat is igényel. A hazaihoz hasonló, de
jobb minõségû balkáni karsztbauxitok a magyar bauxit-
tal együtt jól feldolgozhatók, és minõségük révén
javítják a timföldgyártás hatékonyságát. A bauxitimport
2000-ben kezdõdött (1. táblázat).

A jajcei bauxitbánya vállalat mûködõ cég volt a há-
borút megelõzõen Jugoszláviában. A békekötés után, a
Dayton-i egyezmény következtében a kettéosztott terü-
leten két kisebb cégre bomlott; Mrkonic Grad, illetve a
Rudnici Boksita Jajce.

Mostar közelében két nagy mûködõ bányaüzem
van, egyik Siroki Brijeg (a korábbi Lisztica), a másik
Posusje.

Mostar környékén több kisebb bánya is mûködik �
elsõsorban a felszíni kibúvásokat letermelve �, amelyek-
kel üzleti kapcsolatban állunk. Zömmel engedély és
koncesszió nélküli ún. �zugbányák�, amelyek az ércet a
MAL Zrt. részére értékesítik. Ezek a kis bányák nem
túl jelentõs mennyiséget szállítanak.

Montenegróban a niksici bauxitbányával mûködünk
együtt. Ott az éves termelés 650 kt, melybõl 550 kt a
podgoricai timföldgyárba kerül, az efölötti mennyiséget
a MAL Zrt. részére értékesítik. Niksic 2004 után lépett
a beszállítók sorába, amit nagyon komoly, kormány-
szintû montenegrói és magyar gazdaságdiplomáciai
egyeztetés elõzött meg.

További bauxitbányák � Milici, Szrebrenica,
Vlasenica � mûködnek még Bosznia északi részén
Zvornik mellett, de ezekkel nem állunk kapcsolatban, a
termelésük teljes egészében a zvorniki timföldgyárba
kerül.

A fenti bányák elhelyezkedését az 1. ábramutatja.

A jajcei bauxitbányászat

A fõ termelõhely a Jajce-i bauxitbánya. A
háború után mintegy 20 kt-val indult újra a ter-
melés. 2004-ben a MAL Zrt. a privatizáció so-
rán tulajdonrészt szerzett a Rudnici Boksita
Jajce d.d.-ben, mely 650 M Ft törzstõkéjû cég,
és melyben aMALZrt. 51%-ot birtokol, 15,7%
egy másik magyar társaság tulajdona, a mara-
dék részvények bosnyák befektetési alapok, a
dolgozók, továbbá 2004 elõtt, ún. kuponos pri-
vatizációval tulajdonrészt szerzõ jajcei kisbefek-
tetõk között oszlanak meg.

A társaságnál jelenleg 143 fõ dolgozik, az
éves árbevétel 1,2 milliárd forint. Két
mélymûveléses bánya mûködik, melyek már a
háború elõtt is termeltek. A háború alatti 8 éves

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
terv

Zsiar* 2 10
Jajce 21 66 62 88 82 141 128 140
Niksic 32 118 76 108
Mostar környéke 15 42 53 50 5 30 59
Bosanska Krupa 1 2
Mrkonic Grad 9 20 13 3
Görög 6
Összes import 23 91 113 162 179 264 240 310

1. táblázat: A MAL bauxitimportja (kt)

Magyar érdekeltségû bauxitbányászat a Balkánon
KOVACSICS ÁRPÁD okl. bányamérnök, okl. közgazdász, MBA, vezérigazgató-helyettes (MAL Zrt., Ajka)

A cikk a MAL Zrt. tevékenységéhez, mûködéséhez szükséges bauxitimporttal foglalkozik. Elsõsorban
a jajcei bauxitbányászat jellemzõivel, mûszaki színvonalával. Elemzi a balkáni bauxitimportból és a
hazai bauxitból történõ timföldgyártás egyes költség összetevõit.

1. ábra: A MAL Zrt.-vel kapcsolatban álló bauxitbányák
Boszniában és Montenegróban

* A szlovákiai Zsiárból a korábban, 1997-ben Kincsesrõl odaszállított
bauxitot vásároltuk vissza, a timföldgyártás megszûnése miatt.
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szünet után a MAL Zrt. érdeklõdése indította el újra a
kitermelést, az elsõ 20 kt-át nem is termelésbõl, hanem
a korábban ottmaradt készletbõl értékesítették.

2004. június 15-én történt meg a privatizáció, pályá-
zati úton, ahol a MAL Zrt. 51%-os részvénytöbbséget
szerzett.

A privatizációs szerzõdés szerinti vállalásaink:
� 3 év alatt 350 M Ft-os bányaberuházást kell végrehaj-
tanunk � ez teljesült, az összeg háromszorosánál tar-
tunk, mely az új bányanyitás fedezete.

� 3 év alatt a 100 fõs munkavállalói létszámot 190-re
kell emelni � mely napjainkban történik meg.

� Amíg a privatizációs szerzõdésben rögzített garanciá-
kat nem teljesítjük, az ottani értéktõzsde szerint kor-
látozott tulajdonosi jogosítványaink vannak.
A társaság gazdasági sikerét jelzi, hogy a környéken

kb. 50 km-es sugarú körben egyéb érdemi ipari
tevékenység nincs. Az ottani gazdaságpolitikusok dön-
tése helyes volt, mikor nem is a vételár nagysága, hanem
az iparági fejlõdés megindítása, a befektetés elsõbbsége
és a hosszú távú mûködés volt a privatizációs döntésnél
a meghatározó.

Bányászati jellemzõk

Két korábbi mélymûveléses bánya van Jajce 20 km-es
környezetében (Poljane és Ljusa) és egy külfejtés. A bá-
nyák éves kapacitása kb. 40-40 kt. Két új beruházást in-
dítottunk a jelentõs reménybeli készletek kiaknázására.

A korábbi évek kutatási munkái 1987-ben lezárul-
tak, késõbb már nem folyt érdemi szakmai munka. A
most elindított beruházások megvalósításához kutatás
már nem is szükséges, hanem csak a továbblépéshez, új
lencsék feltalálásához. Ennek érdekében együttmûkö-
désünkkel, a jajcei bánya és a GEOÁSZ Kft. között
megállapodás jött létre, melynek során a magyar társa-
ság végzi a jajcei terület kutatófúrásait, kiértékelését. A
kutatási terv elkészült, 2-3 éves idõtartamban kb. 15 km
kutatófúrás mélyül le. A munka ez év második felében
indul magyar gépekkel és szakemberekkel.

A bányamûvelés kissé különbözik a miénktõl, más
az érc települése is. Egymás fölött 8-11 szint van, ennek
megfelelõ gurítókkal érik el a fejtési szinteket. A fõfel-
tárás a meredek hegyoldalban több szinten, tárókkal
történik. Mindegyik bauxitbánya több mint 800 méter-
rel van a tengerszint felett. Nincs semmiféle bányave-
szély, szivattyúkra gyakorlatilag nincs szükség, a biztosí-
tás is csak esetleges. Rendkívül kemény a kísérõkõzet,
és a bauxit is keményebb és állékonyabb, mint Magyar-
országon. A Bányakapitányság megköveteli, hogy az
utolsó négy fogásban biztosított legyen a bányatérség.

A mûszaki színvonal meglehetõsen alacsony, hiszen
a háború elõttrõl átmentett bázison dolgoznak. Legfõbb
gépük a korábban a hazai bauxitbányászatban is hasz-
nált sûrítettlevegõs Cavo-310 típusú rakodógép, azon-
ban a gyártás megszûnése miatt géphiány és súlyos al-
katrészellátási gond van. A korábbi bányatérségek (fõ-
feltáró vágatok, gurítók) olyan méretûek, hogy a na-
gyobb új, dízel-hidraulikus gépek nem férnek bele. A
géphiány enyhítésére az úrkúti mangánbányától és a ha-

limbai üzemünkbõl sikerült 1-1 Cavo-310 típusú rako-
dógépet eladni Jajcéba. A régi gépek, az alacsonyabb
mûszaki színvonal a hazaihoz képest lényegesen olcsób-
bá teszik a termelést.

1. kép: A Cavo-310 típusú rakodógép a jajcei bányában

2. kép: Háromosztályos gurító

3. kép: L-34-es lejtakna bejárata
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Az új beruházásoknál � Bespelj és L-34 � a magyar-
országi paramétereknek megfelelõ a tervezés, a
kivitelezés. Ide már GHH LF-4 típusú dízelmotoros
szállító-rakodógépet telepítettek.

A kitermelhetõ ércvagyon jelenlegi ismereteink sze-
rint meghaladja az 1 millió tonnát.

A bányáktól teherautókkal szállítják az ércet a 75
km-re lévõ Banja-Luka-ba, ahonnan vasúton kerül Aj-
kára. Az érc minõsége állandó, SiO2-tartalma kevés �
jellemzõen 2,6% �, az érc sokkal keményebb, és a fajsú-
lya is nagyobb, mint a hazainak.

Gazdaságosság

2007. évi tervünk szerint Jajce 140, Niksic 108, egyéb
boszniai beszerzési forrás � Mostar környéke � 62 kilo-
tonnát szállít. Az eladási ár a vasúti rakodón történõ át-
adással körülbelül 24-25 EUR/t. A fuvarköltség ezután
rakódik rá, kb. 20-26 EUR/t.

A különbözõ minõségû bauxitokból különbözõ
mennyiségû timföld nyerhetõ ki. A magyar bauxitból
2,8 tonna szükséges 1 tonna timföld elõállításához, míg
a boszniaiból 2-2,1 tonna elegendõ. Amarónátron költ-
sége is jelentõs különbségtevõ tényezõ. Az egyes bauxi-
tok értékének számunkra legfontosabb mutatószáma,
hogy 1 t timföld elõállításábanmennyi a bauxittól függõ
költség (termelési költség, ill. ár, fuvarköltség és a ma-
rónátron költség). A 2. ábra ezt az értéket mutatja.

Az ajkai timföldgyár hosszú távú ellátása biztosított.
Jajce alacsony önköltségû telepei a tulajdonunkban
vannak, de az egyéb térségbõl származó bauxitok is
szükségesek a kiegyensúlyozott ellátáshoz. A magyar
bauxitbányászat nagy elõnye viszont a közelség, a rugal-
mas, alkalmazkodóképes termelés.

Jajce a szép természeti környezet és a város neveze-
tességei miatt a háborús károk helyreállítása után kezd
újra jelentõs idegenforgalmi központ lenni. A fõterén
található a Rudnici Boksite társaság központi épülete,
melynek helyreállítása a múlt év során fejezõdött be.

2. ábra: A bauxitok gazdasági értékelése

KOVACSICS ÁRPÁD 1986-ban végzett a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán bányamûvelõ szakon, 1992-ben a
Gazdaságtudományi Karon üzemgazdász oklevelet szerzett. 1986-tól a Fejérmegyei Bauxitbányák üzemeiben volt üzem-
mérnök, mûszaki gazdasági tanácsadó, felelõs mûszaki vezetõ. 1992-tõl a Bakonyi Bauxitbánya Kft.-nél töltött be vezetõ
beosztásokat, 1995-96-ban vezérigazgató-helyettes, majd mûszaki igazgató. 2002-tõl a társaság vezérigazgatója, majd
2005-tõl a MAL Rt. vezérigazgató-helyetteseként a Bauxitbányászati Ágazat, ill. késõbb Divízió vezetõje.

A Kotinskaya szénbánya oroszországi rekordot állított fel

Szibériában a Kuzbass medencében lévõ Kotinskaya bá-
nyaüzem az elsõ Oroszországban, amelynek sikerült elérni a
4 Mt/év termelést. A bányaüzem osztályon felüli sújtólég, szén-
porrobbanás és kõzetrengésû bányaveszélyek között dolgozik.

A 4 Mt/év termelést egy frontfejtéssel érte el � a front-
homlok hossza 230 m, telepvastagsága 4,5 m �, amelyet egy-
szer 28 nap alatt át is kellett szerelni, a front kifutási hossza
2 x 1200m volt. A frontfejtésben lévõ pajzsbiztosításDBT (né-
met) gyártmányú, vezérlése teljesen automatikus PM 4 rend-
szerû. A pajzs, amely 2,2/4,8 m telepvastagságban tud dolgoz-
ni, elemenként 1,75 m széles, 6500 kN teherbírású. A fronti
láncos vonszoló 1132 mm széles.

A Kuzbass régió 2006-ban 27,7 Mt-t termelt.
Mining Magazine 2007. július Bogdán Kálmán

Króm-pellet üzem Kazahsztánban

Az Outotec vállalat a második króm-pellet üzemet szállít-
ja Kazahsztánba a Kazchrom Donskoy bányaüzem részére.
Amikor ez a második is üzembe kerül, akkor ez a kettõ együtt
a világ legnagyobb ilyen üzeme lesz. A megkötött szerzõdés a
teljes komplett rendszert foglalja magában, azaz a Steel Belt
Sintering technológiát és a hozzá tartozó gépi berendezéseket,

a villamos rendszert az automatizálással, a rendszer megépíté-
sét és a késõbbi szervizellátását.

Tervük szerint a pelletezõmû 2009-ben áll üzembe.
Mining Magazine 2007. július Bogdán Kálmán

Észtország és az olajpala

Észtország a villamosenergia-igényének többmint 75%-át
a területén lévõ olajpalából biztosítja. A külszíni és a föld
alatti bányaüzemek a Narva folyó mentén vannak. A telepek
a külszíntõl 10-70 m mélységben helyezkednek el. Észtország
összes olajpala termelése a szezontól függõen (télen több)
10-30 Mt/év között változik.

A bányákból két villamos erõmûbe, a Baltiba és az Eestibe
� amelyek a világon a legnagyobb olajpala-tüzelésû erõmûvek
felhasználásuk szempontjából � vasúton szállítják az olajpalát,
amelyet az erõmûvekben törik meg arra a szemnagyságra,
hogy az alkalmas legyen a kazánokban történõ elégetésre. A
két erõmûbõl látják el az ún. Balti régiót, azaz Finnország,
Észtország, Lettország és Litvánia egyes területeit.

Az erõmûvi felhasználáson túl az Aidu bánya termelését a
Kunda városban lévõ cementmûben hasznosítják.

Az olajpala bányászata � közvetlenül és közvetve � 3800
fõnek ad munkát.

Mining Magazine 2007. augusztus Bogdán Kálmán

Külföldi hírek
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Az iszkaszentgyörgyi bauxit-elõfordulás a Bakony
hegység K-i, ÉK-i részén, részben az úgynevezett �móri�
árokhoz kapcsolódik,morfológiailag egységes, rétegsze-
rû telepes elõfordulás. Egyes ércmezõit DNy-i�ÉK-i és
arra merõleges ÉNy-i�DK-i harántvetõk határolják és
választják el egymástól független bányamezõkre, így be-
szélünk kincsesi, józsefi, rákhegyi és bitói bauxit-elõfor-
dulásokról. (1. ábra)

A bauxit fekükõzetét mindenütt a felsõ triász fõdo-
lomit adja. Felszíne erõsen karsztosodott, porlódott.
Törések, repedések szabdalják, számtalan irányú és
nagyságú vízjárattal, vízjáratrendszerrel. A bauxitkész-
let jelentõs része a nyugalmi karsztvíz alatt helyezkedett
illetve helyezkedik el. A felsõ triász dolomitra települ a
felsõ kréta korú bauxit.

Az iszkaszentgyörgyi bauxit-elõfordulás megismeré-
sekor a bauxitkutatás és -termelés már jelentõs múlttal

rendelkezett Magyarországon. A legelsõ magyarországi
bauxitbánya részvénytársaság, a Jádvölgyi Alumínium
Bányatársulat 1903. október 28-án alakult meg, míg a
hazai bauxitról az elsõ önálló tudományos közleményt
1905-ben Szádeczky-Kardoss Gyula kolozsvári profesz-
szor tette közzé a Földtani Közlönyben.

1917. január 29-én budapesti székhellyel � a korábbi
bauxitbánya vállalatok utódaként � megalakult az Alu-
míniumérc Bánya és Ipar Rt. A társaság megszervezé-
sében a vezérigazgatóvá választott dr. Hiller József ügy-
véd mellettMezei Ferenc bányamérnök szerzett jelentõs
érdemeket.

1923-ban � dr. Telegdi Róth Károly kutatásai alapján
� dr. Lázár Andor zárt kutatmányokat jelentett be Iszka-
szentgyörgy környéki területekre is.

Az ALUÉRC 1925-ben a melegesi területen két bá-
nyatelek adományozását kérte, majd Iszkaszentgyör-
gyön is lefoglalta a dr. Lázár Andor zárt kutatmányai ál-
tal le nem fedett területeket. A megkutatott gánti
bauxitkincs kiaknázásához a részvénytársaság nagy
ütemben látott hozzá, így 1926. október 20-án a mele-
gesi bányában kezdetét vette a folyamatos termelés.

ALUÉRC Rt. (Kincsesi bánya) 1941-1946

Az iszkaszentgyörgyi bauxit felfedezõjének � az elõ-
zetes zártkutatmányok és lefedett területek ellenére �
mégis Povolnik Mihály gazdálkodót tartják, aki 1940
szeptemberében emelte ki az elsõ vörös kõdarabot a
kincses dûlõben lévõ háza udvarán ásott kútból. Akkor
aligha sejthette felfedezése jelentõségét. Gyanította,
hogy bauxitot talált. S ezért egy mintadarabot elküldött
elemzésre a gánti laboratóriumba, ahol azonban nem
fordítottak rá nagyobb figyelmet. Povolnik Mihály nem
hagyta az ügyet ilyen könnyen eltemetni, s az iszkaszent-
györgyi jegyzõ tanácsára bemutatott egy mintát a Buda-
pesti Bányakapitányságon is.Mivel a terület kizárólagos
kutatási joga az ALUÉRC kezében volt, a bányakapi-
tányság felszólította a kutatás megindítására.

Kormos Tivadar irányítása mellett kézi fúrásokkal
végzett kutatás még abban az évben kimutatta, hogy a
Kincses dûlõben, kibúvásokban, illetve vékony takaró-
réteg alatt nagy vastagságú, jó minõségû bauxit találha-
tó. Mivel a gánti bányaüzem a fokozódó német szállítási
igényeketmár nem tudta kielégíteni, az ALUÉRC elha-
tározta a termelés mielõbbi beindítását. 1941 elején

Az iszkaszentgyörgyi bauxitbányászat története
KREISCHER KÁROLY okl. bányamérnök (Székesfehérvár)

1941. április 21-én, 66 éve kezdõdött el a bauxit termelése az iszkai medencében, és
kisebb-nagyobb megszakításokkal 58 évig, 1999. augusztus 6-ig tartott.

1. ábra: Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek
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megtartott bányaadományozási eljárás során a rész-
vénytársaság 7 darab egyszerû bányamértékbõl álló
bányatelket adományozott �József I-VII.� védnévvel. A
külfejtéses bánya a Kincses bánya (1. kép) nevet kapta,
s ebbõl származik az 1966-ban önálló községgé
növekedett Kincsesbánya neve is.

A kincsesi külfejtés korlátozott ércvagyona miatt
1942 júliusában megindult a 198 m hosszú kincsesi lej-
tõsakna mélyítése, ami az év végére el is érte a bauxitte-
lepet. Ugyanebben az évben megkezdték a kincsesi al-
táró kihajtását is. (2. kép)

A József külfejtés megnyitására 1943-ban került sor,
s még ebben az évben � a külfejtésekhez csatlakozva �
egy lejtõsaknával feltárták a József telep azon részeit,
ahol a fedõréteg nagy vastagsága miatt a külfejtés
mûvelése már nem volt gazdaságos. A külfejtést Altai
Ottó, a mélymûvelést Bende József irányította.

Az új bányaüzem nem rendelkezett megfelelõ lét-
számú és képzettségû munkaerõvel, s a háború miatt új
dolgozók toborzására nem is volt lehetõség. Ezen úgy
igyekeztek segíteni, hogy az 1942-ben elkészült készen-
léti lakások mellé barakkokat építettek, ahol 150-200
menekült lengyel katonát helyeztek el. A következõ
években zsidó és románmunkaszolgálatos századokat is
vezényeltek a bányához, 1944-ben pedig német vájárok
betelepítésével kívánták fokozni a termelést. A front
közeledésekor a bányák felszerelésének jelentõs részét
leszerelték és elszállították.

MASZOBAL (Iszkaszentgyörgyi Bánya) 1947-1954

A II. világháború után az ALUÉRC központi igaz-
gatóságának Budapesten maradt tagjai kapcsolatba lép-
tek a bányaüzemekkel. Elsõ feladat volt a szétszéledt
dolgozók összegyûjtése és az elhurcolt bányafelszerelé-
sek felkutatása és visszaszállítása, melyekkel lassan újra
megindult a termelés is.

1946. április 8-án � a Potsdami egyezmény, valamint
a magyar és a szovjet kormányok között létrejött
megállapodás alapján � megalakult a Magyar-Szovjet
Bauxit-Alumínium Rt., a MASZOBAL.

1948-ban elkészült a kincsesi és józsefi telepeket
összekötõ altáró, ezzel a két lejtõsakna funkciója meg-
szûnt. Az altáróban a szállítás lóvontatással folyt.

Ebben az évben volt a magyar bauxitbányászat elsõ
vízbetörése a József telepben a +150 m szintrõl indított
ereszkében. A vízbetörés a +116 m szinten keletkezett,
majd a víznívó rohamosan emelkedett, s a +137,5 m
szinten stabilizálódott.

1950-ben megnyitásra került a Bitó I. külfejtés, ami
azonban az érc településének és minõségének szeszé-
lyes volta miatt nem váltotta be a hozzá fûzött reménye-
ket. 1953-ban meg is szûnt a termelés.

A MASZOBAL 1954. október 1-jével közös egyet-
értéssel megszûnt, és két önálló vállalat, a Gánti Bauxit-
bánya és az Iszkaszentgyörgyi Bauxitbánya alakult.
1958. január 1-jével a két vállalatot összevonták, és ek-
kor alakult meg a Fejér Megyei Bauxitbányák Vállalat.

Az Iszkaszentgyörgyi Bánya (1955-1957) és Fejér
megyei Bauxitbányák Vállalat (1958-1989) bányái

Iszka II. bánya
A bányanyitás a Kincses I. mélyszintre, a Kincses II.

és a József II. aknamezõre terjedt ki. A bauxittelep
kiterjedése közel 3 km hosszú, dõlésmenti kiterjedése
800 méter 15°-os átlagos dõléssel a +160 és +50 szintek
között.

A feltárás fõbb létesítményei:
� Iszka II. altáró a +143 m szinten 1800 m hosszú,

ÉK-DNY irányú
� Iszka II. szállítóakna és Iszka II. légakna a+146 és

+75 m szinten létesített aknarakodókkal
� József II. fõereszke, amely a József II. aknamezõ

feltárását biztosította
� József II. légakna
� Déli légakna

1. kép: Kincsesi külfejtés 1941-ben

2. kép: Kincsesi altáró bejárata
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A bauxitszállítást az Iszka II. szállítóakna +75 m
szintje és a +145 m szintje között 2500 mm dobátmérõ-
jû kétdobos szállítógéppel, kétdobogós kétcsillés kasok-
kal, a József II. és Kincses II. fõereszkékben kétdobos
vitlákkal, az altáróban pedig kétvágányú, felsõvezetékes
villamos mozdonyvontatással oldották meg. (2. kép)

Amélyszintet dolomitban kihajtott +70m és+45m
szinti csapolóvágatokkal vízmentesítették. A magyar
bányászatban ekkor alkalmaztak elõször csapolóvága-
tos aktív vízszintsüllyesztést.

A szállítási rendszer 1970-ben végrehajtott rekonst-
rukciójával a csilleszállítást az altáró bejáratánál meg-
épített tehergépkocsi-töltõállomásig teljesen automati-
zált szállítószalag-rendszer váltotta fel. A Fejér megyei
Bauxitbányák egyik legnagyobb termelési kapacitású
bányaüzeme 1978-ban szûnt meg.

József III. bánya
A József III. aknamezõ a +100 m és a ±0 m szintek

között a József II. aknamezõ É�ÉK-i folytatását képezi.
A bányanyitást az elõfordulás nyugati határán telepített
300�-es dõlésû lejtõsaknával és annak talppontjához
centrálisan telepített légaknával oldották meg. A
fõfeltáró szintet párhuzamos szállító- és légvágatokkal a
+30 m-es szinten határozták meg. A szállító- és légsik-
lókat a +90 m szintig hajtották ki.

A légakna mélyítését az eredetileg tervezett talp-
szintig nem tudták megvalósítani. Így a légakna +40 m
szinti rakodójának végén a +10 m talpszintig vakaknát
mélyítettek. A bauxitbányászatban a kõzetviszonyok és
a talpon fakadó vizek miatt itt vált elõször szükségessé
az acéltübinges biztosítás. Az aknamélyítés befejezése
után a vakaknában a vízvédelmet 75 m3/min búvárszi-
vattyú-kapacitás biztosította. A létesítés idején ez volt a
vállalat legmélyebb bányája, vízhozama 45-50 m3/min
értéket ért el.

A József III. bánya termelése mellett elõtérbe került
Rákhegy II. termelésbe vonása is. 1970-ben a +33 m
szinten a rákhegyi terület felsõ szintjét, további kutatá-
sok alapján 1972-ben a József III. aknapillért tárták fel.
Majd 1973. május 4-én a két bányamezõt a József III.
+30 m-es szint és a Rákhegy II. +3 m szinti légvágat
között összekötötték. Ezáltal lehetõség nyílt a József III.
aknapillér termelésének kiszállítására a Rákhegy II.
szállítóaknán.

József III. akna termelése 1975-ben befejezõdött.

Rákhegy II. bánya
ARákhegy II. elõfordulás a +90m és a -130 m szin-

tek között 1,7 km dõlésmenti és átlagosan 500m csapás-
menti kiterjedésû. Beruházását 1968-ban hagyták jóvá,
mellyel 1973-ban összekapcsolták József III. aknapillér
feltárását is.

A bányanyitást centrális telepítésû szállító- és légak-
napárral oldották meg. (3. kép) A szállítóakna ±0 m
szinti rakodója teljesen gépesített volt. A személy- és
anyagszállítás a behúzó légaknában történt, és ide épí-
tették be a 40 m3/min kapacitású centrifugál szivattyúte-
lep nyomóvezetékeit is. A fõfeltáró vágatok a ±0 m

szinten kerültek kihajtásra, innen indultak a termelõ
siklópárok is.

Az elõfordulás ÉK-i határán centrális telepítésû víz-
légaknapárt mélyítettek le. A vízakna mélysége 303 m,
belsõ átmérõje 6 m, összesen 120 m3/min búvárszivattyú
kapacitással. Egyetlen búvárszivattyú és a 300 mm át-
mérõjû nyomócsõrakat össztömege a dinamikai ténye-
zõ figyelembevételével 76,2 tonna. A rendkívül nagy tö-
meg alátámasztását a speciális kiképzésû vasbeton ak-
nafejben beépített csõtartó-konzolokkal biztosították.
A légakna ellensúlyos egykasos kis szállítógépe a -130m
szinti vízvágat és zsomprendszer ellenõrzését és karban-
tartását biztosította.

ARákhegy II. vízaknákmélyítésével és a vízcsapoló-
vágatrendszer kialakításával a nagymértékû vízszint-
süllyesztés a Rákhegy II. ±0 m szint alatti területek fel-
tárását tette lehetõvé.

ARákhegy II. beruházás keretében épült egyéb kül-
színi létesítmények:

� kompresszortelep,
� ventilátorház,
� vasútállomáson bauxitrakodó és készlettér építése

(1,5 millió t/év kapacitás),
� kapcsolódó beruházás a vaskapui víztározó meg-

építése és a Gaja patak új mederbe terelése.
A nagyobb termelési igények kielégítése és a kiszál-

lítási kapacitások növelése érdekében a Rákhegy II. lej-
tõsakna kihajtásával az 1975. szeptemberi bányásznapra
üzembe helyezték az 580 m hosszú, 800 mm szélességû
szállítószalagot és a hozzátartozó külszíni gépkocsi töl-
tõállomást. (3. kép) Ennek a beruházásnak a következõ
a Bitó II. bányanyitásnál lett igen nagy jelentõsége, mi-
vel itt szállították ki a késõbb megnyitott Bitó II. bánya
termelését is.

3. kép: Rákhegy II. szállítóaknája
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Bakonyi Bauxitbánya Kft. (1990-1999)

Bitó II bánya
A Bitó II. bauxitelõfordulás a Rákhegy II. üzemtõl

keleti irányban mintegy 2 km távolságban települ. Csa-
pásirányú hossza Ny�K-i irányban 400 és 100 m között
változik. Telepdõlése É�ÉNy felé 10-15°, dõlésmenti
hossza +110 és -80 m szintek között kb. 2500 m. A
feltárás legmélyebb szintjét a -60 m szintig tervezték, ez
azonban a nagyon kedvezõtlen geológiai adottságok
miatt nem valósult meg.

A Bitó II. bauxit elõfordulás magasabb szintû fedõ-
rétegsorában az északi területen pannon-korú kötõ-
anyagmentes lazaszerkezetû vízdús homokos kavics, a
déli területen jelentõs mennyiségû ipari minõségû üveg-
homok található. Az üveghomokot a talajvízszint alatt
hidromonitoros jövesztéssel termelték ki.

A bánya feltárás tervezett változatai:
� szállító lejtõsakna és függõleges légakna

(két változatban),
� Rákhegy II.- Bitó II. közös lejtõsakna cen-

trális légakna és a +5 m szinten összekötés
Rákhegy II. bányával.

A végleges megoldás a Rákhegy II. lejtõsak-
na és a Rákhegy II. ±0m szintrõl induló Bitó II.
±0m szinti fõszállítóvágat és Bitó II. -30m szin-
ti fõlég- és vízvágat kihajtása lett. A kedvezõtlen
geológiai adottságok a centrális légakna kihajtá-
sát is szükségessé tették, melyet fagyasztásos eljárással
mélyítettek le.

A feltárási nehézségek mellett az üveghomok ter-
melés is átállításra került és a Gaja patakot is új nyom-
vonalra kellett terelni. Az országban ezen a területen
valósult meg két vállalat közötti évenkénti tervegyezte-
tés alapján az egyidejû közös bányamûvelés a külszínen
és a föld alatt.

A megváltozott gazdasági és piaci viszonyok végül is
az 1997-98-as években csak amár feltárt bauxit kiterme-
lését tették lehetõvé. A bánya termelése a hatósági elõ-
írásoknak megfelelõen 1999. augusztus 6-ával meg-
szûnt, ami egyben az iszkai medencében történõ bauxit-
bányászat befejezését is jelentette.

Az iszkaszentgyörgyi medencében az öt vállalat
illetve cég 11 bányaüzemében 23 006 229 tonna bauxi-
tot termeltek ki, amely az elmúlt 80 év magyarországi
bauxit-termelésének 21,97% -a. (1., 2. táblázat)

A Kincsesbányai Önkormányzat a bauxitbányászat
emlékére Kincsesbányán � az 1964-ben felállított bá-
nyász szobor mellé � a Bányász emlékpark kialakítását
kezdte meg a Bauxitbánya Kft. és a helybeli vállalkozá-
sok, cégek támogatásával. Ennek keretében 2004-ben
elkészült és felavatásra került egy jelképes táró Szent
Borbála szoborral. Azóta minden esztendõben Borbála
napon gyertyagyújtással emlékeznek az iszkai medence
bányászaira és bányászatára. (4. kép)

IRODALOM
1. Kovács János � Õrsi András: 50 éves Fejér megye bauxit-

bányászata
2. Alumíniumipari Tervezõ és Kutató Intézet története 1948-

1984. Bányászat
3. Tóth István: 80 éves a jelenkori Magyarország bauxit-

bányászata (kézirat)
4. Vállalati kéziratok, fényképek (Alumíniumipari Múzeum

Székesfehérvár)

4. kép: A bányászati emlékmû Kincsesbányán

1. táblázat: Cégek, termelési adatok az iszkai medencében

Cég Idõszak Termelés (t)
ALUÉRC Rt. 1941-1946 631.503
Iszkaszentgyörgyi Bauxitbánya 1947-1957 2.848.780
Fejér megyei Bauxitbányák Vállalat 1958-1989 17.111.503
Bakonyi Bauxitbánya Kft. 1990-1999 2.414.443
Iszkai medence összesen 23.006.229
Magyar bauxitbányászat összesen 1926-2006 104.724.264
Az iszkai medence részaránya 21,97%

2. táblázat: Üzemek

Külfejtések
1941-1966 Kincsesi külfejtések
1943-1949 József I. külfejtés
1951-1951 Bitó I. külfejtés
1968-1969 Bitó II. külfejtés
1970-1985 Felsõkincses külfejtés

Mélymûvelések
1943-1963 Kincses I. bányaüzem
1946-1963 József I. bányaüzem
1959-1978 Kincses II. / Iszka II. b.ü.
1967-1975 József III. bányaüzem
1971-1986 Rákhegy II. bányaüzem
1981-1999 Bitó II. bányaüzem

KREISCHER KÁROLY 1969-ben szerzett bányamérnöki oklevelet Miskolcon. Az Országos Érc- és Ásványbányáknál
helyezkedett el, és Pátkán, Felnémeten, Egerben dolgozott különbözõ beosztásokban. 1974-tõl 2000-ig, a bánya bezárá-
sáig Kincsesbányán dolgozott mint üzemmérnök, üzemvezetõ-helyettes és üzemvezetõ. Közben 1988-89-ben rövid idõre
mûszaki fejlesztési osztályvezetõ-helyettes volt. 2000-ben ment nyugdíjba.
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Bevezetés

Amikor TóthÁlmos úr, a III. Szent
György-napi Bauxit-találkozó szerve-
zõje 2007. március elején megkeresett
a kéréssel, hogy vissza tudnék-e emlé-
kezni a témában az 1980-as évek törté-
néseire, elõször kicsit megijedtem.
Mert ugye hol vannak már azok a 80-
as évek?

Majd ahogy beástam magam az
irattári anyagokba, elõvettem s leporol-
tam régi fényképeimet, megkerestem
néhány segítõkész kollégát, egyre in-
kább úgy éreztemmagam, mint az am-
néziában szenvedõ beteg a hipnózis
alatt. Sorra törtek föl bennem a rég el-
feledettnek hitt emlékek. És mintha
tegnap történt volna, végül összeállt
bennem a kép.

Az eltelt 20-25 év hosszú idõ. Az ember ezalatt lega-
lább 4-5 alkalommal munkahelyet vált, elvégez még né-
hány iskolát és emiatt hosszú távúmemóriája kissémeg-
kopik, de legalábbis szelektívvé válik.

Mindettõl függetlenül szívesen emlékszem vissza
ezekre az évekre, amikor is egy, a Tatabányai Szénbá-
nyák Vállalat (TSzV) életében is újdonságnak számító
tevékenység részese és egy elszánt, akkormég a jövõben
is bizakodó kis csapat, �a nagyegyházi bauxitosok� tagja
lehettem.

Ezúton szeretnémmegköszönni a segítséget a forrá-
sul szolgáló írásos, valamint tekintélyes fényképanyag
készítõinek és megõrzõinek, valamint az emlékezni se-
gítõ munkatársaknak, akik nélkül ez az összeállítás létre
sem jöhetett volna. Továbbá így 20-25 év távlatából is
szeretném kifejezni tiszteletemet a kutatásban és a saj-
nos tiszavirág életû �tatabányai bauxitbányászatban�
résztvevõ valamennyi szakembernek.

A terület elhelyezkedése

Ismertetésem tárgyát képezõ, a TSzV által 1985 és
1991 között mûvelt bauxitterület a Gerecse-hegység
DK-i elõterében, a nagyegyházi és csordakúti bányate-

rületek É-i, ÉNY-i peremén helyezkedik el tektonikai
vonalak által kiemelt helyzetben.

Földtani kutatások

A területen dr. Vitális István javaslata alapján 1923-
ban barnakõszén-kutatás kezdõdött. Ez a kutatás
megszakításokkal, az egyes bányaterületek és kutatási
fázisok vonatkozásában több szakaszban és különbözõ
intenzitással zajlott. Végül 1968-ban a csordakúti, majd
1976-ban a nagyegyházi szénvagyon részletes, valamint
a nagyegyházi bauxitvagyon elõzetes kutatásával zárult.

A korai kutatásokról szóló jelentések ugyanmegem-
lítik a barnakõszén feküjében található vörös agyagos
márgát, a terra rossát, azonban a kutatások elsõsorban
barnakõszénre irányultak. Ezért számottevõ bauxitelõ-
fordulást nem említenek. Ennek oka vélhetõen az volt,
hogy a fúrások nagy része a barnakõszén és a bauxitos
összlet között található ún. áthalmozott dolomitban, azt
alaphegységnek feltételezve leállt.

A további kutatások során aMagyar ÁllamiKõszén-
bánya Rt. (MÁK) 1940-42. évi fúrásai közül már né-
hány a barnakõszén összlet alatt jó minõségû bauxitot is
harántolt. A Bauxitkutató Vállalat által 1966-ban a
csordakúti medence É-ÉNY-i peremén mélyített (Me-
12 és Me-30) fúrások szintén tártak fel bauxitot.

A nagyegyháza-csordakúti bauxitbányászat rövid története
GOMBKÖTÕ LÁSZLÓ okl. geológus és bányamûvelõ mérnök, szakközgazda

(Vértesi Erõmû Zrt., Márkushegyi Bányaüzem)

Emlékek és szemelvények 20-25 év távlatából a tatabányai bauxitbányászatról (III. Szent
György-napi Bauxit-találkozó, Székesfehérvár, 2007. április 24.)

1. ábra: Áttekintõ térképvázlat
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Az 1974-es olajválság hatására a magyar energiapo-
litikában bekövetkezett szemléletváltás maga után von-
ta a hazai szénbázis egyre nagyobb mértékû felhaszná-
lásának újbóli szükségességét. Emellett a kimerülõfél-
ben lévõ tatabányai barnakõszén-medence pótlására,
valamint a növekvõ szénigények kielégítésére beindult
ún. Eocén-program nagy lendületet adott a Dunántúli-
középhegység ÉK-i szárnyán is a barnaszén-kutatásnak.

Természetesen a szénkutatással párhuzamosan fo-
kozatosan sor került a Nagyegyháza-Csordakút-Csabdi
környéki szénterületeken a szén alatti bauxittelepek
megkutatására is. Az Eocén-program keretében a víz-
veszély és a fekü képzõdmények tisztázása céljából mé-
lyült fúrások a szén alatti dolomitos összletben már je-
lentõs bauxitelõfordulást tártak föl.

Az elõzetes kutatások eredményeinek újbóli átérté-
kelése, valamint az Eocén-program keretébenmegindult
intenzív kutatás mindinkább elõtérbe helyezték a bauxit
barnaszénnel együttes kitermelésének gondolatát.

Ez a komplex bányászat elsõként a nagyegyházi-
csordakúti bányaterületek É-i részén kiemelt, felszínkö-
zeli helyzetben lévõ ún. I. bauxitlencse csoport (I-III-
XVIII. lencsék) területén valósulhatott meg, melynek
részletes kutatása 1982 tavaszára fejezõdött be, megte-
remtve ezáltal a külfejtések megnyitásának lehetõségét.

Az 1982-86-os években a kutatás tovább folytatódott
az idõközbenmegnyitott csordakúti szénbánya területén,
ahol az ún. III-as lencsecsoportot jórészt az ekkor már a
szénbánya által lemûvelt barnakõszén alatt találták.
Ezért részletes kutatása a nagyszámú bányabeli kuta-
tófúrás, mintavétel, illetve amég le nemmûvelt területek
külszíni fúrásainak értékelése alapján készülhetett el.

Települési viszonyok

A triász dolomitra települt bauxitösszletet jórészt
középsõ eocén képzõdmények fedik, beleértve a num-
mulites subplanulatus-os széntelepes összletet is (tata-
bányai formáció). A bauxitösszlet elterjedését alapve-
tõen a triász fekü morfológiája és preformáló vetõk
szabták meg. A bauxitos összlet kifejlõdése és a bauxit
minõsége igen változatos képet mutatott.

Elviekben az összlet három (alsó, középsõ és felsõ)
dolomittörmelékbõl, valamint a köztük elhelyezkedõ
fõ- és felsõ bauxitszintekbõl áll. Az I. lencse területén a
felsõ szinti bauxit található a fölötte települõ széntele-
pes összlettel.

A szénképzõdés redukáló hatása következtében
közvetlenül a szén alatt települõ bauxit ásványos össze-
tétele az évmilliók során megváltozott. Feldúsultak a
timföldgyártás szempontjából kedvezõtlen szennyezõ
anyagok (kén, sziderit, organikus szén), ill. az édesvízi
mészkõ és dolomit közelsége miatt a Ca-, Mg-tartalom.

4. ábra: Az I-III. szén-bauxit külfejtések földtani
szelvénye

3. ábra: Átlagos rétegsorok

2. ábra: A bauxitlencsék elhelyezkedése



Az I. lencse és a fölötte elhelyezkedõ felsõ széntelep
komplex kitermelésére nyílt az I. és III. sz. külfejtés.

A III. sz. külfejtés már a nagyegyházi medencétõl el-
választó vetõzóna felsõbb lépcsõjében található szén és
bauxit kitermelésére létesült.

A terület É-i részén települt XVIII. Lencse fõszinti
bauxitját megkímélték a fenti kedvezõtlen redukciós
folyamatok, fedõjében a teljes szenes összlet hiányzik,
amely a bauxit lerakódását követõ hosszú szárazföldi
viszonyokra utal. A bauxit ezáltal szennyezõ anyagoktól
mentes és igen jó minõségû maradt.

Ásványvagyon

A külfejtéses terület és a termelésbe vont csordakúti
mélymûveléses bauxitlencsék ásványvagyon adatai az
1982-ben elkészült kutatási zárójelentés alapján:

Bányászati tevékenység

A TSzV életében újdonságnak számító mélyszinti
bauxittermelést megelõzõen a külfejtéseken kiváló
alkalom nyílt a bauxitkutatási, termelési és értékesítési
tapasztalatok megszerzésére, a mûszaki szakembergár-
da felkészítésére, hatékony szervezet kialakítására, a
nagyegyházi mélyszinti bauxittermeléshez épült bauxit-
rakodó és bauxitlabor beüzemelésére.

A TSzV 1985 májusában külfejtéses mûveléssel
kezdte meg a területen a bauxit kitermelését. A bauxit-
termelés a vállalat számára új tevékenységi formát je-
lentett. Végül is a bauxit is ásványi nyersanyag, bányá-
szata a szénhez hasonló, ugyanakkor eltérõ sajátosságo-
kat is hordoz. Eltértek a termékkel szemben támasztott
minõségi követelmények, különösen a szennyezõ anya-
gok vonatkozásában. Ezen túlmenõen az értékesítés fel-
tételei alapvetõen mások voltak, mint a szén esetében.
A hazai alumínium vertikumban mindaddig a társválla-
latok egymás közötti értékesítései voltak jelen, a TSzV
a piacon új és külsõ szereplõ lett.

A vevõ a terepen lényegesen otthonosabban moz-
gott, a bauxit földtani minõsítésétõl annak timfölddé va-
ló feldolgozásáig minden területen.

Ezért igen fontos volt számunkra az együttmûködés
legmegfelelõbb formáinak megtalálása és saját termelé-
si-értékesítési szervezetünk ennek megfelelõ kialakítá-
sa. További cél volt, hogy felkészüljünk a nagyegyházi
mélyszintrõl tervezett mélymûvelésû bauxit 500 ezer
tonna/éves gazdaságos kitermelésére.
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1. kép: Az I. és III. külfejtést elválasztó vetõ látképe

3. kép:Meddõhányó csúszás okozta károk

2. kép: A bauxittermelés megkezdése az I. sz. külfejtés É-i
bányamezõjében (1985. május)

5. ábra: A II. sz. bauxit külfejtés földtani szelvénye

Szén (külfejtés) Mennyiség Fûtõérték
Kitermelhetõ 463 kt 15 630 kJ/kg
Termelés (nyers) 407 kt 12 488 kJ/kg

Bauxit Külfejtés Csordakút
mélym.

Kitermelhetõ 1 965 kt 43,9 kt
vagyon
Termelés (nyers) 1 313 kt 66,7 kt
Al2O3 53,0% 49,0%
SIO2 5,9% 11,7%
M 9,1 4,3
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1985-86 a kezdeti nehézségek évei

A kezdeti években a meddõletakarítás és a bauxit-
termelés elmaradt a várakozásoktól. Ennek okai össze-
tettek voltak. A szerzõdtetett kivitelezõi kapacitás elég-
telennek és drágának, a geológiai megkutatottság pedig
hiányosnak bizonyult. A gondokat csak tetézték az eb-
ben az idõszakban a tektonikai vonalak mentén bekö-
vetkezett rézsû- és hányócsúszások, melyek helyreállítá-
sa a rendelkezésre álló kapacitás tekintélyes részét lekö-
tötte.

A TSzV levonva a tanulságokat, intézkedési tervet
dolgozott ki a vállalkozói és értékesítési szerzõdések
jobb elõkészítésére, a kivitelezõ-váltásra, a tevékenység
folyamatos és szigorú ellenõrzésére. Ennek érdekében
a bauxittermelésért felelõs, azt mûszakilag-gazdaságilag
irányítani képes szervezetet hozott létre, amely a
folyamatos intenzív bányabeli kutatást is irányította.

1987-90 a konszolidáció évei

Az elõbbi intézkedések következtében 1987-tõl a
külfejtéses szén és bauxit elõkészítése, kitermelése
összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá, tervszerûbbé, a
teljes tevékenység pedig gazdaságilag eredményesebbé
vált.

Ebben az évben értük el elõször az optimális mûkö-
déshez szükséges 300 kt/éves termelést. Szintén ebben az
évben kezdõdött meg a nagyegyházi mélyszinti bauxit
feltárása is. A feltárás befejezését a bauxittermelés fo-
lyamatossá tétele érdekében az akkori tervek 1990-re, a
külfejtési termelés lecsengésének idejére irányozták elõ.

Sajnos az egyre nagyobb vízemelés, a sorozatos víz-
betörések miatt mûszakilag és gazdaságilag ellehetetle-
nült Nagyegyházi Bányaüzem egy kormányrendelet ér-
telmében bezárásra került.

1988-ban a bauxittermelés sikeres évet zárt. Mind a
termelés, mind az értékesítés mennyiségben, minõség-
ben és árbevételben is a terveket meghaladóan alakult.

1989 évben a bauxittermelés továbbra is kiegyensú-
lyozott, gazdaságos tevékenység volt. Ezzel egy idõben a
szomszédos Csordakúti Bányaüzemben a széntermelés
egy új fejtés elõkészítése miatt július 1-jétõl december
2-ig szünetelt.

Ezalatt az üzem megkezdte a külfejtési bauxit foly-
tatásaként a lejtõsaknák közelében elhelyezkedõ bau-
xitlencsék mélymûveléses kitermelését, majd a szénter-
melés 1990. február 22-én végleg befejezõdött, az akna
gazdaságosan kitermelhetõ szénvagyona kimerült.

1990-ben a bauxittermelés még mindig jelentõsen
hozzájárult az idõközben felszámolás alá került TSzV
�eredményességéhez�. A külfejtéssel kitermelhetõ
szén- és bauxitvagyon azonban kimerült, és a nagyegy-
házi mélyszinti folytatás hiányában a bauxittermelés
végleg befejezõdött. 1991-ben már az elõzõ évrõl kész-
leten maradt külfejtési és maradék csordakúti mélyszin-
ti bauxit értékesítésére került sor.

4. kép:Meddõletakarítás a II. bauxit külfejtésben

5. kép: Bauxittermelés a II. külfejtésben

6. ábra: Termelési adatok (kt)

7. ábra: Gazdasági adatok



18 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 6. szám

A csordakúti mélymûvelésû bauxit bányászata

A korábbiakban az idõbeliség miatt már említésre
került a Csordakúti Bányaüzem föld alatti bauxitterme-
lése. A külfejtéssel mûvelt bauxittelepek DK-i irányban
a már mûködõ szénbánya alatt folytatódtak, azonban a
bánya nyitása idején megkutatottság hiányában még je-
lentéktelenek voltak.

Az idõközbenmegtörtént és a 80-as évek elejénmég
a folytatásban reménykedõ kutatások idõközben meg-
teremtették a lehetõségét a lemûvelt széntelepek alatt,
de a karsztvíz nyugalmi szintje felett, a lejtõsaknák kö-
zelében elhelyezkedõ bauxitlencsék lefejtésének.

Ezen �kézre esõ�, megkutatott bauxitvagyon kiter-
melése mintegy másfél évvel meghosszabbította a bá-
nyaüzem élettartamát, munkaalkalmat adva ezáltal kö-
zel 200 fõ bányásznak és �átmentve� õket a felfutóban
lévõ és a TSzV számára �túlélõ csomagot� jelentõMány
I/a. és a vértessomlói Zsigmond aknai területekre.

Gyengébbminõsége és nagy kéntartalma ellenére ez
a bauxit a II. külfejtés jó minõségû bauxitjával együtt
még mindig nyereséggel értékesíthetõ volt.

A bányaüzem a vastagpados édesvízi mészkõ alatti
mintegy 2-2,5 m vastag bauxittelepek lefejtését � a ko-
rábbi hasonló körülmények között mûvelt széntelepek-
nél szerzett tapasztalatokat felhasználva � a kidolgozott
kamra-pillér fejtési és fõtekezelési technológiával sike-
resen megoldotta.

A technológia különösen fontos eleme volt a fedõ-
mészkõ felboltozódásának irányított provokálással tör-
ténõ szabályozása, a kísérõ kõzetekben ébredõ feszült-
ségek folyamatos figyelése, az esetleges bányarengések
elõrejelzésére kidolgozott bányageofizikai módszerek
alkalmazása. Végül is a Csordakúti Bányaüzem az 1989
júliusától 1990 végéig tartó idõszakban 66,7 kt 4,3 mo-
dulusú bauxitot termelt ki.

A külfejtések tájrendezése

Az 1990-es évek elején, már aBányavagyonHaszno-
sító Rt. tatabányai szervezete irányításával és felügyele-

tével és aVértesi Erdészet, a terület korábbi gazdája be-
vonásával folyt a külfejtésekkel érintett terület tájrende-
zése. Ez a munka vélhetõen a költséghatékonyság miatt
bizonyos kompromisszumokkal 1995-re elkészült. A 6-
9. fényképek a táj jelenlegi állapotát mutatják be.

FORRÁSOK
1. A nagyegyházi és csordakúti bauxitterületek földtani

kutatási zárójelentései
2. A tatabányai szénbányászat története c. kiadvány
3. A Tatabányai Szénbányák Vállalat évkönyvei, 1983-1991
4. Bányászati évkönyvek, 1983-1991
5. Segítõkész munkatársak fényképei és elbeszélései

GOMBKÖTÕ LÁSZLÓ okl. geológusmérnök, okl. bányamérnök, okl. szakközgazda, 1985-91 a Tatabányai Szénbányák
Vállalat Nagyegyházi Bányaüzemének geológusmérnöke, külfejtésimûszaki ellenõr, 1992-1994 a Tatabányai Szénbányák
Vállalat Vértessomló II-III. külfejtések felelõs mûszaki vezetõje, 1995-99 a Tatabányai Energetikai Kft. bányászati igaz-
gatóságának gazdasági vezetõje, 1999-2007 a Vértesi Erõmû Zrt. bányászati igazgatóságának elemzési csoportvezetõje.

7. kép: Fiatal fenyõerdõ az I. külfejtés helyén

9. kép: III. külfejtés részben a �természetre bízva�

6. kép: Fiatal akácos az I. sz. meddõhányón

8. kép: A II. külfejtés tájba illesztése
�kompromisszumokkal�
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A nyirádi medencét, mint a bányászat
reményteljes területét elõször az 1920-as években
említik. Zártkutatmányi bejelentés, némi kutatás is
történt ez idõben. Az eredmények akkor még nem
voltak biztatóak. 1937-ben újrakezdték a kutatá-
sokat, most már sikeresen, megtalálták a jó
minõségû telepeket.

1938-tól regisztrálható a termelés kézi
mûvelésû külfejtésbõl, majd 1940-tõl már a Sándor
nevû bánya mélymûvelésébõl termelték a jó
minõségû (20-25 Modul) ércet. A zalahalápi 6,8
km hosszú kötélpályán, majd onnan vonaton
került az érc Ajkára, a timföldgyárba.

A II. világháború gyors termelésfelfutást
követelt meg, majd a háború után a magyar-szov-
jet vegyes vállalat gyorsan újraindította a ter-
melést.

Az 1950-es évek elején a szervezeti változás
eredményeként kialakult az egységes alumínium-
ipari vertikum. Intenzív kutatások kezdõdtek az
ország reményteljes területein, így a nyirádi
medencében is.

A kutatófúrások viszonylag nagy volumene a lencsés
típusú település miatt vált szükségessé. A bauxit a triász

fõdolomit karsztos mélyedéseit, tektonikus árkait tölti
ki. A bauxitlencsék egymástól elkülönülnek, különbözõ
területûek, ércvagyonuk 1 Mt-ig is terjed. (1. ábra)

1. ábra: A nyirádi terület bauxitlencséi

Visszatekintés a nyirádi bauxitbányászatra
ORBÁN TIBOR okl. bányamérnök (Tapolca)

A szerzõ a nyirádi bauxitterület 70 évét mutatja be vázlatosan. A földtani, elsõsorban
vízföldtani viszonyok legkedvezõbbek a hazai bauxitbányászatban voltak. Összefoglalja az új
vízmentesítési megoldás mûszaki, gazdasági adatait termelési korszakokra osztva. Kitér az új
megoldás adta gépesítettségre. A táblázatokban a hazai bauxitkutatás, -termelés, -feldolgo-
zás adatai összehasonlításra adnak módot.

Nyirád Halimba Kislõd Fenyõfõ Iszka Gerecse Gánt Egyéb Összes
Szõc Iharkút B.oszl. Kincses

Kutatás, földtani vagyon
Kutató- km 1409 390 438 653 319 339 4 3552
fúrás % 40 11 12 18 9 10 100
Földtani Mt 66 41 13 49 28 33 2 232
vagyon % 28 18 6 21 12 14 1 100
Termelés
1926-49 Mt 1,0 0,1 1,2 6,6 0,4 9,3
1950-90 Mt 21,1 25,2 7,2 2,4 19,6 1,5 6,7 83,7
1991-98 Mt 1,2 3,2 0,5 2,7 1,9 0,3 9,8
1990-06 Mt 0,1 2,2 0,5 2,5 0,2 0,6 6,1

Összesen Mt 23,4 30,7 8,2 7,6 22,9 2,4 13,3 0,4 108,9
% 22 28 8 6 21 3 12 100

Földtani vagyonból kitermelt hányad
% 35 75 63 16 82 7

1. táblázat: Kutatások, készletek, termelés területi megoszlása 1950-2006*

*Forrás: Vizy Béla �Bauxitkutatás Magyarországon� 1999 (A táblázatokban egyszerûsítéseket, összevonásokat és kerekítéseket
alkalmaztam, továbbá kiegészítettem az 1999-2006. évi termelési adatokkal.)



A terület vízföldtani viszonyai a hazai bányászatban
egyedülállóak. A közvetlen feküt képezõ triász fõdolo-
mit erõsen töredezett, hasadékokkal szabdalt, felszínén
mállott. Ennek következtében a kõzet vízszállító képes-
sége rendkívül jó, átlagos hézagtérfogata 3% körüli. A
karsztvízrendszer nyílt, szabad tükrû. (2. ábra)

Az 1950-es évek elejére a karsztvíz szintje feletti len-
cséket nagyrészt letermelték. 1951-ben találkozott a bá-
nyász a bányában a karsztvízzel, amely a +178 m tszf.

szinten volt. Passzív védelemre rendezkedtek be, de az
1950-es évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem biz-
tonságos. A karsztvíz
nívó alatt 30-40 m-rel
bekövetkezõ 10-20
m3/min nagyságú víz-
betörések nemcsak a
termelést gátolták,
hanem életveszélyt is
jelentettek.

Vizsgálatok és ku-
tatások alapján aktív
vízszintsüllyesztési

módszert javasoltak, majd vezettek be. Elõször csapoló
vágattal próbálkoztak. (3. ábra)Egy 150m3/min hozamú
vízbetörés után, mely szerencsés véletlen folytán ember-
életet nem követelt, bebizonyosodott, hogy ez nem jár-
ható út.

A vízföldtani tudományos ismeretek, majd a mûsza-
ki feltételek megteremtése után a fúrt kutas víztelení-
tést választották. Az alkalmas helyekre telepített 38 fúrt
aknából emelt víz hatására a bányászati területen a
karsztvízszint átlagosan 115-120 m-t süllyedt. Ezzel a
feltáró vágatok, lencsék gyakorlatilag szárazzá váltak.

A vízszintsüllyesztés megteremtette a feltételeket a
gépesítésre, a komplex gumikerekes termelési rendszer
bevezetésére. A sûrített levegõs Cavo-310, majd a dízel
szállító-rakodógépek a feltárásban, fejtésben eredmé-
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2. ábra: A nyirádi terület tektonikai vázlata

Vízbetörés a 60-as években

Víztermelõ kút fúrása Wirth L10 berendezéssel

3. ábra: Csápvágatos víztelenítés

1964-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990 1964-1990

Emelt víz m3/p 106 258 291 281 246 175 3167
M m3 333 642 754 738 608 92

Villamos MWó 182 357 525 587 507 73 2231
energia M Ft 92,8 130,3 244,7 552,4 801,8 180,3 2002,3
Összes vízem. M Ft 158,4 304,9 494 881,6 1056,2 236,8 3131,9
költség
Termelés kt 1429 2921 4739 3790 3116 584 16579
Fajlagos ktg. Ft/t 111 104 104 233 339 405 189

2. táblázat: Az aktív vízvédelem mûszaki-gazdasági mutatói
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nyesek voltak. Nem elhanyagolhatóan a személy- és se-
gédanyag szállítás is gumikerekes jármûvekkel történt.

A nagymennyiségû víz kiemelésének hatása � a nagy
anyagi ráfordítás mellett � a távolabbi környezetet is
kedvezõtlenül befolyásolta. A természetes források ho-
zama csökkent, elapadt. A károkozás idejének rövidíté-
sét és az anyagiak csökkentését szolgálta az 1982-ben ki-
dolgozott, majd csak 1985-ben megvalósult gyorsütemû
lefejtési tanulmány. A javaslat mûszaki és szervezési in-
tézkedéseket tartalmazott, és 1993-ig mintegy 5 Mt ki-
váló minõségû érc kitermelését tervezte. Ennek látvá-
nyos mûszaki része a marófejes vágathajtó géppel
(Roboter 134) nagyszilárdságú kõzetben történõ vágat-
hajtás volt.

Az aktív vízvédelem � több szakember által vitatot-
tan � kihatott a hévízi gyógyforrás hozamára is. Ez veze-

tett végül is az aktív vízvédelem 1993-ig tervezett idejé-
nek idõ elõtti, 1990-ben történt befejezéséhez. Ezzel
mintegy 1,5 Mt bauxitvagyon termelését akadályozta
meg a sokat vitatott, nem mûszaki érvek alapján meg-
hozott minisztertanácsi határozat.

A bányák felhagyása a szokásos bányászati munká-
kon túl, különös gondossággal, kitakarítással történt. A
visszaemelkedõ karsztvizet ivóvízként továbbra is fel-
használják. A tervezést és végrehajtást dicséri, hogy a re-
gionális vízellátásban minõségi gondok azóta sincsenek.

A területen 1990 után az évtized közepéig a kevésbé
vízveszélyes csabpusztai bánya termelése maradt fenn.
Kisebb, külszínhez közel fekvõ lencsékbõl, visszaha-
gyott pillérekbõl külfejtéssel jelenleg is termelnek.

A nyirádi bauxitbányászatot a földtani, vízföldtani
viszonyokhoz való alkalmazkodás korszakokra bontja:
� A külszínhez közel fekvõ, vízszint feletti lencsék ter-
melése 1938-1951 között, majd 2000 után.

Víztelenítõ-ivóvíztermelõ kút

Cavo rakodó-szállító gép

GHH rakodó-szállító gép

Bakony bányaautó

Marófejes vágathajtógép Iza-III. bányában
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� A karsztvíz megjelenése, a passzív vízvédelem ideje
1951-1963 között.

� 1964-1990-ig az aktív vízvédelem idõszaka.
� Csabpuszta kréta fekün lévõ bauxit passzív vízvédel-
me, melyet a visszatöltõdés mellett is kedvezõen befo-
lyásolt a korábbi aktív vízvédelem.
A nyirádi területen termelt jó minõségû bauxit meg-

határozó volt a hazai timföldgyárak ellátásában. 20%-ot
meghaladó kiváló minõségû bauxit lehetõvé tette több
gyengébb minõségû terület ércének feldolgozását is.

A hazánkban új, eddig nem alkalmazott vízmentesí-
tési rendszer új mûszaki megoldásokat hozott. A víz-

földtani tudományok gyakorlati alkalmazásával az ille-
tékes szakemberek olyan ismeretekre tettek szert, me-
lyek hosszú távon is szolgálhatják nem csak a bányásza-
tot, hanem a földfelszín alatti vizekkel gazdálkodókat is.

IRODALOM
Orbán Tibor:Anyirádi térség bauxittermelése és fejlesztésének

lehetõségei, a vízföldtani viszonyok tükrében, BKL
Bányászat, 120. évf. 8. sz. p. 527

Vizy Béla: Bauxitkutatás Magyarországon (1999)

Termelés Felhasználás
Idõszak Külfejtés Mélymûvelés Összes Hazai Export Import

Mt % Mt % Mt Mt % Mt % Mt %
1926-1949 8,0 86 1,3 14 9,3 1,9 21 7,4 79
1950-1990 20,8 25 62,9 75 83,7 60,4 72 23,3 28
1991-1998 1,8 19 8,0 81 9,8 8,9 91 0,9 9
1999-2006 1,8 30 4,2 70 6,1 6,1 85 0 0 1,1 15
Összesen 32,4 30 76,4 70 108,9 77,3 70 31,6 30

3. táblázat: Bauxittermelés és feldolgozás 1926-2006

ORBÁN TIBOR 1957-ben szerzett bányamûvelõ oklevelet Sopronban. Ettõl az évtõl dolgozott a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalatnál. Kezdetben gyakorló mérnök, mûszaki fejlesztõ mérnök, 1960-tól Határvölgy-Szõc (Halimba) bányaüzem-
ben körlet-, majd 1961-tõl ugyanitt üzemvezetõ volt. 1962-tõl üzemvezetõ a nyirádi területen, ahol hozzá tartozott az
iharkúti bányanyitás és a külfejtéses mûvelés is. 1977-tõl a vállalatnál termelési fõmérnök, 1982-benmûszaki igazgatóhe-
lyettes, majd vezérigazgató-helyettes volt az 1992. évi nyugállományba vonulásáig.

* Forrás: Vizy Béla �Bauxitkutatás Magyarországon� 1999 (A táblázatokban egyszerûsítéseket, össze-
vonásokat és kerekítéseket alkalmaztam, továbbá kiegészítettemaz 1999-2006. évi termelési adatokkal.)

Akár már tavasszal újraindulhat a mecseki
szénbányászat

Újraindítaná a Mecsekben egy magyar tulajdonú társaság
a szénbányászatot; a Calamites Kft. az elõzetes hatástanul-
mány és a részletes hatásvizsgálat után eljutott az engedélyez-
tetés utolsó elõtti fázisáig. A regionális zöldhatóság két érin-
tett településen, Nagymányokon és Váralján az elmúlt napok-
ra kiírta a közmeghallgatást, ahol a lakosság találkozhatott a
kivitelezõvel és feltehette kérdéseit.

� Információim szerint az elsõ közmeghallgatáson nem
voltak különösebb ellenzõk, és kérdés sem maradt megvála-
szolatlan, bár kollégáim meglepetésére feltûnt egy villányi
környezetvédelmi szervezet is � összegezte a Calamites ügyve-
zetõje. Verbõci József lapunknak elmondta: az engedélyeztetés
eddigi részében terveik hiánypótlására nem kaptak felszó-
lítást. Amennyiben a közmeghallgatásokon elhangzottakkal
elégedett lesz a zöldhatóság, akkor hozzájárul ahhoz, hogy a
társaság benyújtsa terveit az illetékes bányakapitánysághoz,
amelynek három hónapja van a döntés meghozatalára.
Amennyiben minden a lehetõ legjobban alakul, április elején
munkához láthatnak, majd egy, legfeljebb két héten belül el-
érhetik a szénréteget.

A társaságnak a fenti, Nagymányok környéki bányán túl,
amelybõl 2-2,3 millió tonna kiváló minõségû feketekõszenet
remélnek, egy további területre van kutatási engedélye. Ez
Máza és Váralja községektõl délre található, s itt az ügyvezetõ
szerint legkevesebb 250 millió tonna szenet tudnának kiter-

melni. Ebben komoly szakmai befektetõkre számítanak � már
többen jelentkeztek �, és a legoptimistább várakozások szerint
is leghamarabb 5-6 év múlva kezdhetik meg a mûködést. A
beláthatóbb közelségben lévõ nagymányoki bánya 35-50 fõt
foglalkoztathat.
Népszava 2007. nov. 15. Barabás Béla
az MBFH honlapjáról Károly Ferenc

Konferencia az energetikai piacról

Napjaink egyik aktuális kérdésérõl tartott egy napos kon-
ferenciát 2007. október 17-én azEnergy E-PRKommunikációs
és Tanácsadó Kft. �A rendszerszintû szolgáltatások piaca,
HTM-ekkel való kapcsolata és jövõje� címen. (HTM: hosszú
távú megállapodás.)

Az elõadások mind a szabadpiaci kereskedõ, mind a ter-
melõ szemszögébõl foglalkoztak a rendszerszintû szolgáltatási
módokkal, funkciókkal, a lehetséges beszerzési forrásokkal, a
kínálat bõvítésének lehetõségeivel, a 2008-tól elõre látható
joggyakorlattal,.

A Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda osz-
tályvezetõje részletesen bemutatta az állami támogatás fogal-
mát és ellenõrzését az EU-ban, az Európai Bizottság állás-
pontját a hosszú távú megállapodásokról, a Bizottság mód-
szertanát és a vizsgálat várható kimenetelét.

Dr. Horn János

Hazai hírek
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A területen elsõkéntmegkutatott Iharkút-I. és II. te-
lepek zárójelentésének ismeretében a bányászat céljára
bányatelek fektetést kezdeményezett az akkori bánya-
vállalkozó, a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat. A még há-
rom alkalommal bõvített bányatelekhez kapcsolódó bá-
nyászati jog késõbb, 1991. június 27-vel, a cég átalakulá-
sának részeként a jogutód Bakonyi Bauxitbánya Kft.-
hez került.

1975-tõl kezdõdõen megindult a bányászat, aminek
egyik feltétele � a bányászati célra igénybe vett ingatla-
nok jogállása � három csoportba volt sorolható:
� A többször bõvített Bakonyjákó-I. bauxit-bányatelken
belüli saját tulajdonú ingatlanok,

� A többször bõvített Bakonyjákó-I. bauxit-bányatelken
belüli idõlegesen igénybe vett ingatlanok,

� A bányatelken kívüli idõlegesen igénybe vett ingat-
lanok.
A bányászati feltételek biztosítása Iharkút települést

is érintette. A földtani kutatás a térség legnagyobb � 2,6
millió tonna � bauxitvagyonú telepét részben a falu alatt
találtameg. 1976 és 1980 között a bányászat megvalósít-
hatósága érdekében a község összes belterületi beépí-
tett ingatlanát állami tulajdonba vették a helyi lakosok
és tulajdonosok teljes körû kártalanítása mellett. A né-
met ajkú õsök által alapított �Ahornbrunn�, magyar ne-
vén Iharkút temetõjének áttelepítésével elindult folya-
matban a teljes lakosság új otthont keresett. A bánya-
vállalat minden lakosnak és tulajdonosnak egyedi kárta-
lanítási egyezséget ajánlott. Voltak, akiknek lakást épí-
tettek � így jött létre Farkasgyepûn az Iharkút utca �
mások a kártalanításból lakást vásároltak Pápán, Ajkán,
Veszprémben, s voltak, akik maguk építettek új otthont.

Magáról a településrõl azElnöki Tanács a 12/1981. sz.
határozatában a Bakonyjákó és Iharkút községeknekBa-
konyjákó néven történõ egyesítését elrendelve döntött.

Az elõfordulás fõbb földtani jellemzõi

Az elõfordulásban található bauxit � genetikáját te-
kintve � karsztbauxit, ami a triász korú dolomitok felü-
leti mélyedéseibe � a térségben vetõkkel határolt, illetve
korábbi víznyelõk sorozataiból álló területek � települt

be. (1. kép) A földtani formáció jól tipizálható, a föld-
tani kép kialakításánál sablonok állíthatók fel.

Az elõforduló képzõdmények a következõk:
Triász képzõdmények
Fõdolomit formáció: A területen a bauxit fekükép-

zõdménye a felsõ-triász (nóri) fõdolomit kõzettanilag
viszonylag homogén. Felsõ szakasza általában néhány
10 m vastagságban bontott-porlott, a törési síkok men-
tén szétesõ. A tágabb területen felszíni kibúvásokban is
megjelenik.

Dachsteini mészkõ formáció: Kemény, egyenetlen,
szilánkos törésû és repedezett. Gyakran 0,5-1,5 cm
nagyságú nyitott üregeket tartalmaz, jó vízvezetõ. A te-
rületen a fõdolomithoz képest alárendelt elterjedésû.

Kréta korú képzõdmények
Bauxitösszlet: Az általában jó minõségû bauxittele-

pek túlnyomórészt kis horizontális kiterjedésûek, de
nagy vastagságban töltik (töltötték) ki a tektonikusan
preformált karsztosodott árkokat és mélytöbröket. A
bauxittelepek vastagsága egyes esetekbenmegközelítet-
te a 100 m-t. Vízzáró képzõdmény.

Dolomittörmelék: A fõdolomitra részben agyagos
vagy dolomitporos, máskor kötetlen dolomittörmelék
települ.

Csehbányai formáció:A fõdolomitra, dolomittörme-
lékre vagy a bauxitösszletre homokkõ betelepülésekkel

Az Iharkút térségi bauxitbányászat 1975-2007
LEGEZA MIKLÓS okl. bányamérnök (MAL Zrt., Ajka)

A Bakonyjákó � Iharkút � Németbánya térségi bauxit-elõfordulás a Dunántúli-közép-
hegységben, az Öreg-Bakony körzetében, Bakonyjákó és Németbánya községek közigazgatási
területén fekszik. Az elõfordulás már 1950-tõl ismert, részletes kutatására azonban csak
1974-tõl kezdõdõen került sor. A telepcsoport központi része mintegy 250 ha nagyságú terü-
leten (1. ábra), az elõforduláshoz kapcsolható kisebb telepei pedig ennek mintegy 5 kilomé-
teres körzetében találhatók. A bányászati szempontból különleges formájú, speciális mûsza-
ki megoldásokat igénylõ, rendkívül jó minõségû bauxittelepek külszíni bányászata több mint
harminc évig folyt a térségben.

1. kép: Nb. III. telep kitermelés után
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tagolt tarka agyag, agyagmárga, aleurit rétegcsoport kö-
vetkezik. A területen minden kréta korú képzõdményt
harántolt fúrásban megtalálható. Eredeti vastagsága
erõsen változó, vízzáró.

Jákói márga formáció: A csehbányai formáció felett
települ, uralkodóan márga és agyagmárga, vízzáró.

Eocén képzõdmények

Szõci mészkõ formáció: A területen alárendelten, de
szórványosan felszíni kibúvásokban is elõfordul. Köze-
pesen vízvezetõ képzõdmény.

Iharkúti formáció: A terület legjellegzetesebb képzõd-
ménye. Konglomerátum, ritkábban mészhomokkõ és
agyag, agyagmárga, márgarétegek váltakozásából áll.
Összességébenközepes vízvezetõképességgel jellemezhetõ.

1. ábra: Bakonyjákó � Iharkút � Németbánya térségi bauxit topográfiai térképe



Oligo-miocén képzõdmények
Csatkai formáció: A vizsgált terület nagy részén

megtalálható, agyag, agyagmárga, valamint kavics,
agyagos kavics, homok, homokkõ rétegcsoportok válta-
kozásából áll. A vastag agyag-, agyagmárga rétegek a
formáció egészét vízzáróvá teszik.

Negyedidõszaki képzõdmények
A területen általánosan elterjedt negyedidõszaki

képzõdmény a lösz. Finomszemcsés, laza, gyakran ho-
mokos, a talp felé néha kavicsos. Ezenkívül elõfordul-
hat még dolomittörmelék, homok, agyagos homok és
kevert anyagú lejtõtörmelék is. Általában jó vízvezetõ,
talajvizet tárolhat.

Említésreméltó, hogy a tágabb területen helyenként
1-2 m vastag talaj is elõfordul, részben lösz-szelvény te-
tején, részben � áthalmozottan � lefolyástalan mélyedé-
sekben. Ez utóbbi esetben közvetlen bauxitfedõ is lehet.
A produktív terület legnagyobb részére az agyagbemo-
sódásos barna erdõtalaj jellemzõ. Ennek vastagsága ál-
talában 0,8 m.

A képzõdmények elterjedése a felszínen,
szerkezetföldtani viszonyok

A terület alapvetõen két részre oszlik. A bauxitterü-
let DNy-i határát alkotó vetõrendszertõl északkeletre
helyezkedik el az ún. �iharkúti-magasrög� területe, ahol
a bauxittelepek legtöbbje található. Ennek a területnek
nagy részén a felsõ-triász, fõleg a fõdolomit formáció
kõzetei a felszínen vagy a felszín közelében helyezked-
nek el, s a mélyedéseiket töltik ki a bauxittelepek.

A terület tektonikailag töréses jellegû. A néha víz-
szintes elmozdulást is mutató vetõk fõiránya ÉNy-DK-i
és erre közel merõleges ÉK-DNy-i. A terület magasab-
ban fekvõ, keleti részének szerkezeti vonalai a fõdolo-
mit kibúvásaival esnek egybe, s ezeknek a rögvonula-
toknak a csapásiránya is ÉNy-DK-i. A terület nagyszer-
kezeti jellegét megszabó fõvetõk ugyancsak ÉNy-DK-i
lefutásúak. Lényegében ezek adják az alacsony hegyvi-
déki jellegû triász rögvonulatok elhatárolását a Német-
bánya-bakonyjákói medenceüledékektõl a D-i oldalon
és a Hajszabarna, Rókahegy vonulat lehatárolásaként
az ÉK-i oldalon. A fõvetõkkel lehatárolható területen
belül ÉK-DNy-i és É-D-i, K-Ny-i másod-, illetve har-
madrendû harántvetõk mutathatók ki.

Az iharkúti bauxitelõfordulás legmarkánsabb szerke-
zeti pásztáját a terület DNy-i részén, az irodaépületektõl
és a telephelyektõl ÉK-re, egy ÉNy-DK-i irányban
húzódó, több vetõbõl álló, összességében 200-400 m
elvetést okozó vetõcsoport alkotja, amely a területnek a
Bakonyjákó medence felé való szerkezeti határát adja.

Vízrajzi, vízföldtani viszonyok

Felszíni vizek: A területen átfolyó egyetlen gyérvizû
patak az Iharkút-ér volt. A bányamûvelés következté-
ben forrása megszûnt. Jelenleg a bányatelek középsõ
részén, egy közel kelet-nyugat irányú horhosban csörge-
dezik idõszakosan a víz. A bányatelek északkeleti ré-
szén, a központi meddõhányó közvetlen szomszédságá-
ból indul a bányatelekhez legközelebbi vízfolyás, a pá-

pai Bakony-ér legtávolabbi (itt még idõszakos vízfolyás)
ága.

Felszín alatti vizek
Fõkarsztvíz: A bányatelek a középhegységi egységes

fõkarsztvízrendszer területén helyezkedik el. E vízrend-
szer fõ tároló kõzete a területen a felsõ-triász fõdolomit.
A bányatelek alaplapjának szintje +236 mAf, és 75 m-
rel van a karsztvíz legmagasabb szintje fölött.

Rétegvizek: Az oligo-miocén csatkai formáción belül
a kavicsos homokkõ, kavics és konglomerátum rétegek-
ben nem összefüggõ vízlencsék formájában feltételez-
hetõ rétegvíz. Ugyancsak nem összefüggõen rétegvíz ta-
lálható a felsõ-eocén konglomerátumban és meszes ho-
mokkõben, valamint a középsõ-eocén mészkõben. Ré-
tegvizet tárol � ahol nem érintkezik közvetlenül a felsõ-
triász aljzattal � a dolomittörmelék is.

Talajvíz: Pleisztocén löszben � amely általános elter-
jedésû � talajban, dolomittörmelékben és vegyes össze-
tételû lejtõtörmelékben található.

A bányászati tevékenység

Az elõfordulásban található telepek mintegy 80%-
ban külfejtésre alkalmas mélységben és körülmények
között helyezkedtek el. Az egyes telepek 30-500 kt va-
gyonnal rendelkeztek, de volt egy-egy 700, illetve 2500
kt bauxitvagyonnal rendelkezõ telep is. A telepek több-
ségét egyedi külfejtésekben, illetve kisebb telepcsopor-
tokban együttesen lemûvelték.

Az 1975 és 2006 közötti idõszakban, a külfejtések
mûvelése során, letakarításra került mintegy 28 000 em3

meddõ, és az így szabaddá vált bauxittelepekbõl több
mint 6400 kt kiváló minõségû bauxitot termeltek.

A bányamûvelés idõrendi és gazdasági elhatárolásá-
ból, tevékenységeit tekintve, három részre bontható,
melyeknél az alkalmazott technológiák több közös ele-
met tartalmaznak:

� feltárás, letakarítás,
� termelés,
� tájépítés (tájrendezés + újrahasznosítás).
A három tevékenység tartalmaz azonos munkafázi-

sokat, azonos technológiai elemeket, és többnyire idõ-
beni átfedéssel fordul elõ.

Feltárás, letakarítás és termelés

A külfejtéses bányászat során a fedõrétegeket (ter-
mõ- és meddõ rétegek) külön takarítjuk le és deponál-
juk. Adott esetben a meddõ rétegeket közvetlenül re-
kultivációhoz (bányagödrök visszatöltése) használjuk
fel. Iharkút-Németbánya térségében, ahol a lencsés elõ-
fordulás miatt külfejtéssel többnyire egy, legfeljebb két
telepet mûveltek, az éppen folyó letakarításokból a már
letermelt lencsék gödreinek feltöltését végeztük
(2. kép).

Technológiai szempontból a telepek feltárása, leta-
karítása és termelése azonos elv szerint történt. A jö-
vesztést 3-6 m homlokmagasságú vízszintes szeletekben
végeztük, ahol a munkarézsû vízszintessel bezárt szöge,
a jövesztés alatt álló anyag függvényében 60-80° között
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változott (3. kép). A szeletekkel kialakított padkarend-
szer jellemzõ rézsû szöge a fedõösszletben 45-60° ér-
tékû, a bauxit test oldalait és alját adó dolomit feküben
a kialakított rézsû 60-90° volt. A mindenkori munka-
szint eredeti felszínrõl történõ megközelítésére a víz-
szintesen kialakított szeletek padkarendszerének pere-
mén vezetett 6-10 m szélességû utak szolgáltak. Ezek
lejtése nem haladta meg a 20%-ot. Az utakat a fekübõl
kikerülõ dolomit zúzalékkal borítottuk, így a teherau-
tókkal, dömperekkel a szállítás üzembiztos és folyama-
tos volt.

A telepekre különleges méreteik mellett � nagy vas-
tagság és kis vízszintes irányú kiterjedés � szintén általá-
nosan jellemzõ volt, hogy nyelõsorok összefüggõ részei
lefelé haladva önálló nyelõkre � gyökerekre � estek szét,
így általában a mélység növekedésével a nyelõk közötti
dolomitokban készített bevágással fûztük fel az egy bá-
nyagödrön belüli nyelõsort. (4. kép)

A letakarítás és feltárás irányítása során, amennyi-
ben a bányászati újkutatás pozitív eredményt hozott, a
szállító utakmeghosszabbítása a nagymélységmiatt ko-
moly többletmunkát � letakarítást és útsüllyesztést � je-
lentett. A többlet letakarítás elkerülésére � három telep
esetében � a telepek melletti dolomitban a szállító te-
hergépkocsi közlekedtetésére kihajtott alagutakat al-
kalmaztunk. Ezen alagutak segítségével mintegy 150 kt
bauxitot nyertünk.

A külfejtési munkák általános mûveleti sorában elõ-
ször a termõréteget (humusz) távolítottuk el, és a ké-
sõbbi rekultiváció érdekében külön tárolótereken elhe-
lyeztük. Ez után a fedõképzõdmények egyéb részeit is
eltávolítottuk, külön meddõhányón deponáltuk vagy
közvetlen a rekultivációhoz vettük igénybe.

A fedõrétegek eltávolítása után következett a bauxit
kitermelése. Ezt általában a fõkarsztvíztároló fekükõze-
tek felszínén elhelyezkedõ néhány méter vastagságú,
gyenge minõségû bauxitig végeztük. A bauxittelepek
legalsó részén ugyanis néhányméter vastagságú, gyenge
minõségû bauxit található, amelyet nem termeltünk ki,
s ez a továbbiakban a karsztvizet érintõ esetleges szeny-
nyezõdésekkel szemben védõrétegként szolgál. További
védelmet jelentett a csapadékvízzel a felsõbb rétegekbõl
bemosott agyag, mely tömítve a repedéseket, vízzáró ré-
teget alakított ki a dolomit felületeken.

A jövesztés módja: gépi (dózeres, szaggatóekés vagy
rakodógépes) vagy robbantásos jövesztés, több szintben
süllyedõ mûvelési rendszerrel.

A talajon kívül a fedõrétegek és a bauxit jövesztése
is általában robbantással történt. Az alkalmazott tech-
nológia a területrobbantás volt (5. kép). A fúrólyukak
telepítésének fõbb jellemzõi:
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2. kép: Bányagödör töltése letakarításból 4. kép: Robbantás elõkészítése bevágásban

3. kép: Letakarítási lépcsõk

5. kép: Robbantólyuk fúrás



� mélység 6 m,
� fúrásháló: agyagban, bauxitban: 3x3, 3x4 m, dolomit-
ban: 2,5x2,5 m,

� egyidejûleg robbantott lyukak száma: 30-150 db,
� alkalmazott robbanóanyag: ando, ando-prill, késõbb
emulgit.
A rakodásra mélyásó- és homlokrakodókat, a föld-

munkáknál dózert (30-50 tonna) használtunk. A bánya-
telken belüli szállítást teherautókkal vagy dömperekkel
végeztük. A bányászatban használt összes gépi eszköz �
a munkahelyi szivattyúk kivételével � dízel üzemû volt.

A külfejtés területén ásványelõkészítést, osztályo-
zást nem végeztünk. Lényeges elem volt viszont a jö-
vesztés irányításában, hogy az elvárt szemcseméret 400
mm alatti volt, és a jövesztési és rakodási munkát minõ-
ségorientáltan kellett irányítani és megvalósítani.

A bányamûvelés biztonsága

A bánya rendkívüli méreteibõl adódóan a munka-
végzés biztonságának megoldása különleges feladatot
jelentett. A bányagödrök mélysége 20 és 150 (!) méter
közé esett. A gödrökön belül a fedõösszlet, ahol a biz-
tonságot a max 60°-os generál rézsûszöggel kialakított
padkarendszer adta, 2-80 m között változott, de a jel-
lemzõ fedõréteg-vastagság 30 m körül volt.

A bauxit elérése után dolomitfalak mellett/között
folyt a bányászat, melyek magassága a 10-30 méteres
bányaudvar szélesség mellett akár a 30-90 (!) métert is
elérte.

A rendkívüli méretû falak biztosítására a bányavál-
lalat több megoldást is megvizsgált.

Kísérletet folytattunk:
� kõzethorgonnyal megerõsített, úgynevezett �dorogi
ráccsal� (dróthálóból és laposvasakból kialakított rög-
zített felületvédelem),

� lõttbetonnal fedett, kõzethorgonyokkal rögzített be-
tonvas ráccsal,

� celtamin mûgyanta alapú felülettel fedett, kõzethor-
gonnyal megerõsített dorogi ráccsal.
A vizsgált megoldások a felületekrõl leváló pergõ kö-

vek kialakulását megakadályozták, de az elért biztonság-
növekedés mértéke nem állt arányban a biztosításra for-
dítandó munka mennyiségével és költségével. Az elvég-
zett kísérletek és gazdaságossági vizsgálatok után a kö-
vetkezõkben ismertetett megoldásokmellett döntöttünk.

A falak biztosítására a kutatófúrások adatainak
elemzése alapján három megoldást alkalmaztunk:
1. A töredezettnek, porlódónak leírt dolomitokban 60°-
os generálrézsûszöggel padkarendszert alakítottunk
ki (Iharkút-V. lencse). A porlódónak leírt dolomitok
szinte minden esetben vetõkitöltésben voltak talál-
hatók, ezeket általában letakarítottuk, kiszállítottuk
(Iharkút-II. lencse).

2. A szálbanállónak leírt dolomitok a kibontás után ál-
talában kellõen állékonynak, szilárdnak bizonyultak,
melyen a bauxit-dolomit kontaktus határán egy
kemény �kéreg� alakult ki. Ezeket a falakat folyama-
tosan ellenõriztük, de általában a teljes élettartam
alatt eredeti formájukban maradtak meg.

3. A szálbanállónak leírt falakon � elsõsorban azoknál,
ahol a bányagödör több éven át nyitva állt, valamint
azokon a szakaszokon, ahol töredezettebb rétegek is
voltak találhatók � helyenként a felületeken elválások
keletkeztek. A fellazult szakaszokat alpin-technikával
� hegymászó szerelékben történõ beereszkedésekkel
� általában kézi erõvel, helyenként robbantással
takarítottuk le. A letakarított, de további törmelék
keletkezésre hajlamos falszakaszokat befüggesztett,
egymáshoz kapcsolt drótfonatokkal borítottuk be,
melynek védelmében a leváló darabok a falak men-
tén lecsúsztak a bányaudvarra.
A falak karbantartásában jelentõs szerepe volt a fo-

lyamatos robbantásnak, valamint az idõjárás változásai-
nak, mert ezek egyfajta öntisztulást biztosítottak.

Az alkalmazott módszerek hatékonyságát a baleseti
statisztika, a gépsérülések, a kvázi balesetek vizsgálata
igazolja vissza. Esetünkben a technológia jól vizsgázott.
A 30 év alatt kõzetpergés következtében 5 kisebb
(8 napon belül gyógyuló) baleset történt, két alkalom-
mal volt gépsérülés, és �kvázi balesetet� alig néhány
alkalommal rögzítettünk.

A jelentõs mennyiségû földmunka mintegy 200 hek-
táron okozott tájsebet. A károkozásmérséklésére tervet
dolgoztunk ki. A bányamûvelés során elõforduló, a kör-
nyezet védelmét szolgáló jelentõs mûszaki intézkedések
a következõk voltak:
� rézsûk elõírásszerû kialakítása,
� övárok, védõtöltés kiépítése,
� hulladék- és építési törmelék elhelyezést nem végez-
tünk, illetve ilyen tevékenységet nem engedélyeztünk,

� az esetenkénti üzemanyag-feltöltés céljára területet
jelöltünk ki,

� a munkavállalók szociális igényeinek kielégítésére
zárt rendszerû fürdõt alakítottunk ki,

� porképzõdés csökkentésére száraz idõben a szállító
utakat locsoltuk,

� a pormérés eredményének függvényében szükség sze-
rint intézkedtünk.
Gépmeghibásodások, javítások során keletkezett

veszélyes hulladékot (olajos rongy, kenõolaj-hulladék,
szennyezett talaj stb.) összegyûjtöttük, az elõírásoknak
megfelelõ gyûjtõhelyen tároltuk.

Tájrendezés

A területi adottságok részben meghatározták, rész-
ben lehetõséget adtak a letermelt telepek bányagödrei-
nek a következõ letakarításokból történõ folyamatos
feltöltésére és egyes területeken a teljes rekultiváció el-
végzésére. Az idõlegesen igénybe vett területeken a bér-
leti szerzõdésekbõl adódó díjfizetési kötelezettség mi-
elõbbi megszüntetése érdekében a bányászati munkák
befejezése után folyamatosan megvalósult a teljes körû
rekultiváció, míg 2005-ig a saját tulajdonú központi te-
rületen a bányagödrök feltöltése valósult meg.

A rekultivációs tevékenység a második mûvelésbe
vont telep letakarításával egy idõben, 1976-ban kezdõ-
dött, és az elmúlt 30 évben folyamatos volt. 2005-ben a
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külfejtéssel mûvelhetõ telepek letermelése a Németbá-
nya-II. telep bauxitvagyonának kifogyásával befejezõ-
dött, ezzelmegteremtõdött a központi telepcsoport rész-
ben feltöltött, de nem rendezett bányagödreinek, va-
lamint a központi meddõhányó területének � összesen
mintegy 114 ha � végleges rekultivációjának lehetõsége.

Amûvelésbe vont területek eredeti mûvelési ága jel-
lemzõen az erdõ, szántó és gyep volt.

1976 és 2004 között a Bakonyjákó-I. bauxitbányatel-
ken belüli idegen tulajdonú és a bányatelken kívüli ide-
gen tulajdonú területek tájrendezésére egyedi terveket
készíttettünk, és engedélyezésre beterjesztettük a terü-
letileg illetékes hatóságokhoz.

A rekultivációs tevékenységünket az eddigiekben a
Kerületi Bányamûszaki Felügyelõség, illetve jogutódja,
a Bányakapitányság a mindenkor érvényes mûszaki
üzemi tervek keretében engedélyezte. A tájrendezés
2005. évi állapotának megfelelõen a térségi
külfejtések négy csoportba voltak so-
rolhatók (1. ábra):
1. kitermelt, visszatöltött, tereprendezett és
biológiailag rekultivált,

2. kitermelt, visszatöltött és tereprendezett,
3. kitermelt és visszatöltött,
4. kitermelt.

A központi térség egységes tájrendezési
tervénél alapkoncepciónk szerint az egyes
részterületeket tájba illõ domborzat kialakí-
tásával és az eredeti mûvelési ágnak megfe-
lelõen kívántuk visszaállítani, kivéve a Né-
metbánya-II. -III. lencsék bányagödrének
déli felét, ahol egyrészt az Iharkút térségi
bauxit-elõfordulás földtani bemutatóterét,
másrészt a telepek fedõjének krétakorú ré-
tegeiben feltárt õslények (pl. dinoszauro-
szok) csontvázait nagy számban tartalmazó
lelõhelyek kutatási bázisát kívántuk kialakí-
tani. A terv készítésénél figyelemmel kellett
lennünk arra, hogy ezen a központi terüle-
ten a kitermelt bauxit helyén mintegy 2,5
millió m3 tömeghiány keletkezett.

A tájrendezési tervet � tartalmát illetõen
� a Bt. Vhr. 22. (2) pontjában leírtak szerint
készítettük el. A leírtakat a szakhatósági véle-
mények figyelembe vételével a Bányakapi-
tányság elfogadta, jóváhagyó határozatát
5293/2004/BKVeszprém, 2004. 10. 7-én adtaki.

Az engedély birtokában a munkálatokat
2004 októberében kezdtük és 2006 szeptem-
berében fejeztük be. A rekultivációs
munkák részleteirõl korábban a BKL Bá-
nyászat 2006/6. számában �Az Iharkút-

németbányai külfejtések rekultivációja� címû cikkben
számoltunk be.

A külfejtéses bányászattal a térségben fellelhetõ ás-
ványvagyon mintegy 80%-át kitermeltük. (1. táblázat)
Iharkút jelene a rekultiváció, lehetséges jövõje pedig a
területen még meglévõ bauxittelepek mélymûveléses
bányászata. A ma munkája a biológiai rekultivációnak
alávetett területek felügyelete, karbantartása,
hiánypótlása és a Németbánya-II. -III. telep terv szerin-
ti feltöltése, a belsõ bányaudvar, a földtani bemutató
park és kutatási terület stabilizálása.

A jövõ érdekében jelenleg a hatósági engedélyek
megszerzése és a lehetséges �mûvelésbe vonható � tele-
pekre létrehozandó bányák tervezése folyik. Elérhetõ
közelségben van aNémetbánya-I. -IX. telepekmûvelés-
be vonása, melynek bányászatát 2010-ig szeretnénk
megindítani.

LEGEZAMIKLÓS okl. bányamérnök (NME 1975) mérnöki pályafutását az Országos Érc- és Ásványbányák Dunántúli
Mûvei /Pilisvörösvár/ központjában kezdte. 1976-tól a Bakonyi BauxitbányaVállalatnál illetve annak jogutódainál dolgo-
zik. 1976-1980 üzemimérnök, szellõztetési megbízott Nyirád Bányaüzemben, 1980-1985 felelõs mûszaki vezetõ helyettes
az Iharkút külfejtésben, 1985-1989 osztályvezetõ helyettes a vállalat központjában, 1989-1990 felelõs mûszaki vezetõ he-
lyettes Nyirád Bányaüzemben, 1990-1993 körletvezetõ, felelõs mûszaki vezetõ helyettes Halimba Bányaüzemben, 1993-
2001 üzemvezetõ ugyanott. 2001-tõl bányászati fejlesztési vezetõ a Bakonyi Bauxitbányánál, ill. a MAL Zrt.-nél.

1. táblázat: Letakarítás és termelés az iharkúti bánya területén

Telep Összes Összes Letakarítási
letakarítás termelés arány

(m3/tonna)
1. Iharkút-I. 36 488 114 063 0,32
2. Iharkút-II. 1 565 241 719 732 2,17
3. Iharkút-III. 140 193 32 336 4,34
4. Iharkút-IV. 1 378 913 359 953 3,83
5. Iharkút-VI. 360 484 111 795 3,22
6. Iharkút-V. 4 141 835 1 416 354 2,92
7. Németbánya-XI. 485 950 459 388 1,06
8. Németbánya-XXV. 66 000 16 312 4,05
9. Németbánya-V-XIV. 2 720 362 298 340 9,12
10. Iharkút-XII. 279 195 103 118 2,71
11. Németbánya-XXI-XXIII. 410 129 197 511 2,08
12. Németbánya-VII-VIII. 312 099 116 584 2,68
13. Németbánya-XXXI. 157 902 59 570 2,65
14. Németbánya-VI-XIX. 1 757 240 376 339 4,67
15. Iharkút-VIII. 536 718 263 744 2,03
16. Iharkút-VIII./A 134 136 67 447 1,99
17. Németbánya-XVIII. 879 433 92 519 9,51
18. Németbánya-XVII. 2 221 050 318 437 6,97
19. Iharkút-XVI. 668 715 53 550 12,49
20. Németbánya-XXIV. 265 620 33 234 7,99
21. Vörösföld-I-II. 140 857 45 215 3,12
22. Németbánya-XIII. 2 725 777 325 184 8,38
23. Pápavár-II. 103 466 59 109 1,75
24. Pápavár-I. 162 182 92 828 1,75
25. Iharkút-VII. 1 400 852 142 066 9,86
26. Királykapu-I-II. 140 742 105 557 1,33
27. Németbánya-III. 3 438 069 366 500 9,38
28. Németbánya-II. 1 232 000 172 100 7,16
Iharkút összesen 27 861 648 6 518 885 4,27
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A terület elhelyezkedése

Óbarok és a községhez tartozó Vázsonypuszta a
Váli-víz mentén, a Gerecse hegység északnyugati lábá-
nál, Újbarok és Szár a Vértes és a Gerecse hegységek
közti fennsíkon helyezkedik el, Fejér megyében, a bics-
kei kistérségben. (A Nagyegyháza-Csordakúton, a Tata-
bányai Szénbányák által végzett bauxittermeléssel jelen
összefoglalóban csak érintõlegesen foglalkozunk.)

A terület bauxitbányászatának kezdetei

Vázsonypuszta és Újbarok környékének bauxit-
telepeit Kasnyik János bányamérnök fedezte fel 1938-
ban. Abban az idõben a dunántúli bauxitlelõhelyek
jelentõs része � Gánt, Halimba, Iszkaszentgyörgy,
Óbarok � a Bauxit Trust AG. nemzetközi konszern ill.
az ahhoz tartozó Alumíniumérc-, Bánya- és Ipar Rt. tu-
lajdonában volt. 1938-tól 1944-ig beható kutatások foly-
tak a területen, Vadász Elemér irányításával.

A bányanyitás a megnõtt háborús bauxitigény miatt
következett be. 1943-ban és 44-ben Újbarokon és Vá-
zsonypusztán mûködött bauxitbánya. Ezek a bányák
kisméretû külfejtések voltak. Mindkét terület közös iro-
dája Óbarokon volt, ezért az üzem a régi feljegyzések-
ben gyakran �Óbarok� néven szerepel. Az újbaroki ba-
uxittelepek a Budapest-Komárom vasúti fõvonal szom-
szédságában helyezkedtek el. Itt négy kis külfejtés üze-
melt, közvetlenül a vasúti rakodómellett [1]. A vázsony-
pusztai külfejtés ettõl kb. 1 km-re, valamivel magasab-
ban feküdt. A bauxitot innen a bánya által épített kes-
keny nyomtávú vasúton szállították le a rakodóra.

A � fõleg akkori mércével mérve � gyenge ércminõ-
séget ellensúlyozta aminimális letakarításból és kis szál-
lítási távolságból adódó gyors hozzáférhetõség és ala-
csony költség. A vasúti hálózat háborús leterheltsége és
a telepek kimerülése miatt 1944 nyarától a termelés
akadozott, majd decemberben, a front megérkezésekor
le is állt. A háború miatt kb. 20 kt kitermelt bauxit el-
szállítására már nem is került sor [2]. A gépeket lesze-
relték, részben Németországba szállították, majd a há-
ború után az üzemet feloszlatták.

Az akkori kutatás és bányászkodás dokumentumai a
harcok és az utánuk következõ fosztogatás miatt java-
részt megsemmisültek. Az 1953-ban, a bányagödrök
mérete alapján végzett számítás [1] a kitermelt újbaroki
bauxit mennyiségét 132 kt-ra, a vázsonypusztaiét 208 kt-
ra becsülte. Más forrásban [3] Újbarokról 50-60 kt, Vá-
zsonypusztáról 134,5 kt elszállítás szerepel. Az eltérést
valószínûleg a köbméter és tonna adatok ill. az egyes bá-
nyák adatainak összekeveredése okozta.

Gerecse környéki bauxitkutatás
a II. világháború után

A MASZOBAL Bauxitkutató Expedíció megbízásá-
ból 1950 nyarán dr. Jaskó Sándor térképezte fel a vidé-
ket, majd 1952-ben és '53-ban fúrásos vizsgálatokat is
végzett. Összefoglaló jelentése [1] megállapította, hogy
az Óbarok, Újbarok, Vázsonypuszta és Nagyegyháza
környékén kitermelésre érdemes ércvagyon található,
amelynek kisebb része, mintegy 350 kt, alkalmas Bayer
eljárás szerinti timföldgyártásra, míg a nagyobb része, 2
Mt � gyengébb minõsége miatt �, csak pirogén eljárás
szerintire. Ismerte már a tükrösmajori elõfordulást is,
de felmérte, hogy nagyobb mélysége miatt csak mély-
mûveléssel lehetne kitermelni. Mivel más területeken
jobb minõségû érc állt rendelkezésre, ezért a gerecsei
bauxit mûvelésbe vonására akkor nem került sor.

1965-ben a Bauxitkutató Vállalat végzett kutatást a
területen, majd két évtizedes megszakítás következett.

1975-76-ban kezdõdött az ún. eocén-program, amely
a nagyegyházi-csordakúti szénbányákból �mellékter-
mékként� a szén alatti, nagyobb mélységû bauxitelõfor-
dulások kitermelését is ígérte. Nagyegyházáról 12,7 Mt,
13,9 modulusú ércet vártak. A terv szerint 1985-ben 150
kt-val kezdõdõ termelés 1987-re már 500 kt-ra futott
volna fel. Ezt a kapacitást a Magyar Alumíniumipari
Tröszt értékesítési terveiben is figyelembe vették.

1986-ra világossá vált, hogy amélytöbrök terv szerin-
ti mértékû kitermelése a karsztvíz miatt nem valósulhat
meg. A kiesés pótlására a Tatabányai Szénbányák meg-
nyitotta ugyan a bányaépítés során talált csordakúti kül-

Bauxitbányászat a Gerecse térségében, Bicske környékén
IFJ. NOVÁK SÁNDOR okl. bányamérnök, okl. mérnök-üzemgazdász, külfejtési üzemvezetõ
(MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zrt., Bauxitbányászati Divízió)

A Fejér megyei Újbarok és Óbarok községek külterületén csaknem hetven évvel ezelõtt
találták meg a bauxitot. A közepes vagy annál gyengébb minõségû érc kutatását több fázis-
ban végezték. A külfejtéses termelés a II. világháború utolsó éveiben, majd az utóbbi tíz esz-
tendõben folyt. A területen még található kitermelhetõ bauxit, mûvelésbe vonása azonban �
társadalmi okból � jelenleg bizonytalan.
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fejtést, ennek vagyona azonban csak átmenetileg enyhí-
tette a bauxithiányt.

A bauxitos szakemberek a nagyegyházi vízkiemelés-
re vonatkozó prognózisokat túl optimistának ítélték [4],
ezért már 1986-ban elhatározták a kisebb mélységû ge-
recsei ércek újbóli kutatását és kitermelését a kiesés
pótlására, így a kutatás 1987-tõl újabb lendületet kapott.
A külfejtéses termelés megindítását 1988-ra, a mélymû-
velésesét 1990-re tûzték ki [5], ez azonban az akkori át-
alakulások miatt már nem valósulhatott meg.

A Bauxitkutató Vállalat egyik jogutódja, a
Geoprospect Kft. 1992-tõl végzett kutatást a térségben,
de a kilencvenes évek eleji, világméretû alumíniumipari
recesszió és a hazai gazdasági visszaesés eredményeként
jelentõsen csökkent a bauxitkutatás volumene, és 1993-
ban a Gerecse térségi tevékenység abba is maradt.

A '90-es évek közepére a külfejtésre alkalmas ércva-
gyon kifogyása, vagyis az iharkút-németbányai lehetõsé-
gek beszûkülése és a Fenyõfõ IV-V. telepek kimerülése
után a bauxitbányászat figyelme újra a Gerecsére irá-
nyult. Az újbóli kutatási fázist a Bakonyi Bauxitbánya
Kft. részeként mûködõ Bauxitkutatási és Földtani Üzem
végezte. Ez a szakasz 1998-ban indult, cél a korábban
már behatárolt, kis mélységben települõ, külfejtéssel ki-
termelhetõ bauxit elõfordulások pontosabbmegismeré-
se ill. további telepek kimutatása volt.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a hat évti-
zed alatt, hat fázisban végrehajtott kutatások aGerecse-
hegységben több, viszonylag kis mélységû, ezért külfej-
téssel gazdaságosan kitermelhetõ, de alacsony Al2O3
tartalmú (kb. 45%) és modulusú (5-7) bauxittelepet ta-
láltak.

A szári bányanyitási kísérlet

AGerecse környéki telepek közül elsõként az 1985-
ben kezdett kutatás által felfedezett, Szár település kül-
területén, kis mélységben elhelyezkedõ bauxitvagyon
kitermelését kezdeményezte a Bakonyi Bauxitbánya Kft.
A terület földtani vagyona 893 kt, ipari vagyona 740 kt,
a kitermelhetõ érc tervezett átlagminõsége 7 Modulus
lett volna. A szári bányanyitási kísérlet története [6] a
következõ:

1992 márciusában a bánya és a kutatást végzõ
Geoprospect Kft. tájékoztatta a környezõ települések
polgármestereit és képviselõ-testületét a tervezett bá-
nyanyitásról. A községek képviselõi a közelgõ bányanyi-
tással kapcsolatban kifogást nem emeltek. Ugyanez év
novemberébenmár az összes érintett hatóság közremû-
ködésével történt bejárás, kifogás még ekkor sem me-
rült fel.

A Bakonyi Bauxitbánya Kft. 1995. március 23-án be-
terjesztette a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
Felügyelõség részére a környezetvédelmi engedély kia-
dásához szükséges környezeti hatásvizsgálatot. Az en-
gedély kiadásához Szár, Újbarok Községi Képviselõ-testü-
letek Körjegyzõsége nem adott hozzájárulást. Ezt a dön-
tést a Bakonyi Bauxitbánya Kft. megfellebbezte, mire a
Környezetvédelmi Fõfelügyelõség a fellebbezést elfogad-

va, az elsõ fokú hatóságot új eljárás lefolytatására köte-
lezte.

Az új eljárás keretében az érintett községek képvise-
lõ-testületei is megadták hozzájárulásukat, mire a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség kiadta a
környezetvédelmi engedélyt.

Ezt az engedélyt támadta meg a Pro Vértes Termé-
szetvédelmi Közalapítvány és aVértesaljai Természetvédõk
Körének Szári Csoportja. Valószínûleg ennek a fellépés-
nek következtében a körjegyzõség a hozzájárulását visz-
szavonta, az engedély újból elutasításra került.

Újbóli fellebbezés következett a bánya részérõl, a
megismételt másodfokú eljárás az elsõfokú eljárás
határozatának megsemmisítéséhez vezetett. Az elsõ-
fokú hatóság ezután már részletes környezeti hatásvizs-
gálat elkészítését írta elõ. Ennek beterjesztése után a
körjegyzõség újból elutasította az engedély-kérelmet.
Az elutasítás oka a község képviselõ-testülete által
1994-ben kijelölt helyi jelentõségû természetvédelmi te-
rület ill. annak 1 km-es vonzáskörzetének védelme volt.

Ezt az önkormányzati rendeletet a Fejér Megyei Köz-
igazgatási Hivatal támadta meg, annak alkotmányelle-
nességének megállapítását kérve. Az Alkotmánybíróság
kimondta ugyan, hogy a helyi rendelet meghozatalakor
jogellenes volt, de azt egy idõközben kihirdetett törvény
legalizálta, ezért az önkormányzati rendeletet helyben
hagyta. Ennek alapján a környezetvédelmi engedélyt
már a másodfokon eljáró Környezetvédelmi Fõfelügyelõ-
ség is elutasította.

A Bakonyi Bauxitbánya Kft.megtámadta ezt a hatá-
rozatot, de kérését mind a Fejér Megyei Bíróság, mind
2001-ben a Legfelsõbb Bíróság is elutasította.

Ezt követõen a bauxitbánya többszöri jogi huzavona
után keresztülvitte a Szár I. � bauxit védnevû bányatelek
megállapítását � mivel a Bányatörvény akkor hatályos
állapota szerint környezetvédelmi engedély a bányate-
lek fektetéshez nem, csak a mûszaki üzemi tervhez volt
szükséges. Megszületett a határozat a terület mezõgaz-
dasági termelésbõl történõ kivonására is, de a bánya
megnyitására a mai napig nincs kilátás.

1. ábra: A Bakonyi Bauxitbánya Kft. termelése
a Gerecse térségében
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Az újbaroki külfejtés

Az 1990-es évekbeli újbaroki bányászkodás a
község temetõje mögötti régi, kisméretû háborús
külfejtés újbóli mûvelésbe vonásával indult. Az
ottmaradt néhány ezer tonna bauxit kiszállítása
után a régi bányagödröktõl keletre, Újbarok község
és a Budapest-Komárom vasúti fõvonal között
került megnyitásra az Újbarok II. és III. telepi
külfejtés. A két, egymáshoz közeli telepet a bá-
nyagödreik közötti dolomitfal átvágásával, közös
nyitóárokkal mûvelték. 1996 januárjában kezdõ-
dött meg a letakarítás, még ugyanabban az évben
kitermelésre került 111,8 kt érc, majd a következõ
esztendõben a maradék 6,1 kt (1. ábra).

A szállítóút � a régi vasúti pálya nyomvonalán
vezetve � kikerülte a községet. A tehergépkocsik a
Bicske mellett, a várostól nyugati irányban, újon-
nan kialakított vasúti rakodóra továbbították a
bauxitot.

A mûvelés során a község, valamint a vasúti
fõvonal közelsége jelentett nehézséget: a robbantá-
sokat kis mennyiségû egyidejûleg robbanó töltettel,
a MÁV menetrendjéhez igazodva kellett végezni.

Az Újbarokon kitermelt 117,9 kt érc Al2O3 tartalma
46%, átlagmodulusa 6,75 volt.

A terület tájrendezésére még 1997-ben sor került
(2. ábra).

Az óbaroki külfejtések

Bicske IV. (Óbarok XI.) bányatelek

Az újbaroki külfejtés elõkészítésével párhuzamosan
folyt az Óbarok XI. és IX. telep mûvelésbe vonásának
elõkészítése. A termelés elõtti végsõ kutatási fázis 1992-
ben kezdõdött, a környezetvédelmi engedély kiadására
1996-ban, a Bicske IV. (Óbarok XI.) � bauxit védnevû bá-
nyatelek (3. ábra) fektetésére 1997-ben került sor
(ebben az idõben Óbarok község közigazgatásilag Bics-
kéhez tartozott).

Még ebben az évben megkezdõdött a letakarítás,
majd a termelés is. A bányatelek 1999-ben az Óbarok
IX. teleppel bõvült. A területen egymás után három

bányagödör került megnyitásra, illetve ebbõl kettõ bõví-
tésre. A második bányagödörtõl kezdve a letakarítás
anyagát már nem kellett külsõ hányón elhelyezni, az a
már kitermelt telepek bányagödrébe került.

A termelés a XI. telep 2. (nyugati) tömbjével kezdõ-
dött. A mûvelés befejezése után ennek gödrében he-
lyezték el a IX. telep 2. tömbjénekmeddõanyagát. Ezzel
a terület mûszaki tájrendezése � a felsõ terepsimítás ki-
vételével � megtörtént.

A IX. telep 1. és 3. tömbjének bányagödre a 2. tömb
gödréhez kapcsolódott. Ennek meddõjét a 2. tömb he-
lyére szállították. A XI. telep keleti, 5. majd 7. sz. geoló-
giai tömbjeinek (4. ábra) meddõje a IX. telep addigra
már kitermelt részére került, a bányagödröt túl is töltve.
A mûvelés az aktuális ércigényhez igazodott, például
2001 õszétõl 2003 õszéig, két éven keresztül szünetelt.

A bányatelekrõl kitermelt 703,8 kt érc (1. ábra)
Al2O3 tartalma 46,5%, átlagmodulusa 6,1. Az összes
letakarítás 3.107 em3 volt.

2005-ben a termelés befejezõdött, ezt követõen a
bányászati jogot egy földmunkával és hulladékhasznosí-2. ábra: Az újbaroki külfejtés területe a tájrendezés után

4. ábra: Az Óbarok XI. telep bányagödre

3. ábra: Az óbaroki bauxittelepek elhelyezkedése (vázlat)
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tással foglalkozó gazdasági társaság vette át. A tervek
szerint a XI. telep megmaradt, keleti bányagödrében
inert hulladéklerakót alakítanak ki, a meddõhányók
anyagát pedig értékesítik, ezzel megoldva a terület táj-
rendezését is.

Óbarok I. bányatelek

Amár kitermelt Bicske IV. (Óbarok XI.) bányatelek-
tõl É-ÉNy irányban helyezkedik el az Óbarok I-III. te-
lepcsoport (3. ábra). A telepek megtalálása a
Bauxitkutató Vállalat 1988. évi, majd a jogutód
Geoprospect Kft. 1991-92. évi felderítõ fúrásainak az
eredménye. A 2002. évi kutatási zárójelentés a területen
158,9 kt földtani vagyonnal számolt.

Ennek alapján elkészült az elõzetes környezeti ha-
tástanulmány, mellyel a Bakonyi Bauxitbánya Kft. a kör-
nyezetvédelmi engedély megszerzését kezdeményezte.
A tervezett bányatelek benyújtott formában történõ
megállapításához azonban aKözép-dunántúli Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (Szé-
kesfehérvár) nem járult hozzá.

Az elutasítás oka az volt, hogy a 275/2004. sz. Korm.
rendelettel Magyarországon is létrejött a �Natura 2000�
nevû, az Európai Unió által létrehozott európai ökoló-
giai hálózat, amelynek célja a természetes élõhely-típu-
sok, a vadon élõ állat- és növényfajok védelme. Ezáltal
nem csak a korábbi védett területek, hanem az ország
területének csaknem 21%-a gyakorlatilag védelem alá
került.

Az Óbarok I.-III. telepcsoport északkeleti része
ilyen terület alá esik. A kialakult helyzetre való tekintet-
tel ismét megtörtént a hozzáférhetõ teleprészek gazda-
sági értékelése, majd újabb hatástanulmány benyújtása
után a csökkentett, �Natura 2000� védelme alá nem tar-
tozó területre készült bányatelek-fektetési kérelem. A
kényszerû áttervezés miatt az ércvagyon csaknem két-
harmada elveszett, a megmaradt részrõl 150.000 m3 le-
takarítása után már csak 50.000 t bauxit kitermelésére
volt kilátás. Az újbóli eljárás során a szükséges engedé-
lyeket már megkapva, bejegyzésre került azÓbarok I. �
bauxit bányatelek.

A letakarítás, majd a termelés 2006 õszén kezdõ-
dött, és 2007 elején különösebb nehézségek nélkül befe-
jezõdött (5. ábra). A bánya 142 em3 meddõkõzet letaka-
rítás után 62,2 kt ércet adott (1. ábra). A fedõrétegek és
a bauxit többsége is laza, géppel jöveszthetõ állagú volt,
ezért robbantásokra csak ritkán került sor.

A tájrendezés azÓbarokXI. telepihez hasonlómeg-
oldással, külsõ bányavállalkozónak történõ átadással
valósul majd meg.

Az Óbarok II. (Vázsonypuszta IV-V.) és Óbarok III.
(Vázsonypuszta VI-VII.) bányanyitási kezdeményezés

A vázsonypusztai bauxittelepek Óbarok község kül-
területén, a falu központjától 0,6-2,8 km-re nyugatra
fekszenek. Mint már említettük, 1943-44-ben a megis-
mert telep egy részén folyt már külfejtéses mûvelés. A
területet a háború után több kutatás is érintette, az utol-
só 1998-ban történt. A földtani zárójelentés alapján ké-
szített gazdasági elemzés két telepcsoportot mutatott
megnyitásra érdemesnek: Óbarok II. (Vázsonypuszta
IV-V.) 106,8 kt, és Óbarok III. (Vázsonypuszta VI-VII.)
89,4 kt kitermelhetõ vagyonnal.

Az ismeretek alapján a Bakonyi Bauxitbánya Kft.
kezdeményezte a bányatelek-fektetést és a telepek kö-
vetkezõ években történõ termelésbe vonását. A Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 2006. március 6-án az Óbarok, Vázsony-
puszta IV-V. és Vázsonypuszta VI-VII. bauxitlencsék te-
rületén tervezett külfejtéses bauxitbányák létesítésével
és mûködtetésével összefüggõ tevékenységre környe-
zetvédelmi engedélyt adott. A környezetvédelmi enge-
dély megadása ellen a hatóságként eljáró óbaroki ön-
kormányzat nem emelt kifogást.

A két tervezett bányatelek közül elsõ lépésben a
Bakonyi Bauxitbánya Kft. az Óbarok II. (Vázsonypuszta
IV-V.) lefektetését kezdeményezte, 2006. december 1-
jén. A bányatelek megállapításához az ügyben eljáró
szakhatóságok közül csak Óbarok Község jegyzõje nem
járult hozzá. Indoklása szerint a tervezett bányanyitás
ellentétes a község építési szabályzatáról és szabályozási
tervérõl szóló rendelettel, mivel az a területre erdõgaz-
dasági besorolást irányoz elõ.

(Itt kell megjegyeznünk, hogy a kérdéses, magántu-
lajdonosok birtokában levõ földrészlet jelenleg szántó
bejegyzésû, és ilyen mûvelés alatt is áll. A bányatelek
fektetési tervben � a kb. két évig tartó bányamûvelés és
tájrendezés után � a terület erdõként történõ vissza-
adása szerepel. Az elutasítás okának, vagyis a település
szabályozási tervében foglalt célkitûzésnek a megvaló-
sulását éppen a bányanyitás tenné lehetõvé!)

A Veszprémi Bányakapitányság a jegyzõ hozzájárulá-
sának elmaradása miatt a bányatelek-fektetési kérelmet
elutasította. Az ügy eddigi utolsó fejleménye, hogy a bá-
nyavállalkozó az elutasító határozat bírósági felülvizsgá-
latát kezdeményezte.

A Gerecse környéki bauxitbányászat folytatása in-
nentõl kezdvemár nemmûszaki vagy gazdasági, sõt iga-
zából talán nem is környezetvédelmi kérdés�

5. ábra: Az Óbarok I-III. telep bányagödre, a
�Natura 2000� miatt húzott határral
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Bányászhagyományok ápolása Csinger-völgyben

Bányáink bezárása után mamár egyre kevesebben azono-
sulhatnak Ciceró (ie. 106-43) római politikussal, aki élete
munkássága után úgy fogalmazott: �emléket hagyok itt, mely
ércnél maradandóbb�. Kétségtelen, hogy az ajkai szénbányá-
szat és az azt mûvelõ bányásztársadalom nem feledhetõ emlé-
ket hagyott Ajka város és településkörnyezete közösségére.

Jó érzés tudni, látni, hogy a bányászat emlékét nem kevés
szervezet, közösség õrzi, ápolja környezetünkben. A hagyo-
mány õrzését emberi kötelességüknek tekintik a fiatalabb kor-
osztály olyan lelkes képviselõi, mint Barcánfalvi Zsuzsa, a
Csingervölgyért Egyesület elnöke és Pászti Tibor, és eszerint
tettek a �Csingervölgy� gõzmozdony hazaszállításával, kiállítá-
sával. Nem csak egy értékes múzeumi tárgy a kiállításra
kerülõ gõzmozdony, hanem látványa a bányászmúlt iránti
tiszteletet váltja ki a szemlélõbõl.

Az 1872-78 között kiépített csingervölgyi szárnyvasút az
ajkai vasútállomáshoz kapcsolódott. Ezen teljesítette felada-
tát a �Csingervölgy� mozdony. A szárnyvonalnak nagy szere-
pe volt a bányák fejlesztésében is. A hozzá kapcsolódó,
késõbb üzembe helyezett Kossuth- és Jolán-aknáig telepített
mellékvonalak segítették a szén elszállítását. A központi
osztályozótól a bányákig kiépített kötélpályák üzembe
helyezésével a '60-as években a gõzmozdonnyal történõ szén-
szállítás megszûnt a Csingervölgybõl.

Az 57. Bányásznapon már megtekinthetõ �szülõföldjére
hazatért� Csingervölgy mozdonyt 1890-ben a bécsi Ziegel
Lokomotív Gépgyárban készítették. 1932-ben felújították,
1935-tõl Gyõr térségében alkalmazták. Az utóbbi évtizedek-
ben Kismaros állomásán, mint értékes múzeumi tárgyat állí-
tották ki.

Örök rejtély marad, hogy mi lett volna, ha föld alatti kör-
nyezetünkben nincs szén, vagy ha idõben nem akkor tárják fel,
amikor az ipari fejlõdés rohamosan beindult hazánkban.Min-
den elképzelés, terv megvalósításához emberek kellenek. Az
ajkai szénbányászat beindításához kellett egy mûvelt földesúr,
Puzdor Gyula, aki 1866-ban korának neves geológusát,
HantkenMiksát hívta le Budapestrõl, akinek kedvezõ szakmai
véleménye után megindulhatott a Bocskor-árok körül a szén-
kutatás, majd az Emma- és Krisztina-aknák lemélyítésével a

szén kitermelése. Az ajkai szénbányászat fejlõdését az elsõ év-
tizedekben jelentõsmértékben segítette, hogy 1872-tõl a tulaj-
donos a Bécsi Szénipari Egyesület lett, amely a bányamûvelés
korszerû technikáját vezette be az ajkai bányákban. Az ajkai
szénbányászat évtizedeken keresztül mágnes volt Ajka telepü-
léskörnyezetének ipari fejlõdésében:
� 1878-ban Neumann Bernát üzembe helyezi az Ajkai Üveg-
gyárat, mely a mai napig mûködik.

� Az 1890-es években Edelmann Adolf téglagyárat épít
Felsõcsinger térségében, majd késõbb a Köleskepevölgy
bejáratánál. Termékei zömét a bányavágatok biztosításánál
használják fel.

� 1912-ben üzembe helyezik a csingervölgyi Kis Erõmûvet,
mely késõbb Úrkútnak, Devecsernek szállít villamos ener-
giát, segítve ezzel ipari fejlõdésüket. EKis Erõmû áramszol-
gáltatása tette lehetõvé, hogy a föld alatti aknaüzemekben
korszerû jövesztõ-, fejtõ-, rakodó-, szállítógépek mûködhes-
senek idõben korábban, mint más szénbányákban.

� 1937-ben a Csingervölgyben építi fel és állítja üzembe az
Egyesült Izzó a világ elsõ kriptongyárát, amely a Bródy Imre
találmányához szükséges kriptongázt állította elõ. 1944-ig
mûködött.

� 1943-ban az Egyesült Izzó és Villamossági Rt. üzembe he-
lyezi az Ajkai Erõmûvet, mely a mellette egy idõben felépí-
tett Timföldgyár és Alukohónak továbbítja a villamos ener-
gia egy részét. A késõbbi években mindkét üzem kapacitás-
bõvítéssel növelte az Ajkához kötõdõ ipari bázis kedvezõ
megítélését.

� Az '50-'60-as években kisebb-nagyobb üzemek (pl.
Videoton) beindítását a már mûködõ ipari bázis segítette.
Az utóbbi években a város életét továbbra is segítõ nagy-

üzemeket � a bányák bezárása után � úgy tekinthetjük, mint
Ajka ipartörténetének a zászlóvivõit, és a város továbbfejlõdé-
sét segíthetik azok az üzemek is, melyek az Ipari Parkban lé-
tesültek az elmúlt években.

Régi mondás, hogy az ember addig él, amíg emlékeznek
rá. Az ajkai szénbányászat emléke is addig él közösségünk
lelkében, amíg õrizzük a hagyomány tiszteletét a bányászat és
a bányászok iránt.

Kozma Károly

Hazai hírek
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A Böckh János (1904) által megfogalmazottakkal
egyetértve kellõ körültekintéssel és megfontoltsággal
felmértük a bauxitvagyont és alakítottuk ki a megfelelõ
termelõ eljárásokat. A termelõ technológiákmegválasz-
tásához azonban a bauxit települési formáinak ismerete
szükséges, melyet az 1. táblázatbanmutatunk be.

Megismerve a települési formákat kijelenthetjük,
hogy a hazai és nemzetközi kötelezettségeknek megfe-
lelni rendkívüli kreativitást kívánt mind a fizikai, mind a
felügyeleti, mind a mûszaki szakembergárdától.

Az elvárások teljesítése céljából széles körû kísérletek
indultak:
� a termelõ munkahelyek kapacitásának növelésére, az
új jövesztési technológia kialakítására (gépesítésére),
a fejtés és vágatbiztosítás váltására,

� a mozgás és mozgatás korszerûsítésére, a munkahelyi
rakodás-szállítás gépesítésére, fõszállító rendszer vál-
tására, személy és segédanyag szállítás gépesítésére.
A technológia fejlesztése a termelõ munkahelyrõl

indult, és annak feszítõ ereje határozta meg az idõszerû
következõ lépéseket. A fabiztosítású kamrafejtés kézi il-
letve robbantásos jövesztési eljárása több szempontból
is lehatárolta a továbblépést.

A sínen mozgatható sûrítettlevegõs meghajtású rako-
dógéppel kézi tolású csillébe lehetett rakodni
(1. ábra).Mindkét eszköz leszûkítette amunkahely terme-
lõ kapacitását. Éves termelési teljesítmény 20-22 kt volt.

A sûrített levegõs farabló vitla, melyet a munkahely
fabiztosításának kirablására használtak, gyenge eszköz

volt a faanyag teljes kivételére. A fedõirányítás nem si-
került, és a visszamaradt üregek öngyulladásához vezet-
tek. Az üregek hatására a fedõ kedvezõtlen áthárított
nyomása egyenlõtlenül terhelte a vágatok fabiztosítását,
melyek összetörtek. A megoldás olyan technológia volt,
mely szabályos fejtésvezetést biztosított.

A fejtésmód és a fejtés
gépesítés fejlesztése

A kezdeti elképzelésekben
több tévedés is volt. Külön gon-
dot okozott a fához szokott vá-
jároknak a fémbiztosítás keze-
lése, a folyamatos omlasztásos
fedõirányítás.

Az elsõ ütemben (a kamra-
fejtésben) a fabiztosítás kiváltá-
sa volt a feladat. Erre a célra
3/B típusú hazai gyártású acél-
süvegeket és Valent típusú súr-

lódásos acéltámokat vásároltunk. Fejtési süvegnek to-
vábbra is bányafát használtunk.

A második ütem a szénbányászatban bevált frontfej-
tés átvétele volt, robbantásos jövesztéssel és a láncos
vonszolóra kézi rakodással. Eredmény: éves termelõ
teljesítmény 30 kt.

A harmadik ütem: A frontfejtés kézi rakodásának
gépesítése. E célból sûrített levegõs meghajtású lánctal-

A termelõ technológiák fejlõdésének története a hazai
bauxitbányászatban

GÁDORI VILMOS aranyokleveles bányamérnök (Tapolca)

�Jólétünk, nemzeti vagyonosodásunk, s minden további ebbõl fakadónak alapját képezi,
hogy kellõleg felhasználjuk és értékesítsük mindazt, amit az anyaföld nekünk juttat. Hogy itt
helyesen járhassunk el, mindenekelõtt ismernünk kell azt, ami felett rendelkezünk, nevezete-
sen, hogy mit tartalmaz földkérgünk ama része, mely hazánk területét alkotja, s melyet büsz-
keséggel hazánknak nevezünk.� (Böckh János)

1. ábra: NL 12 típusú rakodógép

Települési formák Elõfordulási helyek
Rétegszerû település Halimba, Kislõd, Alsópere, Gánt, Iszka, Kincses,

József, Bitó, Rákhegy, Nagyegyháza, Mány
Lencsés település Nyirád, Darvastó, Deáki, Lengyelmajor
Mélytöbrös település Iharkút
Töréses-árkos település Fenyõfõ, Bakonyoszlop
Mélytöbrös-árkos település Iharkút
Kanyonszerû település Iharkút-V. telep
Fészkes település Nagyharsány
Lepelszerû település a Kárpát-medencében nincs

1. táblázat: Bauxit települési formák

(Szantner Ferenc, Knauer József, Mindszenty Andrea nyomán)
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pas oldalrakodós rakodógép (Salzgitter gyártású HL 80
K típus) vásárlására és kísérleti alkalmazására került sor
(2. ábra). A frontfejtésben robbantásos jövesztést alkal-
maztunk. A fellazított anyagot a rakodógép töltötte a
láncos vonszolóra. A fejtési biztosítás ez esetben is a 40 t
teherbírású egyedi Valent típusú súrlódásos acéltám és
3/B típusú acélsüveg volt. A technológia éves termelõ
teljesítménye kb. 50 kt.

Anegyedik ütem, a frontfejtés gépesítésének záró kö-
rét a teljes gépesítés jelentette. Ez alkalommal pultos
gyalut (Gleithobel) egyedi � Valent típusú � fejtési
acéltámmal, fejtési 3/B típusú acélsüveggel biztosított
frontfejtést (3. ábra), majd önjáró biztosítású pultos
gyalus, illetve Munikó elnevezésû marótárcsás, fejtési
komplexeket (4. ábra) vezettünk be.

A jövesztés pultos gyaluval 1,8 m-es fejtési magas-
ságban mintegy 5-6 cm-es fogásmélységben történik. A
szállító berendezést (gyaluval) a sûrített levegõs elõtoló
folyamatosan a homlokon tartja. A fejtés biztosítása ez
esetben is Valent típusú súrlódásos acéltám és 3/B típu-
sú 125 cm hosszúságú acélsüveg volt, �háromszög� for-
mációban beépítve. A technológia éves termelõ teljesít-
ménye kb. 40 kt.

Halimba-III. bányaüzemben a lépegetõ biztosítású
pultos gyalus frontfejtési technológiával elért éves ter-
melõ teljesítménye kb. 80 kt.

A termelõ munka minden szakaszát gépesítettük. A
marótárcsás jövesztés fogásmélysége 30 cm volt, és a jö-
vesztett anyagot a gép torlasztotta a láncos vonszolóra.
A fejtésbiztosítás hidraulikus rendszerével és a szállító-
berendezés folyamatos elõtolásával a technológia éves
termelõ teljesítménye 30 kt volt.

A frontfejtési kísérleteink a szakma nyilvánossága
elõtt zajlottak. Rendszeres tájékoztatás keretében a
szakmaiminisztérium is figyelemmel kísérte az eredmé-
nyeket. A kísérleti frontfejtések idõrendjét és helyszíne-
it a 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. ábra: Frontfejtés HL 80K típusú rakodógéppel

3. ábra: Gépi jövesztés Gleithobel berendezéssel

Fejtés típus Fejtés biztosításának módja Elsõ helyszín Idõpont(év)
Robbantásos jövesztésû frontfejtés Egyedi acéltám és Kincsesbánya 1965
szkréper szállítással acélsüveg biztosítás
Robbantásos jövesztésû frontfejtés Egyedi acéltám és Halimba-II bánya 1966
láncos vonszoló szállítással acélsüveg biztosítás
Robbantásos jövesztésû frontfejtés Egyedi acéltám és
láncos vonszoló szállítással, acélsüveg biztosítás Halimba-II bánya 1966
HL 80 K gépi rakodással
Gépi jövesztés Gleithobel Egyedi acéltám és Kislõd bánya 1967
berendezéssel, láncos vonszoló szállítással acélsüveg biztosítás
Gépi jövesztés marótárcsával Hidraulikus önjáró Halimba-II bánya 1967
láncos vonszoló szállítással biztosítás
Gépi jövesztés Gleithobel berendezéssel, Hidraulikus lépegetõ Iszka-II bánya (*) 1969
láncos vonszoló szállítással (*) biztosítás (*)

2. táblázat: A kísérleti frontfejtések idõrendje és helyszínei

(*) Sikertelen kísérletet követõen a berendezést Halimba-III. üzembe áthelyezték. A termelési eredmények a Halimba-III-as
üzemvitelt mutatják.



Értékelve a frontfejtési kísérleteket a következõ
megállapításokat tehetjük:
1. A frontfejtéssel megoldódott a fedõ üregmentes irá-
nyítása, és megszûntek a fedõbeni tûzesetek.

2. A szabályos fejtésvezetés következtében a kísérõvá-
gatokra ható áthárított nyomás káros hatásai is elma-
radtak

3. A frontfejtési láncos vonszolóban az alsó ágon felgyü-
lemlett bauxit por a súrlódás hatására felmelegedett,
kristályvizét elveszítve bekeményedett, és lehetetlen-
né tette a bauxitnak vonszolóval való szállítását.

4. A rövid kifutású fejtések és ebbõl eredõ gyakori be-
és kiszerelés, ennek nagy költség- és idõigénye, vala-
mint az elért kedvezõtlen termelõteljesítmény, a be-
rendezések nagy beruházási költsége a frontfejtési
technológia alkalmatlanságát jelentette.

5. Kedvezõ tapasztalatokat kaptunk a frontfejtésekhez
kapcsolt gumihevederes szállítás alkalmasságáról,
melyet korábban elutasítottak.

6. A gépkísérletekbõl egyedül a Westfalia gyártó tudott
némi eredményt elérni. A kislõdi kísérletek alatt sike-
rült olyan változtatásokat, módosításokat elvégezni
mind a pulton,mind a gyalukéseken, amelyeket siker-
rel alkalmaztak a tunéziai foszfát bányászatban.

7. A két éves gyötrõdésnek volt még egy nagyon fontos
haszna: a kísérletek során kialakult az a bányász, gé-
pész, villamos szakember csapat, amelyre már
alapozni lehetett a további fejlesztéseket.
A fejlesztési gondok feloldását a svéd Atlas Copco

gyár CAVO 310 típusú sûrített levegõs meghajtású gu-
mikerekes (távirányítható) kanalas egy m3-es puttonyú
rakodó-szállítógépe jelentette (5. ábra). Az 1968. évben
beszerzett géptípus engedélyetetés után 1969-ben a ter-
melés 3,5%-át, 1974 évben pedig már a termelés több
mint 90%-át szolgáltatta. A CAVO gép azonnal sikert
aratott. A gép optimális szállítási távolsága 30 m, de az
50 m-es utazás is gyakorlat volt.

A fejtésbiztosítás fejlesztése

Asoron következõ feladatot jelentette a kamrafejtés
biztosító anyagainak felváltása könnyûszerkezetû ele-
mekre, amelyekkel kihasználhatóvá vált a mozgékony
rakodógép kapacitása. Ezt a célt szolgálta a Thyssen

alumínium alapanyagú hidraulikusan elõfeszíthetõ
fejtést biztosító tám, a hazai új típusú SVG acélsüveg,
valamint a KS 120 típusú alumínium alapanyagú sü-
veggerenda használatba vétele.

Az 5. ábrán hidraulikus támmal, SVG típusú acélsü-
veggel és fa süveggerendával biztosított kamrafejtésben
távirányított CAVO gép látható. Terveztük a nyugatné-
met import Tyssen tám hazai helyettesítõjét is, valamint
az alumínium alapanyagú süveg gyártását. A hidrauli-
kus tám gyártása aMAT balassagyarmati üzemében va-
lósult meg igen jóminõségben.Az alumínium süveg ter-
vezésében és gyártásában a Székesfehérvári Köfém és a
Bányászati Kutató Intézet vett részt. Az elsõ süvegeket
NyirádDeáki-I. üzemben próbáltuk ki. A rövid idejû kí-
sérlet során ki-
derült, hogy a
kör alakú belsõ
üreges szelvé-
nyen változtatni
kell. A végleges
gerenda szel-
vény a 6. ábrán
látható.

A kísérleti
engedély egyik
feltétele volt a
gerendák forga-
tásának tiltása.
Ezért csak az egyik felfekvõ felületen rozettázták. Az
óvatos engedély feltételezte, hogy az alumínium alapa-
nyagú süveg eltérõen az acélsüvegtõl nem terhelhetõ
felváltva kétoldali hajlító igénybevétellel. (Ennek a
megítélésében a gyártó is határozatlan volt.) A gerenda
káros alakváltozás felhalmozódásának vizsgálatára a
Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki
Kar Anyagvizsgálati Tanszékét kértük fel. Az
ellenõrzést 3 éven át számozott gerendákon végeztük,
éves gyakorisággal. A vizsgálat része volt a csapat ter-
melõ teljesítménye is. A kontroll vizsgálatok ered-
ményeként sikerült módosítani a KS 120 típusú geren-
dák használati engedélyét. A továbbiakbanmindkét fel-
fekvõ felületen rozettázva készültek a gerendák. A
használat során gerendatörés nem fordult elõ.
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4. ábra: Teljes gépesítettségû frontfejtés
Muniko berendezéssel

5. ábra: CAVO 310 típusú gép

6. ábra: A KS 120 gerendaszelvénye



A 7. ábrán befejezett fejlesztésû kamrafejtési bizto-
sítás látható: hazai gyártású, hidraulikusan elõfeszíthetõ
fejtési tám, 3000 mm hosszú alumínium süveggerenda
és 1250 mm hosszú SVG típusú acélsüveg futósor, va-
lamint 600 mm átmérõjû, Tabon gyártott vászon légcsa-
torna fúvó szellõztetési rendszerrel.

Az alumínium süveggerenda használatának kedvezõ
tapasztalatai a kamra szelvényének növelésére biztat-
tak. A 8. ábrán 3+2 m-es összekapcsolt gerendákkal
történõ beépítési munkát látunk (Halimba-III. üzem).
A korszerû biztosítás elterjesztésével a mûvelt szelet-
vastagság is 5 m-re nõtt, a 2 m biztosított szelvény felett,
omlasztással további 3 métert jövesztettek. A késõbbiek
során Nyirádon 10 m-es összes szeletvastagság
jövesztésére is sor került.

A CAVO-val felszerelt csapatok figyelmes telepítése
esetén a csapat a havi 10 000 t termelést is elérte. A
CAVO géppel felszerelt csapatok termelését folyamato-
san figyeltük, és Nyirádon hét év átlagában egy géppel
55 kt/a termelési eredményt értek el.

A munkahelyi szállítás fejlesztése,
dízel gépek bevezetése

Rövidesen kiderült, hogy a CAVO gép szállítási ka-
pacitása fékezi a fejtési munkát. A szakmai irodalom és
a tanulmányutak dízel üzemû géppel való szállításra
hívták fel a figyelmet. Az ajánlott dízel gépek optimális
szállítási távolságát 100-150 m-ben határozták meg, me-
lyet gyakorlatban ki is használtunk.

Az LHD program JOY TLF 4 típusú 2 m3 kanálûr-
tartalmú dízel-hidraulikus géppel indult. A gépet egy
amerikai vállalat Franciaországban gyártotta. 1975-ben
3 gépet vett a bauxitbányászat. Ebbõl egy a Fejér me-
gyei, kettõ a bakonyi bauxitbányához került.

A gépek használatba vétele sok gondot okozott. A
fizikai létszám barátságtalanul fogadta, és az üzemveze-
tésnek kiemelt figyelmet kellett fordítani a devizapiac-
ról beszerzett drága gépre. Kezdetben három mûszak-
ban külön mérnök felügyelettel követtük a munkát.
(Ezt a gyakorlatot már a frontfejtéseknél is sikerrel al-
kalmaztuk.)

A bányahatóság három feltételhez kötötte a haszná-
latbavételi engedélyt:
� az elsõ kezelõk alkalmassági vizsgálaton bizonyít-
sanak,

� a parciálisan szellõztetett vágatok légellátását elõzete-
sen számításokkal kell tervezni,

� a gép kezelési utasításában külön hangsúlyt kapjon a
kipufogógázokat szûrõ víz mûszakonkénti cseréje,
melynek ürítésére külön helyet kell kijelölni.
A feladatok megoldásában a Bányászati Kutató In-

tézet, Miskolci Egyetem Bányagépészeti Tanszék és az
Autó Tervezõ és Kutató Intézet segített.

A vizsgálatok tisztázták, hogy a rendszeresített Pro-
hodka típusú légcsõ szellõztetõ és a 300 mm-es csõát-
mérõ alkalmatlan a légellátás teljesítésére.

Megoldást a mezõgazdaságban alkalmazott széna-
szárító ventilátor jelentett. Ez idõben a mezõgazdasági
üzemek jól felszerelt gépjavító részlegekkel rendelkez-
tek. Egy Kecskeméten mûködõ üzem foglalkozott az
elektromos üzemû ventilátorokkal.

A szénaszárító ventilátorok egyik 600 mm átmérõjû
típusa, kevés átalakítással, tökéletesen megfelelt bánya-
üzemi használatra. A légcsövek készítését a tabi ruha-
gyár vállalta, melyeket megfelelõ minõségben gyártot-
tak. A szellõztetés hatásfokát hosszabb ideig ellenõriz-
tük, amely kielégítette az elvárásokat.

A JOY gép gyártásának leállítása után tért át a bá-
nyászat a német gyártású GHH LF4 típusra (9. ábra),
mellyel gyakorlatilag befejezõdött a bauxittermelõ
munka gépesítése.

A termelõ csapatok statisztikáját felidézve, rendkí-
vüli teljesítményekre emlékezhetünk. A technológia
csúcseredményét a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat nyirá-
di bányaüzemében érték el (Deáki-X-es telep): egy
CAVO és egy dízel géppel felszerelt csapat 291 üzem-
nap idõ alatt, 196 709 t bauxitot termelt 676 t/d átlaggal,
26 t/mû teljesítménnyel.
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7. ábra: A kamrafejtési biztosítás

8. ábra: Összekapcsolt gerenda beépítése
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A nagy vastagságú telepek (10-15 m) fejtése a Fejér
megyei bauxitbányáknál kívánt új technológiát. Erre a
célra dolgozták ki a fõtefelfüggesztéses talprobbantásos
fejtést (10. ábra). A csapat CAVO és dízel gép alkalma-
zásával 261 üzemnap alatt, 288 819 t bauxitot termelt
1106 t/d átlaggal.

A fõszállítás fejlesztése

A termelési technológia (jövesztés, biztosítás, mun-
kahelyi szállítás) fejlõdésével párhuzamosan a fõszállí-
tórendszert is fejleszteni kellett. A csillével történõ szál-
lítás mind nagyobb gátja volt a termelési technológia ér-
vényesülésének. A szállítási rendszer átbocsátó képes-
ségét csak részben javította a csilleméret növelés
(11. ábra), a lejtõsaknai Ohnesorge kötélszállítás
(12. ábra) vagy a gépi csilletöltés (13. ábra).

A mozdony vontatású csilleszállítás leváltása elke-
rülhetetlen volt (14. ábra).

A megnövekedett termelési mennyiség a bányászat-
ban általánosan ismert, nagy átbocsátó képességû füg-
gõleges aknákat és külszíni építményeket igényelt. Az
elismerést kiváltó Iza-II. és Halimba-III. aknák jól jel-
lemzik a függõleges aknákon történõ csilleszállítás be-
ruházásának igényességét (15. ábra).

A megoldást a gumihevederes szállítás bevezetése
jelentette, amelynek a bauxitbányászatbani alkalmassá-
gát a mûszaki állomány egy kis része és az ALUTERV
szakemberei is vitatták. Függesztett szalag berendezés-
sel rendezett, levegõs bányatér kialakítására volt lehetõ-

ség mind a bányamezõben, mind a bánya fõszállító vá-
gataiban (16. ábra).

A szalag teljesen kiszorította a csillét, így a függõle-
ges aknák bauxitszállító szerepe is megszûnt. A lencsés
település esetében az átállás egyszerûbb volt, mert az új
bányákat már a szalagrendszerre lehetett tervezni és
építeni. Deáki-I. és Deáki-II. bányamezõket ennek
megfelelõen egy gépkocsi töltõ szolgálta ki. A szalagok

9. ábra: A GHH LF 4 típusú rakodó- és szállítógép

10. ábra: Fõtefelfüggesztéses talprobbantásos fejtés

13. ábra: Gépesített csilletöltés

11. ábra: A nagyméretû csille töltése

12. ábra: A lejtõsaknai Ohnesorge kötélszállítás
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szélessége 600-800 mm volt a termelés mennyiségének
függvényében (17. ábra).

Halimba-III. bányában a fejlesztés többlet beruhá-
zást igényelt (18. ábra). Az 1000 mm széles acélbetétes

lejtõsaknai szalagot Japánból lehetett beszerezni. A
szállítóakna feladat hiányában leállt. A személy- és se-
gédanyag-szállítást továbbra is a légakna végezte el. A
lejtõsaknán diszpécser (19. ábra) irányításával meddõt
és többféleminõségû bauxitot szállítottak. A külszíni fo-
gadó állomást ennek megfelelõen építették.

A szalagszállító berendezést praktikusan személy-
szállításra is alkalmaztuk, melymegoldásmár rég ismert
volt a bányászatban (20. ábra).

Bauxitbányászatban rendkívüli teljesítményként kell
értékelni Iza-III. bánya fõszállító vágatának (dolomit
kõzetben) kihajtását. Robbantásos vágathajtás (robban-
tólyukfúrás, robbantás) a kavernás dolomitban bizony-
talan hatásfokú volt, ezért új vágathajtási technológiára
volt szükség. Piackutatás és Iharkúton tartott próbaüze-
mek eredményére támaszkodva a nyugatnémet Paurat
gyár �Roboter� 134 elnevezésû marófejes vágathajtó

14. ábra: Kislõd-bányai altáró

17. ábra: Deáki-I. és -II. lejtõsaknák közös
gépkocsitöltõ állomása

15. ábra:Magasrakodós szállítóakna (Halimba-III.)

18. ábra: Halimba-III. lejtõsakna

19. ábra: Diszpécser központ

16. ábra: Fõvágati szállítószalag



berendezését vásárolta meg a vállalat. Iza-III. bánya
2104 m hosszú fõszállító vágatának 9,1 m/d átlagos ki-
hajtási sebességét a gyártó is jó teljesítménynek minõsí-
tette. Referencia célból a leendõ vevõinek megtekintés-
re ezt a munkahelyet ajánlotta. A Roboter gép segítsé-
gével összesen 3783 m vágatot hajtottak ki 6,9 m/d átla-
gos sebességgel (21. ábra).

Személy- és segédanyag-szállítás

A csilleszállítás, illetve a sínen történõ vontatásmeg-
szûnése új szállítási rendszer beállítását igényelte. Az új
technológia három szállítási munkafázis gépesítésének
megszervezését jelentette:
� gumikerekes föld alatti szállító jármû beállítása
(személy és segédanyag szállítására),

� fel- és átrakógépek vagy berendezések beállítása,
� a segédanyag konténeres vagy kötegelt összeállítása.

Elsõ ütemben olyan szállító jármûvekre volt szük-
ség, amelyek megoldják mûszakváltáskor a személy-, és
mûszakban a segédanyag-szállítási feladatokat. Az

AUTÓKUT tervezésében és a szentesi Mezõgazdasági
Gépgyár mûhelyében készült el a Bakony elnevezésû
(dízel-hidraulikus, négykerék meghajtású és kormány-
zású) bányaautó. Szállítóképessége: 3,8 t és 20+1 fõ. A
berendezéshez utánfutó is tartozott, melyet a makói
Mezõgazdasági Gépgyárban gyártottak le.

Egyszerûbb feladatok elvégzésére az NDK-ban
gyártott és az üzemekmûhelyeiben bányászati munkára
átalakított �Multicar� szolgált (22. ábra).

A lejtõsaknával feltárt bányákban a kiszolgálást a
külszín és a munkahely között (személy- és segédanyag-
szállítás) bányaautókkal végeztük. Függõleges aknákkal
feltárt bányáknál a külszíni és az alsó rakodó között to-
vábbra is szükség volt a csillére. Ez esetekben az akna-
kiszolgálást traktorral végezték (23. ábra) (kiváltva a na-
gyon drága aknabetoló szerkezetet).

A TZ 4K 14B típusú traktort csehszlovák gyártótól
kisebb utánjárással lehetett csak abban az idõben besze-
rezni. A bányaautóra való átrakást oldalvillás targoncá-
val (24. ábra), vagy darupálya segítségével oldottuk meg
(25. sz. ábra).

A nagy kiterjedésû bányák ellenõrzését gyalogszer-
rel nem tudta ellátni a felügyelet. E gondok megoldását
a motorkerékpárok üzembe helyezése jelentette.

Gondolatban és a képek felidézésével, ha végigjár-
juk a bauxitbányákat, szembetûnõ kell legyen a vágatok-
ban lévõ rend. A rend, mely a dolgozók alapfelfogását is
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20. ábra: Személyszállítás szalagon

21. ábra: Roboter E134 típusú vágathajtó berendezés

22. ábra: Átalakított �Multicar� jármû

23. ábra: Aknakiszolgálás traktorral
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tükrözi, de a mobilizált szállítás zökkenõmentes meg-
létét is feltételezi.

A munkahelyi technológiát szakmai tanulmányok,
tapasztalatcserék, gyári üzletpolitika segítségével sike-
rült kialakítani. A bemutatott szállítási rendszer viszont
a helyi szakemberek sajátja. Ezzel mind a hazai, mind a
nemzetközi bányászatban újdonsággal szolgáltak.

A külfejtésrõl röviden

Amíg a föld alatti mûvelés lencsés, rétegszerû telep
környezetben történt, a külfejtések települési formái a
begyakorlottnál nehezebb technológiai feladatot adtak.
A megszokott külfejtési képet a 26. ábra mutatja be. A
letakarítási arány 1,2 mértékû volt.

A mélytöbrös, töréses-árkos, kanyonszerû telepek
mûvelése merészebb eljárásokat igényelt a gyakorlati

24. ábra: Konténeres anyagrakodás
Bakony bányaautóra

26. ábra: Hagyományos mûvelésû külfejtés

27. ábra:Mélyárkos külfejtés

25. ábra: Kötegelt anyagrakodás Multicar bányaautóra

Évek Termelés kt * Létszám fõ
1926 3,7 na.
1935 211,1 na.
1945 43,5 na.
1947 340 na.
1950 577,8 na.
1955 1240,9 na.
1960 1189,9 na.
1965 1477,7 4075
1970 2020 4491
1975 2875,1 5168
1980 2950 4652
1987** 3104** 4390
1990 2399,2 3883
1995 1146,1 1164
2000 1046,5 834***
2005 535 401****

3. táblázat: Termelési sor és teljes munkaidõben
foglalkoztatott létszám

*Külfejtéssel együtt, **Legnagyobb termelési mennyiségû év,
***Bauxitkutató Vállalattal együtt, ****MAL Zrt. és Bakonyi
Bauxitbánya Kft. együtt
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szakembertõl. A letakarítási arány elérte az 1,6 mérté-
ket is. A szálban álló fal 100-110 méter magassága kez-
detben riasztó volt. (Iharkút-V. telep). A falvédelemre
kõzethorgonyokkal rögzített hálót alkalmaztunk.
A 27. ábrán ilyen telep mûvelési munkafázisa látható.

A külfejtésekrõl részletesebben jelen lapszám más
cikkei számolnak be.

Eredmények

A bauxitbányászat kb. 80 évét jól érzékelteti a
3. táblázat: a kezdet próbálkozásait, a megalománia
éveit és ennek következményeit.

A bauxitbányászat az iparágban sokáig mellõzött

szakma volt. Az alkalmazottak nem kaptak sem hûség-
jutalmat, sem szénpénzt. A bánya dolgozói a Vegyipari
Szakszervezethez tartoztak. Az alkalmazott technológia
a termelési mennyiség szintjének színvonalára is vissza-
hatott. Fordulatot az 1960-as évek jelentettek, melyek a
nemzetközi szerzõdésekkel összefüggésben változtak,
és a bauxitbányászatban dolgozók elfoglalhatták a hazai
bányászatban az õket megilletõ helyet.

Az exponenciálisan növekvõ termelési feladat, az
1000 t/fõ összes létszám kitûzése és teljesítése vállalko-
zó szakemberállományt igényelt.

A bemutatott technológia mind a föld alatti, mind a
külszíni bányászatban húzó példa lett, melyet hazai és
nemzetközi szakemberek is ellenõriztek és elismertek.

GÁDORI VILMOS okl. bányamûvelõ mérnök a Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán 1956. áprilisban
végzett Sopronban. A pécsi uránbányászatban kezdett dolgozni, majd áthelyezték a Komlói Szénbányászati Tröszthöz.
1965 végén jött a Bakonyi BauxitbányaVállalathoz, aholmûszaki osztályvezetõként dolgozott 1991-ben történt nyugdíja-
zásáig. Vezetésével kiemelkedõ jelentõségû mûszaki fejlesztések, valósultak meg a vállalatnál, mind technológiák, mind
berendezések vonatkozásában, amiket munkatársaival szakcikkekben mutatott be. Számos újítás és szabadalom szerzõ-
je és társszerzõje volt. Jelentõs munkásságot fejtett ki a hazai bauxitbányászat történetének kutatásában, bemutatásában.
16 éven át volt a BKL Bányászat szerkesztõbizottságának tagja, 6 éven át a Mérnöki Kamara Szilárdásvány-bányászati
Tagozatának elnöke.

A Bányászati Közlöny tartalmából
A Bányászati Közlöny 2007/3. száma (november) közli:

személyi rész:
� Dr. Esztó Péter lemondásának elfogadása valamint Szabados Gábor és dr. Katona Gábor megbízása
elnöki utasítások:
� AMagyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 1/10/2007. számú utasítása a bányatelek megállapításáról
� AMagyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 1/15/2007.MBFH számú utasítása aMagyar Állami Földtani, Geo-
fizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévõ adatokba történõ betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, vala-
mint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékérõl

� AMagyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 1/16/2007.MBFH számú utasítása az Építési Geotechnikai Adattár
mûködési rendjérõl

közlemények:
� Pályázat kiírása támogatás elnyerésére
� Az MBFH közleménye a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl
szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján nyilvántartásba vett ellenõrzõ (vizsgáló) szervezetek-
rõl, üzemeltetõi ellenõrzõ szervezetekrõl

� Az MBFH közleménye a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl
szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett vizsgáló szakemberekrõl és felügye-
leti személyekrõl

� Tájékoztató a nyomástartó berendezések mûszaki-biztonsági szabályzatának közzétételérõl
� Tájékoztató a munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról szóló 5/2002.
(XI. 12.) FMM rendelet 19. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrejött együttmûködési megállapodás
létrejöttérõl

� A Szállítóvezetéki Szakági Mûszaki Bizottság 3/2007. számú állásfoglalása a nagynyomású szállítóvezeték maximális
üzemi nyomásának módosítása beadvány tárgyában

� Robbantásvezetõi és robbantómesteri igazolvány érvénytelenítése
� Tájékoztatások az MBFH új címérõl, telefon- és faxszámairól, ügyfélfogadási rendjérõl
� Tájékoztatások azMBFHBudapesti Bányakapitányságamegváltozott telefon- és faxszámairól, ügyfélfogadási rendjérõl
� Felhívás a Bányászat és Geotermia 2007 címmel megrendezésre kerülõ konferenciára

PT

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal új címei

Az MBFH új címei 2007. november 5-tõl:
cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. levélcím: 1590 Budapest, Pf. 95.
központi telefonszám: 1-301-2900, fax: 1-301-2903
ügyfélfogadás: kedd, szerda, csütörtök: 9-12 óráig PT
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1948 nevezetes év volt! Ekkor vette kezdetét az a
több mint 40 évig tartó küzdelem, melyet röviden úgy
jellemezhetünk, hogy �Bauxitbányászat kontra karszt-
víz�! Ebben az évben Kincsesbányán a József I. bánya
+116 m-es szintjén betört a karsztvíz, mely a +138
m-es nyugalmi szintig elöntötte az ereszkét. Ez az ese-
mény jelentette a rendszeres vízemelés kezdetét.

Két évvel késõbb, 1950-benNyirádon, a Táncsics bá-
nyában, az akkori nyugalmi vízszint felett, a +176,5
m-es szinten kihajtott alapvágatot öntötte el egy 4,5
m3/p hozamú vízbetörés, melyet egy csapadékosabb
idõszak miatt megemelkedett karsztvíz okozott.

1956-ban az Izamajor I. bányában, a +138 m-es
szinten egy 17 m3/p hozamú vízbetörés öntötte el a bá-
nyát. A cementálás eredménytelen volt. Ugyanebben az
évben Kincsesbányán már 13 m3/p vízmennyiséget
emeltek. Hatására a környezõ karsztforrások (Meluzi-
na-fürdõ, Duzzogó-forrás, Falu-tó) elapadtak, és megje-
lentek az elsõ vízkárok.

A földtani kutatások alapján a bauxittestek térbeli
elhelyezkedése megrajzolható volt, és elõre látszott,
hogy a bányamûveletek, a karsztvízszinthez viszonyítva,
egyre mélyebbre hatolnak. Szükség volt tehát egy olyan
szervezet létrehozására, melynek feladata a vízföldtani
megfigyelések és kutatások (feltárások) bányászati igé-
nyeket kielégítõ végzése volt. A Nehézipari Miniszté-
rium Színesfémipari Fõosztálya 1957. június 15-ével el-
rendelte a Bauxitkutató Vállalatnál (BKV) egy vízügyi
szervezet létrehozását. A szervezet elsõ vezetõje Pohl
Károly bányamérnök volt, aki évtizedekre meghatározta
a vízföldtani munkálatok arculatát. 1957-tõl 1990-ig
évenként készültek összefoglaló vízföldtani jelentések a
Bauxitkutató Vállalatnál és a bauxitbányáknál végzett
vízföldtani munkákról. A vízföldtani munkálatok ma-
gukba foglalták:
� a megfigyelõ hálózat létrehozását, a vízadó rétegek
elhelyezkedésének, a vízszintek alakulásának, vala-
mint a vízhõmérsékletnek, a vízminõségnek a meg-
ismerését és ez utóbbiak idõbeni változásának fel-
derítését,

� a vízmérleg elemek � természetes és mesterséges
megcsapolások, a beszivárgás � változásainak és ezek
hatásainak megfigyelését,

� a mért adatok szintetizálását, valamint mindezek
alapján a karsztvíz elleni védekezés mikéntjére vonat-
kozó javaslatot, és ennek alapján a környezeti hatások
prognosztizálását.
A vízföldtani munkálatok alapját képezte a vízmeg-

figyelõ kutak hálózatának létrehozása, a kutakban a víz-
szintek rendszeres észlelése, az adatok értékelése. Az
1957 és 1990 közötti idõszakban 561 db észlelõ kút léte-
sült a BKV Vízföldtani Osztálya irányításával. Ez a du-
nántúli-középhegységi észlelõfúrások mintegy 57%-át
tette ki. Az elõbbiek alapján a legfontosabb feladat a
vízföldtani paraméterek (szivárgási tényezõ, hézagtér-
fogat stb.) és ezek területi eloszlásának meghatározása
volt. Ennek érdekében számos kútban, kútcsoportban
végeztek feltöltéses és nyeletéses vizsgálatokat. Megha-
tározott idõközönként mérték a vízhõmérsékletet, és
végeztek kémiai elemzéseket. Az adatokat éves jelenté-
sekben rögzítették. Ezekben � elsõsorban a Bakonyra,
de az egész Dunántúli-középhegységre is kiterjedõen �
a vízföldtani adatok hatalmas tömege található. Szomo-
rú, hogy a napi feladatok mellett kevés idõ maradt az
adatok szintetizált publikálására.

A vízföldtani kutatás és feltárás, valamint a bányá-
szati tapasztalatok alapján, azonos szempontok szerint
értékelték az egyes bauxit-elõfordulásokat. Már az elsõ,
1957. december 31. elõtti adatokat feldolgozó jelentés-
ben figyelemre méltó megállapítások találhatók. Érté-
kelték az egyes bauxit-elõfordulások vízveszélyességét,
és ennekmegfelelõen, elõfordulásonként terveztékmeg
a víztelenítés módját.

Kincsesbányán viszonylag kedvezõek voltak a víz-
földtani adottságok. 1959-tõl a fejtési szint alatti rend-
szeres megcsapolásokkal (csapoló fúrások) a bányaépí-
tést és a termelést megelõzõ aktív vízszintsüllyesztést al-
kalmaztak. Ez lehetõvé tette a bauxit szárazon történõ
kitermelését, ami elõsegítette a gépesítés fejlesztését.
Jelentõsen csökkentette, sõt megszüntette a vízbetöré-
seket, és ezáltal a bányamunka is biztonságosabb lett.
Késõbb a rákhegyi beruházás során a bányamûveletek-
tõl független vízakna és az ebbõl kihajtott megcsapoló
vágatrendszer épült ki.

A nyirádi medencében volt található a legjobb minõ-
ségû ércelõfordulás, valamint a legnagyobb vízveszély.

Bauxit � Bánya � Víz
DR. BÖCKER TIVADAR okl. geológusmérnök, a mûszaki tudományok kandidátusa (Budapest)

A cikk a bauxitbányászatot kedvezõtlenül befolyásoló karsztvíz termeléstgátló hatásairól
szól, valamint a védekezésrõl, a technikai megoldásokról, melyek, ha nehézségek árán is, de
folytathatóvá tették a bauxit kinyerését. A szerzõ nem hallgatja el a karsztvíz szintjét csökken-
tõ vízkiemelések káros környezeti hatásait sem, de említést tesz a bányavíz hasznosításáról is.



Erre utaltak már a legkorábbi tapasztalatok is. Így az
említetteken túl pl. 1956. szeptember 28-án az Iza I. len-
csében egy hossz- és egy harántvetõ metszéspontján 17
m3/p vízbetörést kaptak. A cementálási eljárások ered-
ménytelenek voltak. Ennek kapcsán elemezték a pasz-
szív módon védekezõ szénbányászat tapasztalatait is.
Arra a következtetésre jutottak, hogy a passzív védeke-
zés nem megfelelõ. A bauxitbányászat csak aktív véde-
kezés mellett lehetséges, melynek 3 változatát sorolták
fel, nevezetesen:
� vízszintsüllyesztés cementálással kombinálva,
� vízszintsüllyesztés lencsecsoportonként,
� regionális vízszintsüllyesztés az egész nyirádi körzetre
történõ kihatással.
A tapasztalatok azt mutatták, hogy a nyirádi meden-

cében a vízszintsüllyesztés következtében lapos dep-
ressziós tölcsér jön létre. Ezért a regionális vízszintsüly-
lyesztés megvalósítására esett a választás. Pohl Károly
már 1959-ben az Iza I. területre 50 méteres vízszintsüly-
lyesztéssel számolt. A tervezéshez a próbaszivattyúzás
adataiból számították a fekü szivárgási tényezõjét,
amely 0,034 m/p-nek (5,7 .10-4 m/sec) adódott. A terve-
zett vízhozam 40 m3/p volt.

A bányászati mûveletektõl független vízaknát és
hozzá kapcsolódó vízlecsapoló vágatokat terveztek. A
vízaknában a mélységgel fokozatosan növekedett a be-
áramló karsztvíz mennyisége. Az aknaszelvényen ke-
resztül húzódó, majdnem függõleges dõlésû, egymással
párhuzamos két vetõ az aknamélyítés során végig �bent
volt� a szelvényben (1. ábra).A kezdeti, percenként né-
hány száz liter vízhozam a nyugalmi szint alatt 40méter-
re már 2,5 m3/p, 60 méterre már 8 m3/p volt. Az akna-
szelvényben a víz karvastagságú zuhatagként áramlott a
vetõzónából. �Csak� esõszerû volt a vízbeáramlás a víz-
vágati rakodó kihajtásakor. A vízvágat hajtásakor azon-
ban olyan hozamú vízbetörést kaptak (Pohl Károly szerint
150 m3/p), mely elöntötte az aknát és lehetetlenné tette a
további munkálatokat.

Miután az aktív víztelenítés vízaknás (bányászati
módszerekkel történõ kihajtás) megoldása nem hozta
meg a kívánt eredményt, más megoldást kellett találni.
A megoldást a felszínrõl indított, nagy átmérõjû (akna)

fúrások jelentették. 1963-1965 között 3 kísérleti fúrás
készült egy átalakított Rotary-rendszerû fúrógéppel. A
tapasztalatok kedvezõek voltak, és az ennek alapján be-
szerzett Wirth L-10 típusú aknafúrógép 1966-ban kezd-
te meg az aknák fúrását. 1988-ig 44 db akna készült el,
ebbõl 39 vízakna volt, átlag 229mmélységgel. A fúrt ak-
nákból több mint 2,7 milliárd m3 vizet emeltek, átlag
12,5 m3/p hozammal (2. ábra). [5]

A Bakonyi Bauxitbányánál Kiss István bányamér-
nök, vízföldtani osztályvezetõ olyan üzemirányítási mo-
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1. ábra: Aknaszelvény

2. a, b ábra: Aknaszelvények és víztermelés fúrt aknából [5]



dellt hozott létre, melynek segítségével a vízszintet a fej-
tési szint alatt, fél méteren belül tudták tartani.

A 3. ábrán látható, hogy 1951 és 1995 között a bau-
xitbányászat 3,8milliárdm3 karsztvizet emelt a felszínre.
Ez folyamatos vízsugárban 164 m3/p víztermelésnek fe-
lel meg. Az elmúlt idõben 40 millió tonna bauxitot ter-
meltek ki a karsztvíz szintje alól. Vagyis mintegy 93 m3

vizet emeltek ki 1 t bauxitért.

A környezeti hatások kérdésére a bauxitbányászat
már a kezdeti idõben (1957-tõl) kereste a választ. Elõ-
ször Nyirád vonatkozásában mérték fel, hogy milyen te-
lepülések, források, kutak esnek bele a számított dep-
ressziós térbe. Ilyenek voltak: nagytárkányi, nyireskúti,
Deáki pusztai, nyirádi karsztkutak, a Kígyós patak me-
der-forrásai, a gyepükajáni melegvíz-forrás, a kapolcsi
malomvizek, a zalahalápi községi kútforrás, a tapolcai
barlangforrások. Késõbb, amikor már az észlelõhálózat
is mûködött és a számítások mellett mérések is voltak,
akkor kiegészült a lista, pl. a tapolcafõi forrással (elapadt
1969-ben), Kindertóval, egervíz-völgyi forrásokkal és a
hévízi forrástóval. Kincsesbánya esetében környezeti
hatások (hozamcsökkenés, illetve elapadás) érték a Me-
luzina fürdõt, a zámolyi forrást, a Duzzogó fürdõt, az
atya-majori forrást, a csóri forrásvízmûvet, a bodajki tó-
forrást, a fehérvárcsurgói, a magyaralmási vízmûvet, az
inotai Iharos-, illetve téglaházi forrást.A bauxitbányászat
a bányakárt szenvedetteket 1986-ig a központi bányakár-
keret, azt követõen az önköltségének terhére kártalanította.

A bányavízhasznosítás gondolata is már az elsõ,
1957-es vízföldtani jelentésben megfogalmazódott.
Eszerint a bánya és környékének vízszükségletét az
emelt � ivóvíz-minõségben kiemelhetõ � vízbõl lenne
célszerû kielégíteni. Ezt követõen más térségek vízellá-
tására is sor került, pl. balatoni települések. Lényegében
az emelt iszkai vízbõl látják el Székesfehérvárt.

A környezetvédelem jelentõsége �mint a bányászatot
erõsen befolyásoló tényezõ � a hetvenes évektõl kezdõ-
dõen fokozatosan növekedett. ADunántúli-középhegy-

ség területén a szén- és a bauxitbányászat összesített víz-
kiemelése 1970-ben elérte, és ettõl kezdve, 20 éven ke-
resztül jelentõsen meghaladta a természetes utánpótló-
dását (4. ábra).

A vízkiemelés �eredménye� a regionális vízszint-
süllyedés és a források elapadása, a kutak kiszáradása
volt. A vízkárokat enyhítették a bányavízre telepített,
fentebb említett regionális vízmûvek.Meg kell jegyezni,
hogy a hetvenes években, pl. Nyirádon a termelt víz tel-
jes önköltsége 1,25 Ft/m3 volt, a vízmûtõl kapott térítési
díj 0,96 Ft/m3 volt. Következésképpen a ráfizetés 0,29
Ft/m3 volt. A vízmû viszont a térítési díj többszöröséért
szolgáltatta a vizet.

A bányavíz-kiemelés hatásai közül a legnagyobb vi-
tákat, valamint ellenérzést a budapesti és a hévízi meleg
karsztvizekben bekövetkezett negatív hatások váltották
ki. A bauxitbányászatot a hévízi forrástó vízhozam- és
hõmérséklet-csökkenése érintette kedvezõtlenül. A hé-
vízi forrás eredeti vízhozama 500-600 l/s volt. Ez a 80-as
évek végére 300 l/s-ra, idõnként ez alá csökkent.

Már a hetvenes évek második felétõl kezdve kon-
centrált feltáró munkát végeztek a bányászati és a vízü-
gyi szervek annak érdekében, hogy a vízhozam csökke-
nésének okait felderítsék. A felderített okok:
� a természetes utánpótlódás csökkenése,
� a helyi termálkutak termelése,
� a nyirádi bányászati vízkivételek.

A három tényezõ együttes hatása idézte elõ a ho-
zamcsökkenést. Az egyes tényezõk mértékének kérdé-
sében még ma sincs egyetértés, mégis közismert, hogy a
bányászati vízkiemelés vezetett a nyirádi bányák 1990-
ben történt bezárásához. A különbözõ intézményekben
készült prognózisok megegyeztek abban, hogy a hévízi
forrástó regenerálódásához legalább 8-10 év szükséges.

A bányabezárások természetesen a vízellátást bizto-
sító vízhozamon felüli vízkiemelés megszûnését jelen-
tették, és ez egyben komoly vízminõség-védelmi gondo-
kat vetett fel. Ezért a bányabezárásokkal egy idõben, és
még néhány évig azt követõen végezték el a felhagyott
bányatérségek és vágatok kitakarítását.
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3. ábra: Összesített karsztvízkiemelés

4. ábra: Vízkiemelés és vízutánpótlás [2]
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Abányákban különbözõ anyagok, pl. olajraktár, sze-
relõaknák, szerves anyagok stb. voltak. Ezeket ki kellett
szállítani. Voltak bentmaradt anyagok, pl. acéltámok. A
biztosító elemek kirablása után az omlasztás megváltoz-
tatja a kõzetparamétereket, így pl. a hézagtérfogatot,
valamint nem teszi lehetõvé az omlasztás elõtt a bánya-
térségben esetleg bentmaradt szennyezõ anyagok eltá-
volítását. Az omlasztás hatása a felszínen is nyomon kö-
vethetõ, egyes nagyobb kiterjedésû horpákban, ideigle-
nes tavak keletkeznek (5. ábra).

A vízfelengedést eltérõ módon hajtották végre Nyi-
rádon és Kincsesbányán. Nyirádon a bányavágatok és
üregek átmosása ment végbe, és így egy felszín alatti
hidraulikai védelem valósult meg. Ennek eredménye az
volt, hogy nem kellett víztisztító mûvet létesíteni. Kin-
csesbányán, a Rákhegy II. bánya vízfelengedése elõtt
megtörtént a bányatakarítás. Itt nem volt lehetõség a
felszín alatti hidraulikus védelem megvalósítására. A
vízminõségi kockázat nem volt vállalható, ezért víztisz-
títómû épült.

A bányászati célú vízkiemelések megszûnése után a
Dunántúli-középhegység karsztvízrendszerének rege-
nerálódása megkezdõdött, és pl. az eltelt idõszakban (a
bányabezárás óta) a hévízi forrástó hozama 100-120 l/s-
mal növekedett.

A nyirádi és kincsesbányai vízmû vízbázisai védõido-
mának kidolgozása bekerült a sérülékeny vízbázisok ál-
lamilag finanszírozott vízvédelmi programjába.

A bauxitbányászat érdekében végzett vízföldtani
munkálatok számos, tudományos szempontból is érté-
kes eredményt hoztak:
1. A létrehozott több száz megfigyelõkút adatai nem
csak az üzemirányítást szolgálták. Ezen adatokból job-

ban és részletesebben megismertük a Bakony
hegységet alkotó kõzetek vízföldtani tulajdonságait,
térbeli helyzetüket, és nem utolsósorban a vízszintek
idõbeni alakulását.
2. Létrehozták a számítógépes vízföldtani adatbázist,
mely tartalmazta az egész Dunántúli-középhegységre
vonatkoztatva a csapadék, a források, a kutak, a bá-
nyák statikus és dinamikus adatait.
3 . 1978 és 1988 között évenként elkészítették a Dunán-
túli-középhegység vízmérlegét, mely azonos számítási
módszerrel, azonos területi kiterjedéssel megterem-
tette az egyes évek vízmérlegeinek objektív összeha-
sonlítását.

4. A nyirádi területre elkészült egy olyan üzemirányítási
modell, melynek segítségével úgy szabályozták az
egyes aknakutak vízhozamát, hogy az egy adott fejtési
szint alatt, fél méteren belül tartsa a vízszintet. Ezzel
jelentõs mértékben csökkentették a kiemelt víz hoza-
mát.
5. Pulzációs kísérleti méréseket végeztek a kõzetek hid-
raulikai paramétereinek jobb megismerése végett.
6. Megoldották a hévízi forrástóból eltávozó víz hoza-
mának automatikus mérését és az adatok regisztrálá-
sát.
7. Feltárták a hévízi forrástó és a forrásbarlang mûkö-
dési mechanizmusát, és vizsgálatokat végeztek a for-
rástó és a hévízi termálkutak kapcsolatánakmegállapí-
tása céljából.
8. A forrástónál létrehozták amonitoring állomást, ahol
automatikusan rögzítették a tó környéki megfigyelõ
kutak vízszintváltozásait, a tóból elfolyó víz hozamát, a
forrásbarlangban a meleg-, a hideg- és a kevert víz hõ-
mérsékletét, a meteorológiai adatokat.
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DR. BÖCKER TIVADAR Sopronban végzett a Bányamérnöki Kar geológusmérnöki szakán 1954-ben. Pályafutását fõ-
fúrómesterként kezdte, majd késõbb összefoglaló jelentéseket készített az egyes, megkutatott szénelõfordulásokról (pl.
Bántapuszta). Az ALUTERV-nél aktív szerepe volt a bauxitbányászat vízvédelmének tervezésében. A VITUKI-nál 15
éven át irányította a karsztvízkutatási munkálatokat. Nemzetközileg is jelentõs eredményeket ért el a repedezett kõzetek
hidraulikai tulajdonságainak feltárásában. Megtervezte a Dunántúli-középhegység karsztvízészlelõ hálózatát, és irányí-
totta annak megvalósítását. Visszatérve a bauxitbányászathoz, annak környezetvédelmi problémáival foglalkozott.
Ebben jelentõs szerep jutott a hévízi forrástó vizsgálatának, melynek forrásbarlangját irányításával tárták fel. Jelenleg az
ENVICOM 2000 Kft. egyik tulajdonosa és vezetõ tervezõje.
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A Guineai-öböl partján fekvõ Ghána � a korábban
Aranypart néven ismert angol gyarmat � 1957-ben nyer-
te el függetlenségét. Egyike azoknak az afrikai orszá-
goknak, melyek gazdagok ásványi nyersanyagokban. Az
elsõ helyen álló arany mellett a gyémánt, a mangánérc
és a bauxit jelentõs mértékben befolyásolta már koráb-
ban és jelenleg is az ország gazdaságát. Jelenlétük régó-
ta érdekeltté tette különféle vállalkozások, elsõsorban
az angol tõke befektetéseit a kutatások, majd azok ered-
ményessége után bányavállalatok létrehozásában.

Az ország déli részének erdõs területein elõforduló,
de leginkább az 500m-nélmagasabbplatótérszíneken, õsi
penepléneken kialakult lateritbauxit-telepek (összesen
több mint 700 millió tonnára becsült vagyon) felderí-
tésében, kutatásában fõleg angol és amerikai cégek szak-
emberei végeztek irányító munkát. A függetlenné válás
után azonban már bolgár, orosz, lengyel, indiai, pa-
kisztáni, Fülöp-szigeteki ésmagyar szakemberek (elsõsor-
ban geológusok) is bekapcsolódtak a ghánaiakon kívül.

Az angolok által (Albert Kitson) már a XX. század
elején létrehozott és akkor igen magas színvonalon, pél-
dásan szervezett Aranyparti Geológiai Szolgálat (Gold
Coast Geological Survey = G.C.G.S.) késõbb Ghána
Geological Survey Department-té (G.G.S.D.) alakult,
lényegében kisebb módosításokkal ugyan, de átvette a
korábbi szervezési-kutatási módszereket, azonban új,
érvényben levõ szabályzatot dolgozott ki. Ez alapján a

G.G.S.D. már több, nemcsak angol és amerikai külföldi
szakértõt szerzõdtetett közvetve vagy közvetlenül irá-
nyítói, tanácsadói munkakörben.

Így kerültem én is pályázat útján, TESCO-szerzõ-
déssel 1966. november 29-tõl 1969. október 1-jéig 2x15
hónapos idõszakra, 3 hónap köztes szabadsággal Ghá-
nába, ahová feleségem és akkor 9 éves fiam is elkísért.

Szakmai feladatom volt egy kisméretû (Mt.
Ejuanema) és egy közepes méretû (Kibi, Asiakwa Hill)
elõfordulás kutatása, azaz bauxitkutató expedíciók szer-
vezése, vezetése, szakmai ellenõrzése. Ezekrõl záróje-
lentés, illetve kutatási részjelentés és készletszámítás ké-
szült. Feladat volt továbbá a környezõ perspektivikus
bauxitos/laterites területek, elsõsorban platók céltérké-
pezése, valamint az accrai központban felvett pénzzel
expedíciók fizikai állományú dolgozóinak fizetése, a
szükséges felszerelés (fúrószerszámok) javítási, üzemel-
tetési, karbantartási költségeinek fedezése.

A Mt. Ejuanema bauxit-lelõhely
Elõzmények, korábbi kutatások

A bauxit-elõfordulást Albert Kitson angol geológus
1914-ben fedezte fel. Ezt követõen az 1916-17 és a
20-as években az õ irányításával kutatóaknákat mélyí-
tettek a platón és annak lejtõin.

W. G. G. Cooper angol geológus vezetésével a 20-as
évek végén és a 30-as években a British Aluminium
Company és a G.C.G.S. közös kutatásaként az elõfor-
dulás környékén és az elõforduláson aknákat mélyítet-
tek. Ezek a létesítmények még a 60-as évek végén is lát-
hatók voltak a benõtt növényzettõl való megtisztítás
után a Mt. Ejuanema É-i oldalán és lábánál, melyeket
magam is láttam. Az aknák egy része másodlagos (át-
halmozott) bauxitokon mélyült.

A British Aluminium Company (BACO) és a
G.C.G.S. az 1940-es évek elején kis külfejtéses bauxit-
bányát nyitott a platótetõ ÉNy-i oldalán, melyet 1942-
ben abbahagytak. Néhány érchányómaradvány mai na-
pig is látható a lefejtett külfejtésben, bár a sûrû õserdei
növényzet már erõsen benõtte.

A G.G.S.D. 1967-68-ban az elõfordulást ércvagyo-
nának végleges tisztázása céljából részletes fázisban tel-
jesen megkutatta (82 kézifúrás és 6 kutatóakna), mely-
rõl 1968-ban zárójelentést készítettem. A jelentést a
G.G.S.D. akkori igazgatója jóváhagyólag elfogadta, ez-
zel az 1,0 millió tonna készlet hivatalosan igazolást
nyert. A teljes ércvagyon a gyengébb minõségû részek-
kel együtt kb. 5 millió tonnára becsülhetõ.

Bauxitkutatás külföldön
Magyar geológusok emlékezései

1. ábra: Ghána bauxit-elõfordulásainak vázlatos térképe
n jelentõs bauxit-elõfordulás > 100 millió tonna
s közepes méretû bauxit-elõfordulás 10-100 millió

tonna: kisméretû bauxit-elõfordulás 1-10 millió tonna
l bauxitos indikáció

Bauxitkutatás Ghánában (1966-69)
DR. SZABÓ ELEMÉR
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Földrajzi elhelyezkedés

A Mt. Ejuanema Dél-Ghánában, a Kwahu Plató
DNy-i, csapadékosabb oldalán elhelyezkedõ, a környe-
zethez képest 250-500 méter relatív magassággal ki-
emelkedõ, kisméretû plató, tetején bauxit-elõfordulás-
sal. Legmagasabb pontja 771m t.sz.f., mely az 1966-ban,
a platótetõn létesített (olasz közremûködéssel és terve-
zéssel) rádió- és TV átjátszó állomás közelében, autóval
is könnyen járható makadámúton érhetõ el Mpraeso
városkából. A hely Accrából, a fõvárosból mûúton jól
megközelíthetõ, s mintegy 170 km távolságra van. Vas-
útvonal is elhalad a hegy lábánál, Nkawkaw városnál
vasúti megállóval. (2. ábra)

Földtani felépítés

Az elõfordulás rétegsora felülrõl lefelé haladva az
alábbi:

� Fedõ: holocén-korú, laterit és bauxittörmelékes
barna, barnásvörös, vörös színû erdei talaj, sûrû növényi
gyökérzettel átszõtt, 0-4 méter vastag.

� Bauxit: típusos lateritbauxit, 5-10 méter vastagsá-
gú összlet, melynek felsõ és középsõ része a jóminõségû
kompakt, tömbös darabos bauxit és bauxitbreccsa, vö-
rös, tarka, sárgásvörös foltos, néhol pizolitos, lejjebb ka-
vicsos, álkavicsos darabos, majd agyagos és aprótörme-
lékes vöröses-sárga, néhol átmeneti szaprolit, lila színe-
zõdésû. Kora: f. kréta � tercier, de jelenleg is képzõdik.

� Fekü: agyagpala, homokos agyag és homokkõ.
Kora: felsõ-voltai sorozat, középsõ devon.

Éghajlat, növény- és állatvilág
Éves középhõmérséklet a hegytetõn: kb. 22-23 °C.

Éves átlagos csapadék: 1800-1900 mm, 60-70% április-
tól-novemberig.

20-40 m magasságú faóriásokból álló õserdõ, rész-
ben örökzöld, részben lombhullató fákkal. Sok a nemes
fafajta, melyek nagy értéket képviselnek a bauxittelep
felett: ében, mahagóni, teakfa. Igen sûrû az aljnövény-
zet. Lineákat kellett vágni az erdõben.

Antilopok, rágcsálók, kígyók, skorpiók, madárpó-
kok, vörös és fekete hangyák, termeszek. Madarak elég
ritkák, fõleg keselyû.

Expedíció, bauxitkutatás

Az expedíció, melyet a G.G.S.D. keretén belül szer-
veztünk, létszámát tekintve 30-35 fõ között változott.
Ebbõl 1 fõ exp.vez. geológus (magyar), 1 fõ segédgeoló-
gus (ghánai), 1 fõ geol.technikus (ghánai), 1 fõ field as-
sistant (ghánai), 1 fõ terepjáró tehergépkocsi vezetõ és
1 fõ kocsikísérõ (ghánai), a többi 20-25 fõ fizikai dolgo-
zó (fúrósok, mintakezelõ, vízhordó és csapatvezetõ, to-
vábbá éjjeliõr, nappali õr, míg távollétemben a Kumasi-
ban lévõ családra is vigyázott éjjeliõr) volt. A fizikai dol-
gozók jelentõs része a környezõ országok (Togo, Bur-
kina Faso, Benin) vendégmunkásaiból tevõdött össze,
míg a többi ghánai nemzetiségû.

A G.G.S.D. expedíció 1967-68-ban 82 kézifúrást és
28 kutatóaknát mélyített az elõforduláson 250 láb négy-
zethálóban (ebbõl 6 akna az Ejuanemán, a többi a kör-
nyezõ hegyek platóin, Twindorai és Obo települések kö-
zelében, melyekrõl bauxitföldtani céltérképezést végez-
tem. Az összes 5 komponenses (Al2O3, SiO2, Fe2O3,
TiO2, Izz.veszt.) kémiai elemzések száma 1082 volt, me-
lyeket aG.G.S.D. accrai központban lévõ laboratórium-
ban készítettek. Néhány e célra gyûjtött bauxitminta
elemzését a Bauxitkutató Vállalat laboratóriuma
(Balatonalmádi), illetve az Aluterv-FKI laborítóriuma
(Budapest) végezte. Készültek ásványtani, röntgendiff-
raktométeres, derivatográfiai és feltárhatósági vizsgá-
latok is, részben az USA-ban, részben Ghánában, de
Magyarországon is.

A bauxit gibbsites túlsúlya mellett néhányminta cse-
kély (< 10%) böhmitet is tartalmazott.

A plató vízháztartása

A Mt. Ejuanema egy kisméretû (0,7 km2 platófel-
szín), a DNy-i oldalon meredek letöréssel (Southern
Escarpment) határolt, kissé elnyúlt ovális, enyhén dom-
ború és síktérszínû, gyengén csipkézett alaprajzú (Di=
1,24) plató, melynek a vízháztartása is egyszerû. Az É-i,
ÉNy-i oldalon egyetlen állandó vízfolyás-megcsapolás
található, a plató DK-i, D-i oldalán állandó patak-meg-
csapolás található, mely az oldalban egy 15 méteres víz-
esést éltet. Esõs évszakban a platóperemekre 100-200
méteres vékony sugárban ömlõ vízesések zuhognak alá
a környezõ völgyekbe.

A platótetõn a talajvízszintben mért ingadozás a szá-
raz és nedves évszakok szélsõségei között 5-8 méter
(nov.�ápr. száraz ésmáj.�okt. nedves). Ez a jelentõs talaj-
vízszint-ingadozás vízáramlási irányváltozásokat és ko-
vasav-kilugozódásos viszonyváltozásokat okoz évszako-
san és lokálisan a bauxit-összleten belül, melyeket a fú-
rások alapján szerkesztett ércminõségeloszlás is igazolt.

Készletek

A kutatás és a földtani értékelés az angol módszer,
így a készletszámítás is az angol mértékegységek (akkor
érvényben lévõ) szerint történt.

Az 1968 õszén elfogadott angol nyelvû zárójelentés
(E. Szabó) szerint a készletek a következõk:

Összes megkutatott földtani készlet: 1 029106 t.

2. ábra: A Mt. Ejuanema lateritbauxit plató
szintvonalas tömbszelvénye



Átlagos minõség:
Al2O3 = 47,7%, SiO2 = 4,2%, Fe2O3 = 23,0%
Kondícióhatárok (Cutoffs): m 40% Al2O3

} 6% SiO2
min. 60 cm vastagság

A fenti ipari minõségû bauxitkészletbõl csupán
884 225 tonna 47,5/4,2 minõséggel a kitermelhetõ va-
gyon, mivel a többi készletet pillérként kellett vissza-
hagyni az 1966-ban olaszok által a hegytetõre épített
rádió- és TV-átjátszó állomás és torony, valamint az eze-
ket elérõ II. rendû makadámút védelmében.

A Kibi bauxit-lelõhely
Elõzmények, korábbi kutatások és a késõbbiek

Jelentõségét tekintve aKibi város környéki platókon
találhatóGhánamásodik legnagyobb bauxit elõfordulá-
sa, melyet az 1920-as évekbenAlbert Kitson angol geoló-
gus fedezett fel (Atiwiredu Hill).

A 30-as években W. G. G. Cooper, a BACO geoló-
gusa kutatott bauxitot a hegységben kutatóaknákkal, er-
rõl 1939-ben jelentés készült.

1957-58-ban aBACO rendszeres bauxitkutatást vég-
zett gépi- és kézi-kutatófúrásokkal azAtiwireduHill-en.
Ezekbe a kutatásokba már magyar geológus is bekap-
csolódott (Farkas László).

1964-65: A Kaiser Engineers és a G.G.S.D. közös
kutatása az Asiakwa Hill South-on (W. Reiser és P.
Ripley geológus az USA-ból). A korábbi kutatásokat is
összefoglaló terjedelmes jelentést a Kaiser Engineers
készítette el (1965). 1968 nyarán W. Reiser autóbaleset-
ben meghalt, Ripley-t ezután visszahívták az USA-ba.

1968-ban én vettem át az �Expedíció-Kibi� vezeté-
sét. Ekkor kutattuk meg elõzetes fázisban az Asiakwa-
North-Hill-é elnevezett legnagyobb platónyelven lévõ
teleprészt, melyrõl jelentést készítettem. A jelentés ké-
szítésében, illetve lektorálásábanA. Torossian bolgár to-
pográfus ésR. K. Paulo lengyel származású angol geoló-
gus sokat segített. (Ghana Geological Survey Dept.
Adattár, Accra, 1969).

A bauxitkutatások idõszakos szüneteltetése után
1972-73-ban a Bauxite Alumina Study Company Limi-
ted (BASCL) folytatta a kutatásokat az Atewa Hill-en
és az Asiakwa-Hill-North-II.-on. Ezzel gyakorlatilag az
Atewa Range É-i platóvonulat elõzetes bauxitkutatása
lezárult.

A bauxitkutatásokról, a megismert bauxittelepekrõl,
ezek készleteirõl, melyeket Ghánában addig egyáltalán
végeztek, a G.G.S.D. késõbbi igazgatója, G. O. Kesse
1971-ben készített összefoglaló jelentést.

A 70-es években a MAT központ és az ALUTERV
szakemberei (Erdélyi M., Alliquander E., Balkay B.,
Vörös I., Végh A. és többen mások) jártak Ghánában és
megtekintették a fontosabb bauxit-elõfordulásokat an-
nak érdekében, hogy az akkoriban felmerült bauxitim-
port kérdésében keressék a megfelelõ megoldást. Erre
mint késõbb kiderült, a ghánai bauxitok nem kínálták a
legkedvezõbb feltételeket. (Minõség, szállítás és egyéb
problémák.)

Földrajzi elhelyezkedés

Ghána D-i részén, a Kwahu-Platóra csaknemmerõ-
leges ÉK-DNy-i csapásirányban, kb. 50 km hosszan és
6-10 km szélesen húzódik a Kibi-hegység, vagy Atewa-
Range, mely két részbõl, az É-i és D-i platókomplexum
vonulatából áll, melyet Kibi város mögött, egy törésvo-
nal mentén kialakult eróziós harántvölgy választ el egy-
mástól. A platók tetõszintje õsi tönkfelszín (African), és
700-800 méteren vonul. A legmagasabb pont 2667 láb
= 813 m t.sz.f., az Asiakwa Hill North-on. A hegység
Accrától, a fõvárostól mintegy 50-70 km távolságban
mûúton könnyen elérhetõ. A vasútvonal a hegység É-i
lábánál halad el, mely Accrát és Kumasit köti össze egy-
mással. A platókon lévõ bauxittelepeket a Bunso-Kibi
mûútból a Sajumase falunál elágazó lateritúton terepjá-
róval, ill. teherautóval lehet elérni. (3. ábra)

Földtani felépítés
Az elõfordulás rétegsora felülrõl lefelé haladva az

alábbi:
� Fedõ: 0-3 m vastag vörösbarna, vörös színû laterit-

törmelékes erdei humuszos talaj, sûrû, néhol igen vas-
tag növénygyökérzettel.

� Bauxit: típusos lateritbauxit, mely a lapostetejû
platókomplexumokon 700-800 m t.sz.f. magasságban
1-23 m vastagságban fejlõdött ki (in situ) mind az É-i,
mind aD-i vonulatban. Az 1960-as évek végénmég csak
az É-i vonulat telepein folyt kutatás kismértékben rész-
letes, fõleg azonban elõzetes fázisban. A megismert ba-
uxit sárgásvörös, vörös és barnásvörös breccsa típust
képvisel az összlet felsõ és középsõ részében. A hatal-
mas tömbös és darabos megjelenés is itt gyakori. Pizoi-
dokat, coidokat is tartalmaz, ezek eloszlása erõsen vál-
tozó. A legjobb minõségû teleprészek a vertikum felsõ
és középsõ részére jellemzõek, lefelé a minõség gyen-
gül, laterites agyagba megy át, majd a fekü felé szürke,
zöldesszürke, vörös-lila árnyalatú átmeneti szaprilit kö-
vetkezik. Kora: f.kréta-tercier, de jelenleg is képzõdik.

� Fekü: Alsó és Felsõ Birrimian-sorozat, mely kö-
zépsõ prekambriumi korú agyagpalából, fillitbõl,
grauwackéból, bázisos intruzivumokból és metamorfi-
zált lávákból áll. Az egész komplex rétegsor erõsen tör-
ve és gyûrve építi fel a hegységet.
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3. ábra: Az Atewa Range North tömbszelvénye



Éghajlat, növény- és állatvilág

Éves középhõmérséklet a platótetõre redukálva: ~
21-22 °C.

Éves átlagos csapadék: 2100-2300 mm, 2 esõs és 2
száraz évszakkal. Esõs évszakok: márc.-júl. és szept.-
okt., száraz évszakok: nov.-márc. és aug.

Esõerdõ, 20-50 m-es óriásfákkal, sûrû aljnövényzet-
tel. Nemesfák szép számmal elõfordulnak: mahagóni,
ében, teakfa, wawa és ritkán óriás páfrányfák, mint nö-
vénytani reliktum ritkaságok, viszonylag hûvösebb föld-
történeti korból (pleisztocén). A platótetõkön lévõ mo-
csarakban és közvetlen környékükön speciális növény-
társulatok találhatók.

Hüllõk: 1-2 m-es leguánok, apróbb gyíkok és békák
a felszíni mocsarakban. Kígyók: mambafélék (fekete,
barna és zöld), gaboni vipera, skorpiók, óriáspókok,
ezerlábúak nagy számban. Különféle színes trópusi ma-
darak, pl. tukán, sasok, keselyûk. Emlõsök: csimpánzok,
patások is, antilopok, szarvasok. Ragadozók közül a ci-
betmacska honos. Az utolsó leopárdot a 30-as években
ejtették el kibi-i vadászok. Az Atewa Range szint érin-
tetlen D-i õserdõs vonulatában állítólag még mindig
elõfordul, de nagyon ritka.

Expedíció, bauxitkutatás

A G.G.S.D. 1966-69 között elõzetes kutatásokat
végzett empire drill kézifúrásokkal és kutatóaknázással
az Asiakwa Hill North elnevezésû bauxittelepen. Ez a
legnagyobb platónyelv az É-i platókomplexumban,
mely 3,8 km x 2,5 km kiterjedésû. Itt 270 kézifúrás mé-
lyült 250x250 láb távközû négyzethálózatban. Az 5 kom-
ponenses vegyelemzések száma 4202 volt.

A platótetõn található idõszakos és részben állandó
vizû mocsarakból összesen mintegy 600 vízmintán tör-
tént pH mérés, 3,9 és 9,0 szélsõ értékekkel. Az átlagos
és leggyakoribb pH érték (az összesnek kb. 80%-a) 6,5,
illetve 6-7 közötti volt.

A teljes expedíciós létszám, tekintve az elõfordulás
nagyságát és jelentõségét, 70-75 fõ között változott: eb-
bõl 1 fõ expedícióvezetõ geológus (magyar), 1 fõ geol.

asszisztens, 2 fõ field assistant, 2 fõ mûszaki táborveze-
tõ, 2 fõ segéd terepi asszisztens, 5 fõ headman, 2 fõ gk.
vezetõ, 2 fõ gk. kísérõ, 1 nappali õr, 1 fõ éjjeliõr, 50-55
fõ fúrómunkás, akik 8-10 fúrócsoportban dolgoztak. A
vezetõ magyar geológuson kívül a személyzet fõleg ghá-
naiakból, illetve a fúrómunkások tekintetében többsé-
gében vendégmunkásokból (Togo, Felsõ-Volta, Benin,
Burkina Faso, Nigéria) állt.

A platókomplexum vízháztartása

A két száraz (nov.-febr. és augusztus rövid) és 2 ned-
ves évszak (márc.-júl. és szept.-okt.) között a bauxittele-
pek talajvízszintjében 3-6 m szintingadozás volt észlel-
hetõ az aknák tanúsága szerint.

A platókomplexum (Atewa Range North) tetején
hét idõszakosan csaknem kiszáradó, majd vízzel túlte-
lítõdõ és túlfolyó kisméretû (20-120 m), sekély (0,5-1,5
m mélységgel) mocsár található, melyek alatt bauxit
nincs, csak kaolin, helyenként akár 60 métert is elérõ
vastagsággal, amit még a BACO és Kaiser Engineers
kutatása során gépi fúrással mutattak be. Ezeknek a ka-
olintelepeknek genetikai kapcsolata a bauxitösszlethez
és a fekühöz még a 60-as évek legvégén sem volt telje-
sen tisztázott.

Mind az É-i, mind a D-i platóvonulat gazdag bõvizû
forrásokban, patakokban, a túltöltõdõ mocsarakból
eredõ vízkifolyásokban, megcsapolásokban.

Ebbõl a helységbõl ered Ghána számos bõvizû fo-
lyója, mind a Densu, a Birim és a Merepong.

A morfológiai, vízrajzi és bauxitelterjedési viszonyo-
kat az Atewa Range North platókomplexumról készí-
tett szintvonalas tömbszelvényrajzon mutatjuk be.
(3. ábra)
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1. kép: A Kwahu Plató meredek letörése (Southern
Escarpment) Akwaseho faluból nézve a F.voltai

homokkõ vízszintes rétegeivel, a plató tetején cuirasse
képzõdéssel. Fotó: Szabó E. 1968

2. kép: Lateritszelvény feltárásban Pepiasi mellett. Kwahu
Plató Dél-Ghána. Elõtérben ghánai munkatársak.

Fotó: Szabó E. 1968
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A geológus külföldön végzett kutatómunkájának
sokféle mellékterméke, mondhatnánk hozadéka lehet.
Bár a jól megszolgált és meg is szenvedett anyagiak sem
érdektelenek, mégis abban kell megegyeznünk, hogy a
geológus számára legfontosabb haszon az új dolgok
megismerésének, a �látásnak� a lehetõsége, a minél
szélesebb körû tapasztalatszerzés.

A külföldi geológiai kutatás különlegessége minde-
nekelõtt abban a távolságban rejlik, amely terepét a
megszokott hazai tájtól elválasztja � tehát ez végül is
földrajzi meghatározottság függvénye. A távolság nem-
csak más környezetet, más geológiai formációkat jelent,
de a hazaitól különbözõ társadalmi és gazdasági feltéte-
leket is. Ezek szövedékébõl áll össze az a közeg, ame-
lyikbe � ha eredményes munkát akar végezni � a geoló-
gusnak be kell illeszkednie.

A geológiában viszont nincsen �külföld�. Geológiai
kérdésekben bármilyen égtájon otthon kell lennünk.
Röviden: tehát a külföldi geológiai munka, a földtani
kutatás bármely változata végül is csupán környezetvál-
tozás � de annak minden földrengésszerû következmé-
nyével. A �külföldi� jelzõnek ez a valódi jelentése.

A földtudományok szakemberének, ha már rövi-
debb-hosszabb idõt töltött országhatáron kívüli kutató-
munkában, elõbb-utóbb rá kell azonban jönnie, hogy ez
a tevékenység a földtan gyakorlatának teljesen önálló
ágát képezi. Ez a felismerés természetesen nem ered-
ményezheti azt, hogy a külföldi munkára szakosodás
bármilyen erkölcsi vagy éppen presztízs elõnyt élvezhet-
ne a geológia más ágazataival szemben, akár egyéni,
akár szervezeti síkon. Szerencsére a 20. század második
felében nálunk ilyen veszély sohasem fenyegetett senkit.

Mi is az a konzulting munka? (Persze a geológiá-
ban.) Válasz: egyes jól körülhatárolt (konkrét) problé-
mák megoldására irányított gyors, helyszíni szakértés,
szakvélemény-adás. Nagy rugalmasságot és rendkívül
szerteágazó háttér-ismereteket kívánó munka. Stílusá-
ban ellentéte az egyes földtani kérdések monografikus
igényû feldolgozásának. Ha csupán évekre is, de nálunk
is megvalósult a geológiai konzulting tevékenység.

AMagyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) tervezõin-
tézetének (ALUTERV) bányászati irodájában irodave-
zetõnk személyes alkotásaként � az alkotásért magáért!
� jött létre, és vált évek során egyre sokoldalúbbá egy
földtani csoport, amelynek geológusai (és technikusai)
bárhol, bármikor, bármilyen geológiai munkára � tehát
nem csak bauxitkutatásra � mint egy �geológiai kom-
mandó� bevethetõk voltak. Ennek a részlegnek a fej-
lesztése eljutott a kutatási kapacitás egyre nagyobb sok-
oldalúságáig: a �zárórakor� már éppen a geofizikai és a
hidrogeológiai részlegek szervezése volt soron.

Az ALUTERV-ben eltöltött évek hozták el geoló-
giai pályafutásom legszebb éveit. Változatos idõk vol-
tak: kora tavasszal még Algériában dolgoztunk, õsszel
már Horvátországban (bauxitkészletek legendáit oszlat-
va Obrovácon) � és egy év múlva már Kubában sütött
rám a jó meleg nap. Az Antillák zöld ékkövén persze a
geológiai organimmo filozófiája a legcsekélyebb mér-
tékben sem hasonlított a �konzulting� stílusra. De elég
sokat lehettem terepen és sok mindent láthattam, sok
olyat is, ami nálunk nincsen. Különösen tanulságos volt
megtapasztalni a trópusi mállás bámulatos hatását és
behatolásának nagy mélységét a magmás kõzetek anya-
gába � látszólag érintetlenül hagyva az eredeti kõzetszö-
vetet és szerkezetet.

Kuba, korallzátonyok gyöngysorával, a �kájókkal�
szegélyezett partjai kulcsot adhatnak a bauxitképzõdés
szedimentációs feltételeinek jobb megértéséhez. is. Ho-
gyan kerülhet a majdani laterites mállás alapanyaga a
karbonátos térszínre?Milyen a bauxitképzõdés kapcsola-
ta egy aktív hegységképzõdési öv oszcillációival, a helyi
kiemelkedésekkel és süllyedésekkel? Nos, ott ezek a kér-
dések a terepen látható aktuálgeológiai panoráma alap-
ján igen jól megközelíthetõk, sõt meg is válaszolhatók.

Az Oriens varázsa

Szép volt Kuba, de a sors mégis úgy akarta, hogy
földtani munkáim túlnyomó részének a �Kelet� adott

Készletek

Az Asiakwa Hill North (G.G.S.D. kutatás, 1966-69)
általam 1969-ben elkészített elõzetes kutatási jelentésé-
ben (270 db kézifúrás, 3 569 m összes terjedelemben
150x150 és 75x75 m négyzethálózatban) a következõ
készletek szerepelnek:

Összes földtani készlet: 34 348 216 tonna.
Átlagos minõség: Al2O3 = 42,5%, SiO2 = 3,8%,

Fe2O3 = 27,3%
A készleteket az alábbi kondíciókkal kellett számí-

tásba vennem: Al2O3 m 40%, SiO2 } 6%, minimum 60
cm vastagság

Az adatok világosan mutatják, hogy a bauxitnak
eléggé kis Al2O3-tartalma mellett viszonylag nagy a
Fe2O3-tartalma, ami timföldgyártás szempontjából nem
a legjobb, bár feltárhatósága jó.

A további bauxitperspektívát tekintve a Kibi-hegy-
ség teljes potenciális bauxitvagyonát (az É-i és D-i pla-
tóvonulatokat együttesen) a 60-as évek végén mintegy
150 millió tonnára becsültem.

A jelentés elkészítése után, szerzõdésem lejártával a
családdal együtt 1969 októberében tértem vissza Ma-
gyarországra. Itthon a Bauxitkutató Vállalatnál folytat-
tam korábbi munkámat.

Földtani munka az iszlám világában
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terepet és keretet, ahová tetszik � nem tetszik be kellett
illeszkednem.

Szándékosan foglalom egybe latin néven egykori
munkaterületeimet, mert ez a szó egy olyan földrajzi ré-
giót jelöl meg, amely azonos az iszlámmal. Nem egysze-
rûen a kelet tehát, mert abba beletartoznak a kicsiny
meg a nagyon nagy tigrisek is, itt pedig sem mongolok-
ról, sem kínaiakról de még vietnamiakról sem lesz szó.

Az iszlám világába érkezõ idegent � még ha geoló-
gus is � kivédhetetlenül éri egy bizonyos sugárzás, amely
egy tõlünk idegen kultúra egzotikumából ered, és a
földrajzi környezet különösen hatásossá teszi. Vegyük
csak kézbe a francia geológusok vaskos monográfiáit,
melyekben a Szahara kellõs közepén feltornyosuló
Hoggar-hegység földtanát: a kõzettant, tektonikát, a kü-
lönleges geomorfológiát írják meg: mindegyik a sivatag
varázsától szabadulni nem tudó � de nem is akaró � ter-
mészettudósok szinte költõi hangulatú bevezetésével
kezdõdik. Ne feledjük: az iszlám a sivatag szülöttje.

Én majdnem fél évszázada, Albániában éreztem
elõször azt, hogy valami nehezen érthetõ vonzás hat
rám, pedig csak a krujai kutatócsoport mintazsákokkal
megrakott �irodájában� az odzsak hamvadó parazsába
feledkeztem bele egy nyári éjszakán... (Odzsak: nyíltlán-
gú tûzhely, amolyan kandalló-féle, mindig a szoba sar-
kában. Jellegzetes török elem: a fûtéstõl az étel elkészí-
téséig mindenféle célt szolgál.) Akkor kezdett leolvadni
rólam a világ sajátosan európai szemléletének páncélja.
(Félreértések elkerülése végett: nem az akkor éppen
aktuális Albánia vonzott!)

Apropó, Albánia ! Évtizedek múltán egy 18. századi
�kiváló� albán személyiség: Tepeleni Ali, Janina basájá-
nak életrajzát olvasva nem kevés meglepetéssel talál-
koztam az 1950-es évek albán mentalitásával, amit
1959-ben a saját bõrünkön is alaposanmegtapasztalhat-
tunk. Évszázadok öröksége tehát mégsem olyan, mint
egy kabát, amit tetszés szerint akár le is lehet vetni...
(Gyorsan ideírom a címét, hátha valaki egy nagy könyv-
tárból kibányássza. Ibrahim Mansour Effendi: Ali
Pascha � Tyrann von Albanien. Erinnerungen an seine
Regierung Verlag Robert Lutz � Stuttgart. Év nélkül,
németül és gótbetûs.)

A sivatag világa, akár mint természeti környezet,
akár mint spirituális miliõ, külföldi munkám legna-
gyobb élménye volt.

A címben ígértem azonban, hogy itt az iszlámról fo-
gok írni, elsõsorban abból a szempontból tekintve erre
a témára, ahogyan az néhány évtizede még nagyon sok
kollégánk munkakörülményeit befolyásolta. Szólni kel-
lene például az iszlám egyik legnagyobb és nyitottságá-
val a talán legszeretetreméltóbb misztikusáról, a szúfi
bölcs Dzselál-ed-din Rumi-ról, a mevlevi szerzetesrend
alapítójáról. �Vele�, a Geominco Rt. jóvoltából egy kö-
zép-anatóliai piackutató úton találkoztam elõször. Meg
kellene emlékeznemKonyáról, ott dervisrendjének egy-
kori anyakolostoráról, amely Atatürk Törökországában
�csak� múzeum ugyan, de naponta zarándokok ezrei
keresik fel, azután az igazi török karakterrõl � persze,
nem ismerjük azt sem. Algéria kapcsán meg arról kelle-

ne szólni, hogy mennyire a folyó két partján állunk mi
európaiak és arabok, de a hidakról és a gázlókról is,
amelyeket meg lehet és meg is kell keresni, még az el-
lenségeskedésekkel teli múlt nyomasztó légkörében is.
Iránban a múlt követ mindenütt, el nem ereszt, reád ta-
pad. Ott van a tájban, a különös, melankolikus hangula-
tú romokban a zománckék ég alatt... Amajd háromezer
éves kultúra önhitt zárkózottsága és mogorva bizalmat-
lansága igencsak szokatlan annak, aki a törökök barát-
ságos kedélyét már megtapasztalta. Mégis, a figyelem-
nek és jóindulatnak közöttük is számos jelével találkoz-
hat az olyan idegen, aki tiszteli értékeiket, például be-
csülni tudja kultúrájuk hihetetlenül kifinomodott eszté-
tikumát.. Sok minden kívánkozna ide, de most nem
könyvet írok.

Helyette, ismét arra utalva, hogy a külföldön dolgozó
geológusnak, ha eredményes munkát akar végezni, meg
kell értenie környezetének számára idegen gondolko-
dásmódját és értékrendjét � tehát egész kultúráját � és
bizonyos fokig bele is kell illeszkednie ebbe a világba,
igyekszemösszefoglalni az iszlámországaiban gyûjtött ta-
pasztalataimat. Ez a �hozadék� úgy vélem, talán nagyon
fontos is lehetne. Persze az alábbiak csak a személyes
kapcsolatokra vonatkoznak,mert az �üzlet� világa ott is �
ugyanúgy, mint nálunk � a saját törvényei szerint él.

Mi európaiak, amíg ki nem szabadulunk elõítélete-
ink burkaiból, egyszerûen nem ismerjük a moszlim
mentalitást, igaz, hogy cserébe õk sem a miénket � de
még így sem tartják azt egy cseppet sem vonzónak.

Az iszlám nem csak vallás, nemmagánügy, hanem a
társadalmuk cementje. A moszlimok szemében a ke-
resztények, bár õk is a �könyv népeihez� tartoznak: té-
velygõk. Esetleg: sajnálnivaló tévelygõk. Ezért voltakép-
penmegvetést érdemelnek, amit azonban a partner em-
beri jóindulata vagy kulturáltsága enyhít, elfed, sõt fe-
ledtethet is.

Másfél évezrede tartó háború � mégpedig valláshá-
ború! � után elég nehéz a bizalmukat elnyerni, de lehet-
séges. Elõfeltétele az embertársi jóindulat � sohasem a
naiv jóhiszemûség, mert a keleti ember lenézi azt, akit
be lehet csapni � és az egyenrangúként kezelés. Az ilyen
közeledést hasonlóképpen viszonozzák, a becsületessé-
get az életben és a munkában is értékelik. Ilyenkor na-
gyon szeretetreméltók tudnak lenni, nem is beszélve a
�keleti udvariasság� számunkra sokszor meglepõ légkö-
rérõl. Sohase feledjük: roppant érzékenyek, semmiféle
kioktatást, a magasabbrendûségnek semmiféle hangoz-
tatását vagy éreztetését sem tûrik el. Nagyon is sokat
várnak a szakembertõl, sokszor túlságosan is tisztelik �
ez is évszázados örökség �, de bizalmuk elvesztése, pél-
dául egy rosszul vezetett, vagy félresikerült földtani ku-
tatással, több mint kiábrándulás: az egy katasztrófa.

Persze, ha így mennek tovább a dolgok, egyre nehe-
zebb, sõt veszélyesebb lesz egy európainak iszlám kö-
zegben létezni, mozogni és dolgozni. Ne feledjük: az
ember ott is ember, a tömeg ott is tömeg. Egy nem indi-
vidualizált társadalom különösen hajlamos a tömeg-
pszichózis kitöréseire.
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2005-ben merült fel annak a gondolata, hogy a ma-
gyarországi bauxitkutatások történetét, eredményeit
összefoglaló megemlékezések után tekintsünk vissza a
magyar bauxitkutatók külföldön végzett � jelenleg is
tartó � munkásságára. Szinte az egész világra kiterjedõ,
módszertanilag sokrétû, a tervezéstõl az érékelésig ter-
jedõ kutatási tevékenységbõl természetesen nem hagy-
ható ki a II. világháborút követõ elsõ expedíciós jellegû
kutatás, amely Albánia bauxitperspektíváit volt hivatva
feltárni. A jelen visszatekintés az Albániában 1958 és
1960 között folyó bauxitkutatás munkálatait foglalja
össze, kiegészítve az ezt követõ idõszak bauxit vonatko-
zású eseményeivel, különös tekintettel a magyar szak-
emberek ezekben játszott szerepével.

Ismereteink szerint Albánia területén elõször olasz
geológusok végeztek bauxitkutatásokat az 1939 és 1943
közötti olasz megszállás idején. Ezek eredményeirõl
azonban dokumentáció nem maradt fenn. 1951-52-ben
P. M. Chromich szovjet geológus Lezha, Kakariq és
Kruja térségében végzett kutatásokat, és elkészítette e
területek 1:10.000 méretarányú földtani térképét.

1956-ban a magyar alumíniumipar vezetése
dr. Barnabás Kálmán és Verebélyi Kálmán geológusokat
küldte ki Albániába, hogy terepbejárással vizsgálják
meg az addig ismert bauxitlelõhelyeket, bauxitindiká-
ciókat, és tegyenek javaslatot egy esetleg a késõbbiek-
ben beindítandó bauxitkutatásra. Szakvéleményük
alapján 1957-ben megállapodás jött létre a két ország
kormányai között Albánia területén � magyar szakem-
berek közremûködésével � elvégzendõ bauxitkutatási
munkálatokra. E megállapodás része volt a szovjet
blokkon belüli gazdasági együttmûködési rendszernek,
melynek keretében a legtöbb �szocialista� ország szak-
embereket küldött az albán gazdaság megerõsítésére.
Magyar részrõl az albániai bauxitkutatásban való rész-
vételt még két fontos tényezõ indokolta:

� A mediterrán karsztbauxit övezet akkor ismert le-
lõhelyeinek földtani helyzete reményt nyújtott arra,
hogy Albánia területén is iparilag hasznosítható lelõhe-
lyeket találjunk [1].

� A hazánkban akkoriban felfutó bauxitkutatás fia-
tal geológusainak lehetõséget nyújtott a kutatás gyakor-
latát megismerni, továbbfejleszteni.

Az egyezmény keretében 1958 februárjában indult
meg a kutatási munka, amikor Barnabás Kálmán ipará-
gi fõgeológus vezetésével Hõriszt György és Károly
Gyula, a Bauxitkutató Vállalat geológusai megkezdték
áttekintõ jellegû bauxitföldtani bejárásaikat. Dél-Albá-
niában Vlora, Dukati, Lukova, Saranda, Butrinti,
Murzine, Libovo térségében a Balkán-félsziget bauxit-
képzõdéssel kapcsolatos júra-kréta és kréta-eocén kon-
taktusokat vizsgálva megállapították, hogy a vizsgált he-
lyeken az üledékképzõdés az eocénig folyamatos és ten-
geri fáciesû volt, így nem volt meg a bauxitképzõdés le-
hetõsége. Az Északalbán Alpokban végzett bejárások

sem hoztak konkrét eredményeket, de a montenegrói
és az észak-albániai földtani analógiák alapján részlete-
sebb kutatásokat javasoltak.

Barnabás Kálmán hazatérte után Hõriszt György és
Károly Gyula folytatta a kutatásokat:

� Hõriszt György: A Parti Hegylánc 1:50000 méret-
arányú bauxitföldtani térképezése;

� Károly Gyula: A Kruja környéki részletes bauxit-
kutatás irányítása és a Krasta Pengile-i lelõhely 1:5000-
es bauxitföldtani térképezése;

�Hõriszt György ésKároly Gyula: Progradec, Fenars,
Llixha környéki földtani bejárások.

1959 májusától Szabó Elemér (Bauxitkutató Válla-
lat), Vecsernyés György (Fejér megyei Bauxitbányák) és
Zenkovics Ferenc (Bakonyi Bauxitbánya) folytatták a
kutatásokat: részletes kutatások Kruja térségében (Mali
Bjeshit) és Progradec környékén (Bregu Mocal).

Bauxitföldtani bejárásokat végeztek Észak-Albániá-
ban, a Parti Hegylánc vonulatában, valamint Fenars,
Gramsh, Dardha és Pogradec-Verdova térségében. Az
elsõ két év kutatásainak eredményeit az érdekelt szak-
emberek több jelentésben rögzítették, amelyek albánra
is lefordítva a tiranai Földtani Adattárba kerültek.

1960 áprilisától újabb két geológus, Tóth Zs. József
(Bakonyi bauxitbánya) és Vizy Béla (Bauxitkutató
Vállalat) folytatta a munkálatokat. Az albán geológiai
irányítás és Barnabás Kálmán az addigi kutatási ered-
mények ismeretében a következõkben határozta meg a
további feladatokat:

� Mivel az addigi kutatások nem mutattak ki jelen-
tõs iparilag hasznosítható bauxitot, további részletes ku-
tatásokat (a Mali Skunjelitet kivéve) nem indokolt foly-
tatni.

� Így az utolsó évben az addigi eredmények felül-
vizsgálatán túl csak áttekintõ jellegû bejárásokat kell vé-
gezni elsõsorban a Mali That indikációinak területén,
valamint az Északalbán Alpok és Belsõ Albánia egyes
reménybelinek ítélt körzetében, hogy az év végére átfo-
gó képet kapjunk az esetleges további kutatások lehetõ-
ségeirõl, mértékérõl és módszereirõl.

Ennek megfelelõen folytak a további bejárások:
Észak-Albánia (Lumi Cemit völgye, Theth-Vukli-
Boge), Mali Dejes, Vendi That, Mali That, Hotolishta-
Dardha, Kurvelesh.

1960 szeptemberében az albán szervek kérésére Al-
bániába érkezett Barnabás Kálmán, akivel ismételten
bejárták a legkritikusabb területeket, megállapodtak
egyes kiegészítõ kutatási munkák elvégzésében, továb-
bá a három év kutatásait összefoglaló jelentés tartalmá-
ban, szerkezetében és fõbb konklúzióiban.

1960 végén az Albán Népköztársaság külpolitikájá-
ban történt fordulat következményeként megszakítot-
ták a Szovjetunióval és a szatelit államokkal való politi-
kai és gazdasági kapcsolatokat. Ennek keretében korlá-
tozták a bauxitkutatás befejezésének mozgásterét, és
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nem tartottak igényt a kutatásokról szóló részletes je-
lentésre sem. Így 1961 márciusábanmegtárgyalták a ké-
szülõ jelentésbõl lefordított pár oldalas összefoglalást,
és a magyar szakemberek hazautaztak.

Ezek utánTóthZs. József ésVizy Béla geológusok 1961
júniusára itthon készítették el jelentésüket, ami az állam-
közi kapcsolatok megszakadása miatt nem jutott el az al-
bán földtani szervekhez. A kétoldalú szerzõdésben foglalt
tiltó rendelkezés miatt az abban foglaltakat nem lehetett
bemutatni, megjelentetni, ezért a jelentést �Szigorúan
titkos� minõsítéssel irattárba helyezték, és csakmost 45 év
után, az elõadás munkálatait segítendõ kerítette elõ Tóth
Álmos azOrszágos Földtani Adattárban.

A 3 éves kutatási munka tartalmát és eredményeit a
következõkben foglalom össze. Bauxitkutatás folyt: az
Északalbán Alpokban, a Parti Hegyláncban (Mali
Kakariq, illetve Krujë térségében), Mali Dejes, Vendi
That, Mali Dajti és Fenars, továbbá Dardha-Hotolishta,
Pogradec (Saselisht),Mali That ésGramash körzetében.

A helyi földtani és terepi viszonyok között a kézifú-
rás bizonyult a leggazdaságosabb kutatási módszernek.

A kutatások során négy rétegtani szintben mutattak
ki bauxitot, bauxitindikációt:

� alsókréta bauxitszint: a Mali Thaton felsõtriász és
felsõkréta (szenon) mészkõ kontaktusán.

� középsõeocén bauxitszint: A Parti Hegyláncmeny-
nyiségileg legbiztatóbb lelõhelyei felsõkréta (szenon)
mészkövön középsõeocén (lutéci) mészkõfedõvel:
Kruja, Mali Dajti, Kakariq, Mali Bjeshit (részben).

� áthalmozott bauxitok szenon mészkövön, felsõoli-
gocén vagy miocén (helvét, aquitan) agyagos és törme-
lékes fedõvel: Parti Hegylánc (Mali Bjeshit, Mali
Skunjelit), Pogradec-Bregu Mocal.

A megismert bauxitról készült készletszámítás 437
kt bauxitot mutatott ki, melynek minõségi és területi
megoszlása az alábbi volt:

A magyar szakértõk véleménye szerint a kutatások
nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket, nem
mutattak ki jelentõs hasznosítható bauxitkészleteket,
amelynek bázisán alumínium-feldolgozó ipar létesül-
hetne. Javasolták azonban, hogy a külszíni rétegtani
helyzet tisztázásán túl a mélységben esetleg mégis meg-
lévõ bauxit megismerésére � korlátozott mértékben �
geofizikai méréseket ésmélyfúrásokat végezzenek.Meg
kell jegyezni, hogy a 3 év bauxitkutatási eredményei
szinte elõzmények nélkül születtek, és az ország földtani
felmérése � kivéve egyes nyersanyagok, így például a
króm, réz, vasnikkel, kõolaj megismerésre irányuló ku-
tatási területeket � még nem volt teljes, illetve elegen-
dõen részletes. Ezt bizonyítja, hogy az azóta eltelt évti-
zedekben jelentõs földtani kutatásokat végeztek, ezen
belül kibõvítették és pontosították a bauxitkutatás kez-
deti eredményeit is.

Az albán bauxitföldtani irodalmat áttekintve megál-
lapítható, hogy az 1970-es évektõl lendült fel ismét a ku-
tatás (L. Peza, M. Mustafai, S. Guranjaku, H. Balla, E.
Pumo stb.), és 1991-ben az Acta Geologica Hungarica-
ban teljes áttekintést adtak az addigi eredményekrõl.

Közben 1989 novemberében került sor az albániai
földtani szervekkel való ismételt kapcsolatfelvételre,
amikor dr. Dudich Endrét, az IGCP titkárát meghívták
Tiranába az ott megrendezett Földtani-bányászati-ko-
hászati Nemzeti Konferenciára. Itt elsõsorban a kurrens
nyersanyagok kutatásáról, bányászatáról és feldol-
gozásáról volt szó, de Dudich Endre érdeklõdését is-
merve, tiszteletére beiktattak egy bauxitföldtani bejá-
rást is a legismertebb helyekre: Mali Dajti (Prisk bauxit-
bánya) Kruja térsége (Krasta Pengile bánya).

Albán geológusok is részt vettek az IGCP 287. pro-
jectjének (�Correlation of Mesozoic-Tertiary bauxites
and related paleokarst in the Tethyan realm�) 1988 és
1993 között folytatott munkájában, sõt 1993 októberé-
ben, Albániában került sor a project zárótalálkozójára.
Ez alkalomból V. Kici, L. Peza, S. Guranjaku bemutatták
a bauxitkutatás addigi eredményeit, és szakmai bemuta-
tót tartottak Pogradec (Saselisht), Mali Dajti és Kruja
(Makaresh) területein.

Összeállításuk szerint az Albániában addig megis-
mert bauxitszintek a következõk:

� Felsõtriász: a ladini és karni emeletek határán.
� Tithon: a kimeridge és tithon között.
� Alsókréta: a valangini és a barrémi-apti kontak-
tusán.

� Cenoman: a felsõtriászon turon fedõvel.
� Szenon: a felsõtriászon santoni-campani fedõvel.
� Eocén bauxitszint: a felsõkrétán (santoni-campani
vagy mastrichti) középsõeocén fedõvel.

� Oligocén: a felsõkréta és az oligocén (rupéli)
határán

� Miocén bauxitszint: a felsõkréta (campani-mast-
richti) és a középsõmiocén (serravalli) között.
Megemlítendõ, hogy 1992 júniusában Magyaror-

szágon az ICSOBA 7. Kongresszusán és az annak ke-
retében tartott IGCP-287 project ülésén részt vettek
albán bauxitos szakemberek is: V. Kici és L. Peza.
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Módszer Terjedelem Költség-
arány %

Bauxitföldtani bejárás 508 km -
-térképezés 225 km2 -
Kutató táró 5/540 db/m 38
Kutatóakna 95/348 db/m 3
Kutatóárok 48/904 m/m3 5
Gépi fúrás 21/1641 db/m 37
Kézi fúrás 151/2340 db/m 17

Terület/Minõség I. o. II. o. III. o. IV. o. V. o. Összesen
* kt %

Mali Skunjelit 57 57 13
Krasta Pengile 58 58 13
Zilde-Hasmucaj 5 3 8 2
Mali Bjeshit 32 42 137 211 48
Progradec 20 46 6 31 103 24
/Sashelisht/
Összesen: 20 46 43 160 168 437 100
% 4 11 10 37 38 100

* 1,8-2,6 modulus között
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Az alábbiakban túlnyomórészt külhoni bauxitos ka-
landjaimat vázolom, demár rögtön a legelsõ külhonnak
nincs semmi köze a bauxithoz. Úgy gondoltam, talán így
teljesebb a kórkép, hiszen a bauxit mellett � akár szinte
egyidejûleg is � voltak néha nem is kisméretû más elté-
velyedéseim is.

Az egyetem 1955. évi elvégzése, majd két év Bauxit-
kutató Vállalat-i ténykedés után az ELTETTKÁsvány-
tani Tanszékére kerülésem során az elsõ komolyabb vál-
lalkozás volt az akkoriban (talán még most is) szinte el-
képzelhetetlennek tûnõ három hónapos tanulmányu-
tam 1958-ban É-Koreába. Néhány évvel az iszonyato-
san pusztító koreai háború után és minden itthoni geo-
lógiai, vagy egyéb tájékoztató információ hiányában ez
valóban ugrás volt a sötétbe. Végülis a phenjani egye-
tem mienkhez hasonló tanszéke segítségével kimerítõ-
en megismerhettem az ottani geológusképzést: a fõ kü-
lönbség a hallgatói létszámban volt, ez akkoriban ott
200 fõ volt évfolyamonként.

Az egyetem kitûnõ szervezésében egy metamorf
vasércbányát, egy kapitális méretû Pb-Zn-ércbányát,
két primer nemesfémbányát és két W-ércbányát láto-
gattam meg, begyûjtve 6 láda szebbnél-szebb mintát.
Ezek persze azóta is Koreában vannak, mert akkor egy-
szer elhittem, hogy nem kell ilyesminek a hazahozatalá-
val nekem bíbelõdnöm, a partner utánam fogja kül-
deni� Ez az út adta a lehetõséget (és esetenként a
kényszert), hogy nagyjából megtanuljak pálcikával enni:
udvarias vendéglátóim nem tettek ténykedésem esztéti-
kai értékére vonatkozó megjegyzéseket, de a lényeg,
hogy emiatt egyszer sem maradtam éhes.

1961-ben a kabhegyi bazaltok doktori értekezésének
készítése miatt három hónapot töltöttem Grúziában

ugyancsak az ottani egyetem Ásványtani Tanszékének
dédelgetett vendégeként. Több szép kirándulást tettünk
a kaukázusi és közeli jókora bazaltos területekre, így va-
lóban tudtam összehasonlító céllal mintákat is gyûjteni,
sõt csiszolatokat is készítettek részemre. Szakmán kívüli
elsõ nagy élményem is ide fûzõdik: a kellemes búcsúva-
csorán derült ki, hogy a tanszék egyik igen elfoglalt pro-
fesszora, akivel kb. egy órát vitattuk a bazaltok ásvány-
tani rejtelmeit, társadalmi munkában a Grúz Köztársa-
ság elnöke (a Legfelsõ Tanács elnöke), s mint ilyen, a
Szovjetunió Legfelsõ Tanácsa elnökének elsõ helyette-
se�Azt is mondhatnám, hogy õ volt az egyes sorszámú
köztársasági elnök-partnerem�

1969-ben átkerültem az egyetemrõl az ALUTERV-
hezBalkay Bálint szárnyai alá, mint a talajmechanikai(!)
szakosztály oszlopos tagja. Akkoriban bontogatta szár-
nyait az ALUTERV export-tevékenysége (timföldgyár-
tervezési vonalon elsõsorban), Juhász Ádám igazgató
irányításával. Viszont export-geológiai részleget valami-
ért (talán az akkori Alutröszt miatt?) hivatalosan nem
tudtak mozgatni. Így aztán láthatták a külföldi partne-
rek, hogy Magyarországon még a talajmechanikusok is
hozzáértõen nyüzsögnek bauxitos témakörökben. Azért
nem kifejezetten talajmechanikusként Bálinttal még az
év õszén egy felejthetetlen kiruccanást tettünk Indiába.
Maharastra szövetségi államban (Deccan plató) ugyan-
is az indiai geológusok végeztek bauxitkutatást (elsõ
találkozásom a laterit-bauxittal), amire az ALUTERV
közremûködésével timföldgyárat akartak építeni. Mi az
itthoni timföldtechnológiai vizsgálatokhoz gyûjtöttünk
mintákat. Furcsán néztek ránk a jóravaló indiai geoló-
gusok, mikor azt kérdeztük tõlük, hogy miért nem foly-
tatták a kutatást, hiszen az elõfordulást semmiféle

A témához tartozó esemény volt még az 1993. októ-
ber 13-14-én Budapesten tartott �Nopcsa Ferenc és Al-
bánia� nemzetközi konferencia, ahol Vecsernyés György
�Magyar geológusok az albániai bauxitkutatásban� cím-
mel tartott elõadásában vázlatosan beszámolt az 1958-
1960 között végzett bauxitkutatásokról.

Összefoglalva megállapítható, hogy az 1958-60-ban
végzett bauxitkutatás értékelése és javaslatai helytállóak
voltak. Sajnos az azóta végzett kutatások tapasztalatai
sem módosították azon konklúzióját, miszerint haszno-
sítható bauxitkészletek csak rendkívül korlátozott mér-
tékben állnak rendelkezésükre.
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meddõ rész nem határolta le? Kiderült, hogy ott az a
rendszer van, hogy amegbízó az állam � s azt a feladatot
adták, hogy 20 millió tonna bauxitot kutassanak meg.
Amikor ez meglett, nem volt miért folytatni (pl. felte-
hetõen pénzt se kaptak volna rá). Azt viszont va-
lószínûleg õk nemnagyon értették, hogy nálunkmekko-
ra timföldgyártó kapacitás lehet, ha a kutatási megbí-
zásban nincs tonna-határ?

Amunkának természetesen része voltDelhi neveze-
tességeinek, a Taj Mahalnak és még számos gyönyörû
mûemléknek a meglátogatása is. Mellékesen helyi fel-
kérésre némi aluipari lehetõség-felmérést is végeztünk
Gujaratban és Goa-ban. Ne felejtsem: odautaztunkban
himlõoltás ürügyén meg kellett néznünk Bejrútot (ak-
koriban ott még nem lõttek) és a világhírû baalbeki ro-
mokat, meg néhány öregecske cédrust.

1971-ben és 1972-ben mint egy aluterves expedíció
fõgeológusa 4-4 hónapot töltöttem Mongóliában. A
Baga Gazrin Csuluban (hegység) kutattunk ónérc után,
inkább kevesebb, mint több eredménnyel. Talán ha az
az ércesedés valahol itthon lett volna�

1972 mozgalmas év lett: elõször mint egyszemélyes
szakértõ Nigériában végeztem fontos terepi geologizá-
lást és Mo-ércminta-gyûjtést egy öreg libanoni teher-
autó-fuvarozó kb. 100x150 m-es bányatelkén, majd még
az évben az ottani illetékesminisztériumés aGEOMIN-
CO szerzõdése alapján Mindszenty Andrea geológussal
két hónapig jártuk az országot azzal a céllal, hogy � ha
lehet � találjuk meg az elsõ nigériai bauxitot. Andrea
megtalálta! Ragyogó minõség (kb. 58% Al2O3, 1-2%
SiO2 és kevéske vas mellett a készletet végül is kb. 2-3
kg-ra becsültük. Az igazán perspektivikus területre vi-
szont idõ, felszerelés és anyagiak hiányában nem jutot-
tunk el, ahol közvetett információk (morfológia, anya-
kõzet, nem túl nagy távolságra 1 milliárd tonna meg-
kutatva a szomszédban�) alapján csak feltételeztük,
hogy ott vagy csak laterit van, vagy esetleg akár 100 mil-
liárd(!) tonna jófajta bauxit is lehet. A sors iróniája: a
nigériai szervek minden erõlködése ellenére, de itthoni
mindenféle akadályok miatt többet nem tudtam bauxit-
ügyben Nigériába eljutni, így vagy 30 évre rá egy német
kollégának jutott a siker, hogy megállapította, hogy ott
bizony bauxit van. Amennyire tudom, ott se vágtak bele
azóta se ezen a területen ipari célú kutatásba.

1974-tõl számítom az ún. vietnami korszakomat. Ek-
kor voltam kint 4 hónapot a kínai határon dolgozó
Aluterv-expedícióban Komlóssy Gyurkát (fõgeológus)
és Egerszegi Palit (expedíció-vezetõ) helyettesítendõ, és
ettõl kezdve a vietnami bauxitkérdésben alig volt meg-
állás. Ennek az egyébként igen érdekes karsztbauxitnak
a kutatásában azóta sem történt semmi, hacsak az 1979-
es kínai-vietnami határháborút nem tekintem a terepi
feltáró munkák egyfajta folytatásának. Egyébként nem
lennék meglepve, ha egyszer kiderülne, hogy a dél-viet-
nami (lásd alább) lateritbauxitok mosásos dúsítási agy-
menésének ebben a kutatásban volt a gyökere: itt tudni-
illik tényleg hatékony volt a mosás, mert agyagot külö-
nített el bauxittól, nem pedig finomszemcsés bauxitot
durvább szemcsés (darabos) bauxittól.

1975-ben egy kis �kikapcsolódásként� gipsz-kutatást
véleményeztünk Csutkay Jenõ bá�-val Szíriában, majd
1976 tavaszán ismét bauxit: az ALUTERV két ghánai
bauxit-elõfordulásra (Kibi és Nyinahin) készített
Feasibility Study-t, s ehhez Ilkeyné Perlaki Elvirával ellen-
õriztük le a ghánai Geol. Survey vonatkozó kutatásait.

1976 nyarától aztán bauxitos pályafutásom egyik
csúcspontjául számítható munkám kezdõdött: UNDP-
szakértõként dolgoztam egy jó évet Montenegróban
azzal a feladattal, hogy a bauxit-perspektívákat felmér-
jem, mert a nemrégiben üzembe állt titográdi timföld-
gyárnak gondjai támadtak a nyersanyag-ellátással. Itt
már keményen érzékelhettem, hogy a nyersanyagkuta-
tás messze nem attól függ, hogy van-e ipari igény és geo-
lógiai lehetõség a megkutatására, hanem kisebb, vagy
inkább nagyobb mértékben attól, hogy ebben ki érde-
kelt, vagy éppen ellenérdekelt. Ezen tapasztalataimnak
aztán késõbb gyakran vehettem hasznát, sõt a tapaszta-
latokat még bõségesen meg is sokszorozhattam (pl.
Vietnam).

Kis kitérõként 1977-ben � ismét Andreával � részt
vettünk (késõbb fõként õ) egy élvezetes KGST-munká-
ban, aminek egy kis kézikönyv megírása volt a célja,
hogy ti. �Hogy kutassunk könnyen-gyorsan lateritbau-
xitot�. Elkészült.

1979-ben még egyszer eljutottam Ghánába, ezúttal
az ottani híres aranybányászat meddõjének újrafeldol-
gozása témában. Folytatás: semmi, azaz: miután Accrá-
ban ellopták az útlevelemet, a követségtõl kapott meg-
térõ disszidens-igazolvánnyal jöttem haza�

1979-ben aztán beindult a vietnami korszakomnak
az a szakasza, aminek tulajdonképpen még ma sincs vé-
ge. A téma súlypontja azóta is a dél-vietnami laterit-
bauxit: kutatás, hasznosítás(?), együttmûködés ebben-
abban, stb.

Még 79-ben Végh Annával bejártuk a vietnami geo-
lógusok által már felderített összes potenciális lateritba-
uxitos körzetet, súlyponttal az akkor Bao Loc-nak,
azóta Tan Raj-nak nevezett, valamint az akkor Quang
Son-nak, majd Május 1-nek, jelenleg pedig Dak Nong-
nak nevezett nagy elõfordulásokra. No, bauxit az van
rogyásig, a minõsége viszont inkább rogyasztó. Már ak-
kor megkérdezték a viet kollégák, hogy mennyi idõ kell
a bauxitkutatáshoz? Tisztáztuk, hogy pontosabb azt fel-
mérni, hogymennyi idõre van szükség egy kb. 60-80mil-
lió tonnás ipari készlet Feasibility Study-szintû kutatásá-
hoz? No, megegyeztünk 1-2 évben. Ez volt 1974-ben, és
ma, 2007-ben sincs még bauxitbányászat Dél-
Vietnamban�

Ebben a sorozatban egy regény megírásához is ele-
gendõ élményt gyûjtöttem össze. Talán a csúcs az volt,
hogy az 1979 nyarán Hanoiban összehívott elsõ KGST
szakértõi tanácskozáson a vietnamiak 3 éves kutató-
munkája során lemélyített több ezer akna és rengeteg
elemzés, valamint az Annával gyûjtött mintáink itthon
kémiai/ásványtani elemzései ellenére Odokij prof., a
szovjet delegáció vezetõje azt mondta, hogy szerinte ez
a dél-vietnami izé nem bauxit, mert nem olyan, mint
amit õ látott Guineában� (lásd még: sok tarka tehén
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van a világon�). Tárgyilagosan meg kell állapítanom,
hogy az öreg (volt vagy 65 éves) nem volt rossz szakem-
ber, viszont mint második világháborús páncélos vete-
ránnak nyilván más volt a parancsa az ügyben, mint ne-
künk és a vieteknek. Ezek után 1985-87-ben õ volt a két
KGST-expedíció fõtanácsadója�

A témában a kezdetekben szerepelt még a vietnami
Földtani Fõhatóság miniszteri rangban lévõ vezetõje,
egy bizonyos Trang Duc Luong, aki 2005-ben mint a
VSZK köztársasági elnöke ment nyugdíjba. 2-es sorszá-
mú köztársasági elnök-partnerem, bár amikor partner
volt, még nem volt elnök, s amikor elnök lett, már nem
volt partner. Szóval a bauxitkutatásban is lehet valamire
vinni, ha nem is szakmailag.

A dél-vietnami bauxit ügye aztán késõbb elhatalma-
sodott rajtam, szerintem elõbb fogják az AIDS-t gyógyí-
tani, mint az én vietnami (és montenegrói? nigériai?)
bauxitos fixa ideáimat (lásd még Hamlet: �mosni vagy
nemmosni� � mármint a bauxitot). Legutóbb 2004-ben
jártam otthon (Hanoiban) ezügyben, chilei derék bará-
tommal ésmecénásommal,Ambrus Jóskával, amikoris a
miniszterhelyettesi szintû kávépartikon a vietek meg-
mondták, hogy õk már mindent-mindent tudnak, sõt
jobban tudnak, de egy-két szakértõt magyar állami se-
gélybõl esetleg tudnának foglalkoztatni (kevés ott a fe-
délzetmosó személyzet). De legalább nosztalgiázásmel-
lett láthattam, hogyan épül a kommunista párt vezeté-
sével a kapitalizmus.

1984, 1986 és 1987-ben, mint UNIDO-szakértõ töl-
töttem egy-egy hónapot Iránban az ottani � legfeljebb a
vietnamihoz hasonló minõségû � de lényegében egy
spéci karsztbauxit kutatásának perspektíváit vizsgálan-
dó. A különbség annyi, hogy Iránban ebbõl a rémségbõl
viszont kevés van, jórészt mélymûveléses termelésû len-
ne, és bányászatilag se nagyon rentábilis.

1982-ben ismét É-Koreában (mint ritkaföldfém-szak-
értõ), 1985-ben pedig Egyiptomban (mint primer ilme-
nit-ércesedési szakértõ) tettem rövid kiruccanást. A nem
bauxitos kiruccanásokat az 1991-ben Mexikóban,
Guatemalában, Colombiában ésChilében tett 1 hónapos
utam zárta, aholis megkíséreltem munkát találni a szép-
számú, spanyolul beszélõ (lásd Kuba) magyar geoló-
gusnak és geofizikusnak. Sok ebbõl se jött ki, Pentelényi
Laci egyetemi tanárkodott néhány hónapig Gua-
temalában, a geofizikusoknak volt néhány oda-vissza
látogatásuk, és persze ekkor ismerkedtemösszeChilében
Ambrus Jóskával, aki személyesen kalauzolt az általa
felfedezett és megkutatott, abban az idõben pedig Dél-
Amerika legnagyobb éves termelésû primer arany-ezüst
ércbányájában (évi 200 tonna ezüst és 8 tonna arany�).

A nyolcvanas években a KFH (Morvay Gusztáv) jó-
voltából néhány nem bauxitos utam volt Vietnamban:
ezek részint a Közép-Vietnam-i aranyércesedések, ille-
tõleg a tengerparti ilmenit-cirkon-monacit-dúsulásos
homokok kutatásában és hasznosításában való magyar-
vietnami együttmûködést céloztákmeg: folytatásra nem
került sor, de Kalafut Miklóssal, Tungli Gyulával és
Ilkeyné Perlaky Elvirával igen élménydús utazásokra ke-
rült sor.

Mint a bauxit-témakör mellékága (vagy fordítva?), a
vörösiszap-hasznosítás témájában is volt néhány meg-
mozdulásom �természetesen� (annak, aki ismeri) Puskás
Ferenc barátommal, aki ezt a témát is eredményesen
mûvelte (lásd még �karbol szappant, vagy��). Persze a
fentiek alapján már nem kell magyaráznom, de ebbõl se
lett semmi értelmes folytatás (még értelmetlen se).

Ennyit az elsõ 49 évrõl, most várom a következõ
49-et (mert abból � ha lehet � nem akarok engedni).

Tájékoztató

A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet a 2006. évi tevékenységét
az alapító okiratbanmeghatározott célok érdekében és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVII. törvény
szellemében végezte.

A Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság által elfogadott közhasznúsági jelentés az Alapítvány székhelyén
(Sopron, Templom u. 2.) munkaidõben megtekinthetõ.

Köszönetnyilvánítás

A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (adószám: 19638634-2-08) köszöni a részére a 2006. évben fel-
ajánlott 1% személyi jövedelemadót � melynek összege 94856 Ft �, amit közcélú tevékenység végzésére fordít.

Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet múzeumigazgató

A Központi Bányászati Múzeum Közleménye



2007. augusztus 30-ánNagykanizsán a Hevesi SándorMû-
velõdési Központban rendezte meg az idei Bányásznap orszá-
gos központi ünnepségét a Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezete (BDSZ), a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium (GKM), a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ), a
Magyar Olajipari Nyrt. (MOL Nyrt.) és az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE). A helyszín ki-
választását az indokolta, hogy idén hetven éves a magyar szén-
hidrogén-bányászat.

Az elnökségben helyet foglalt Felsmann Balázs, a GKM
szakállamtitkára, Göndör István országgyûlési képviselõ,
Herczog Edit EU parlamenti képviselõ, Szabados Gábor, az
MBFH elnöke, Valaska József, az MBSZ elnöke, Rabi Ferenc,
a BDSZ elnöke, dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnöke,
dr. Bõhm József, a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi
Kar dékánja, Mosonyi György, a MOL Nyrt. vezérigazgatója,
Áldott Zoltán, a MOL Nyrt. KTD ügyvezetõ igazgatója,
Cseresznyés Péter, Nagykanizsa alpolgármestere és dr. Zoltay
Ákos, az MBSZ fõtitkára, az ünnepség levezetõ elnöke.

A Magyar Himnusz eléneklése után a Szivárvány Ének-
együttes lépett fel, majd Horváth István elõadómûvész részle-
teket mondott el Soós Zoltán olajos költõ �A furuszár forog�
címû szonett-koszorújából.

Az ünnepi megnyitót Rabi Ferenc tartotta, aki köszöntötte
a résztvevõket, külön köszöntve a ma már nyugdíjas és a még
aktív szénhidrogénbányászokat, megemlékezve jubileumuk-
ról. Ezt követõen röviden értékelte a szakma helyzetét. Ki-
emelte, hogy mind a szénhidrogén-, mind a szilárdásvány-bá-
nyászatban nagy szerepe van a nemzedékek óta felhalmozott
és átörökített tudásnak, a hagyományok õrzésének. A hazai
bányászat ma is jelentõs szerepet játszik az ország gazdasági
életében és a foglalkoztatásban. Köszöntötte dr. Esztó Pétert,
az MBFH régi és Szabados Gábort, az új elnökét, és méltatta
Herczog Edit EU-képviselõ bányászatot, energetikát támo-
gató tevékenységét.

Felsmann Balázs ünnepi beszédének elsõ részében kitért a
magyar szénhidrogén-kutatás és -termelés korábbi és jelenle-
gi helyzetére. Méltatta aMOL teljesítményét a hazai piac szá-
mára olyan fontos kõolaj- és földgáztermelésben, de a régió-
ban meghatározó piaci pozícióinak elérésében is. Ezt követõ-
en röviden szólt a szilárdásvány-bányászat helyzetérõl, majd
megfogalmazta, hogy a kormány számít a hazai bányászat tel-
jesítményére mind az energiatermelés, mind az egyéb terüle-
teken.

Herczog Edit szólt arról a munkáról, amely az európai
energiapolitikával foglalkozik az Európai Parlamentben. Az
Európai Parlament már nagy többséggel döntött, hogy az el-
sõdleges energiahordozók kiválasztásában a tagállamok ha-

tásköre megmarad. Ma már elmúlt az az idõ, amikor ideoló-
giai alapon bármely energiahordozóról kimondhatjuk, hogy
nem akarjuk használni. Két nagyon fontos európai politikát
hangsúlyozott: egyik a környezet megvédésével, fenntartásá-
val kapcsolatos döntéseik sora, még ha azt az ágazati szerep-
lõk sokszor túlzónak, feleslegesnek, az ágazatukat sértõnek
éreznek is. A másik az ember biztonsága a munkában. Végül
azzal zárta, hogy Európa tudásalapú társadalmat épít, és
nekünk a bányászati ágazatban meglévõ tudást minden
erõnkkel kötelességünk megtartani, megõrizni.

Ezt követõen kitüntetések átadására került sor.
AMagyar Köztársasági �Ezüst� Érdemkereszt kitüntetésben

részesült:
Kudela József, a MOL Bányász Szakszervezet elnöke, a mun-

kavállalói érdekképviselet és szociális munkaterületen
végzett három évtizedes kiemelkedõ munkássága elisme-
réseként.

Id. Õsz Árpád, aMOLNyrt. Kutatás-Termelés Divízió techno-
lógiai tervezõ szakértõje, több évtizedes, kiemelkedõen
aktív mélyfúrási, tervezõi és oktatási, valamint a bányász
hagyományokat ápoló példaértékû egyesületi szakmai
munkássága elismeréséül.
A �Magyar Bányászatért� szakmai érdemérem kitüntetés-

ben részesült:
Herczog Edit EU-parlamenti képviselõ, az Európai Parla-

mentben a bánya- és energiaipar érdekében kifejtett ki-
emelkedõ tevékenysége elismeréseként.

Göndör István országgyûlési képviselõ, a Magyar Országgyû-
lésben, a bánya- és energiaipar érdekében kifejtett kiemel-
kedõ tevékenysége elismeréseként.

Podolák György, a Parlament Energetikai Bizottságának elnö-
ke, a bánya- és energiaipar érdekében kifejtett kiemel-
kedõ tevékenysége elismeréseként.
A fentieken túl számosan kaptak �Miniszteri elismerés�,

�Kiváló Bányász�, �Bányász Szolgálati� és �Bányamentõ Szol-
gálati� oklevelek kitüntetést, ill. a BDSZ által alapított Nívó-
díjat. (Szakosztályunk kitüntetett tagjainak felsorolását lásd
alább. � Szerkesztõség)

Elsõ alkalommal került sor a BDSZ által alapított �Bá-
nyásztelepülések polgármestereinek elismerõ emléklapja� és
az ehhez járó bányászgyûrû átadására, melyet három pol-
gármester vehetett át az ünnepségen, további heten pedig a
helyi ünnepségeken.

Az ünnepség aBányászhimnusz eléneklésével zárult.Az ezt
követõ állófogadáson a vendéglátók nevébenMosonyi György, a
MOL Nyrt. vezérigazgatója mondott pohárköszöntõt.

Dr. Horn János

A 2007. évi Bányásznapon kitüntetett tagtársaink

�Kiváló Bányász� kitüntetésben részesült:
Törõ György, a Modulor Kft. mûszaki vezetõje

40 éves �Bányász Szolgálati Oklevél� kitüntetésben
részesült:

Dr. Gagyi Pálffy András, az OMBKE ügyvezetõ igazgatója
35 éves �Bányász Szolgálati Oklevél� kitüntetésben
részesült:

Varga Mihály, a MECSEKÉRC Zrt. biztonságtechnikai
fõmérnöke
25 éves �Bányász Szolgálati Oklevél� kitüntetésben
részesült:

Dr. Havelda Tamás, a VÉRT Zrt. bányászati igazgatója
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Az 57. Bányásznap központi ünnepsége
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BDSZ emléklapot és ezüst bányászgyûrût kapott:
Sipos Jánosné, Rózsaszentmárton község polgármestere.

Tagtársainknak és valamennyi kitüntetettnek további sike-
reket és jó egészséget kívánunk!

Jó szerencsét!

Bányásznapi ünnepségek Tatabányán

A már több évtizedes hagyományokra támaszkodva Tata-
bánya minden polgára a bányásztársadalommal együtt, méltó
módon ünnepelte az 57. Bányásznapot. Az ünneplés gerince a
70-es évek közepén alakult ki, amikor a korábbi, zömmel az
üzemi ünnepségekre, hûségpénzosztásra és megvendégelésre
támaszkodó szeptemberi majálist egy új rendszerû megemlé-
kezés váltotta fel. Ennek lényeges elemei amegmaradó üzemi
megemlékezések mellett sok központi rendezvény: közös ko-
szorúzás az ünnepi szónoklatok után, színvonalas népmûvé-
szeti vásár, nívós gálamûsor és sok kulturális és sportrendez-
vény. Az idõk során ez a rendszer formálódott, elmaradt pél-
dául az ünnepi szónoklat, de a lényeg változatlan. A három
napos, Tatabányai BányászNapok (2007. augusztus 30. � szep-
tember 2.) keretében tartott ünneplést számos kulturális prog-
ram fûszerezte, igen sok bányász kötõdésû mûvészegyüttes
fellépésével.

A bányásznapi ünnepségekkel együtt tartották a villamos-
napokat is, közösen ünnepeltek a bányász- és villamosipari
dolgozók. Olyannyira, hogy az ünnepségsorozat augusztus
30-án 12 órakor az Erõmû lakótelepi Verebély-szobornál tar-
tott koszorúzással kezdõdött. Az üzemi ünnepségek hagyomá-
nyát a TATASZÉN Kft.-ben, az Északdunántúli Vízmû Zrt.
XIV/a. vízaknájában és a Tatabányai Erõmû Kft.-ben tartott
megemlékezés õrizte meg.

Évtizedes hagyomány, hogy legalább egy autóbusznyi,
zömmel egyenruhás bányász keresi föl a bányászsírokat és -em-
lékhelyeket, és elhelyezik a megemlékezés koszorúit. Az elsõ
helyszín Gál István tavaly felavatott mellszobra volt a Vérta-
núk terén, majd a Szabadtéri Bányászati Múzeumban kialakí-
tott emlékhely következett. Itt van például az eredetileg a
Nagyegyházi Bányaüzemben felállított dr.Vitális István mell-
szobor is. Innen az Újbánhidai temetõbe vezetett az út, ahol
az 1950-es, a legtöbb tatabányai bányász életét követelõ bá-
nyaszerencsétlenség áldozatai közül huszonnyolcan nyugsza-
nak.AzÚjtelepi temetõben négy nagy bányabaleset � az 1962-
es XV/a. aknai, az 1950-es XII. aknai, az 1963-as XV/a. aknai
és az 1978-as XII/a. aknai � áldozataira emlékeztünk koszo-
rúkkal. Ez utóbbi az utolsó tatabányai nagy bányaszerencsét-
lenség, itt a kegyeleti út befejezéseként a résztvevõk a kiala-
kult szokás szerint elénekelték a Bányászhimnuszt.

AVértanúk terén a gyülekezésre a Bányász Fúvószenekar
zenéje szólított fel. Pontban délután három órakor, a fanfár
ünnepélyes hangjaival, majd a Himnusz eléneklésével kezdõ-
dött az ünnepség. A narrátor emlékeztetett arra, hogy az idei
Bányásznapot Tatabánya várossá nyilvánításának 60. évében
ünnepeljük. A várost létrehozó szénbányászat ünnepei ezért
ma is az egész város ünnepei.

A Tar István alkotta Bányászemlékmûnél, amely azok em-
lékét õrzi, akik a tatabányai bányászatért áldozták életüket, az
elsõ koszorút a város országgyûlési képviselõi és amegyei köz-
gyûlés elnöke helyezték el. Ezt követõen a város önkormány-
zata, a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyzõ tisztel-
gett, majd a bányászatban tevékenykedõ vállalkozások: a Vér-
tesi Erõmû Zrt., az Északdunántúli Vízmû Zrt. Víztermelõ
Üzeme, a TATASZÉN Kft., a Tatabányai Erõmû Kft. és a
Lasselsberger Hungária Kft. vezetõi hajtottak fejet az elõdök
áldozatát jelképezõ szobor elõtt. A tiszteletadásban a bányász-

kötõdésû civil szervezetek: a Tatabányai Bányász Hagyomá-
nyokért Alapítvány, a BDSZ Tatabányai Szövetsége, az
OMBKE Tatabányai Szervezete következtek. Majd a testvér-
városok: Aalen (Németország), Székelyudvarhely (Románia),
Bedzin (Lengyelország), Christchurch (Nagy-Britannia) és
Izsevszk (Ukrajna) küldöttei távoli vidékek üdvözletét hozták
el a tatabányai bányászünnepre. A koszorúzók hosszú sorát az
Óvárosi Baráti Egyesület és a Fiatalok az Élhetõ Tatabányáért
civil szervezetek zárták. Végül fiatalok és idõsek, bányászok és
más foglalkozásúak egy-egy szál virággal szinte elborították az
emlékmûvet. A Bányászhimnusz közös éneklése zárta a sze-
rény, bensõséges ünnepséget.

A Bányász Kegyeleti Emlékmûvet, B. Hegyi László alko-
tását 1997-ben közadakozásból állíttatta a Tatabányai Bányász
Hagyományokért Alapítvány és az OMBKE Tatabányai Szer-
vezete, a munkájuk során életüket vesztett tatabányai bányá-
szok emlékére. A megroppant fejtést szimbolizáló emlékmû
melletti nyolc kõtáblán 576 balesetben elhunyt bányász neve
szerepel. Az emlékmû avatása óta Bányásznapon itt is elhelye-
zünk koszorút és meggyújtjuk a kegyeleti lángot. Az ünnepség
a fanfárral kezdõdött, majd a Bánhidai Kisfúvósok és Bányász
Zenekar és a Tatabányai Városi Fesztivál Fúvószenekar zenés
kíséretével vonultak az egyenruhások a Szabadtéri Bányászati
Múzeumban rendezett találkozóra. A találkozó a Múzeum
Téravató és Régi Tanévnyitó programjával � amely egyben a
múzeumi látványosságok további bõvülését, gazdagodását
mutatta be � kezdõdött. A múzeum gazdagodását hagyomá-
nyosan Bányásznapkor mutatják be. Bencsik János polgár-
mester köszöntötte az 57. Bányásznapot, a megjelent bányá-
szokat és a múzeum sikeres munkáját és töretlen fejlõdését.



A háromnapos ünnepet a kulturális és sportrendezvények
sora tette színessé. Igen bõ választékot adtak a bányász kö-
tõdésûmûvészek, együttesek. Ebben az évben ünnepli 60. szü-
letésnapját a Bányász Képzõmûvészeti Kör. Bányásznap tisz-
teletére nyitották meg kiállításukat a Kertvárosi Bányász Mû-
velõdési Házban és tartottak nyilvános szakköri foglalkozást a
Szabadtéri Bányászati Múzeumban. Várostörténeti képeslap-
kiállítás nyílt az Óvárosi Közösségi Házban. A ma is aktív
bányász Fehér János � aki most nyerte el a BDSZ Mûvészeti
Nívódíját � fotókiállítását a József Attila Mûvelõdési Házban
rendezték �Csak az múlik, ami volt � címmel. A fúvószeneka-
rok szombaton és vasárnap is adtak térzenét, és vasárnap a ze-
nés ébresztõ semmaradt el. Koncertet adott a Vám- és Pénz-
ügyõrség Koncert Fúvószenekara. A testvérváros Bedzin Vá-
rosi Színháza vendégjátékában pantomim elõadást mutatott
be. Számos helyi együttes lépett fel, köztük a Tatabányai Bá-
nyász Táncegyüttes, a Rozmaringos Bányász Egylet és mások.
Mûsort adtak országosan is ismert sztárok és sztár együttesek,
gazdagítva a tartalmas programot.

Az 57. Bányásznapon harmincadszor rendezték meg az
Országos Bányásznapi Vásárt, amely ma már nélkülözhetet-
len része az ünnepnek. A Fiatalok az Élhetõ Tatabányáért
Egyesület már ötödik alkalommal szervezte meg a nagysikerû
csilletoló versenyt.

A rendezvények, megemlékezések sorát szeptember 2-án,
vasárnap este szalamanderes felvonulás zárta. Fáklyákkal és
bányászlámpákkal több tucat egyenruhás bányász elevenítette
fel a még Selmecbányára visszanyúló hagyományt. A korábbi
években a Tatabányán tanuló bányaipari technikusok tiszte-
legtek ezzel a látványos menettel szakmájuknak, de miután ez
a képzés megszûnt a városban, a hagyomány is veszni látszott,
mígnem néhány éve Bányásznapi programok sorába sikerült
ismét beilleszteni.

A méltóságteljes kegyeleti megemlékezések, a színes és
gazdag rendezvények sora jól szolgálta a szénre épült város
hagyományainak ápolását, az aktív dolgozók rövid pihenését a
rohanó életben és a nyugdíjasok örömteli visszaemlékezését a
régi idõkre, és talán néhány fiatal érdeklõdését is felkeltették.

Dr. Csiszár István

Bányásznap Visontán � Bükkábrányban � Gyöngyösön

A Mátrai Erõmû Zrt. visontai külfejtés irodaháza elõtt
2007. augusztus 31-én ünnepelték az 57. bányásznapot.

Az ünnepség elõtt a bányászzenekar térzenét adott, majd
a Himnusz eljátszása után ünnepi beszédet mondott Thomas
Körber igazgatósági tag. Beszédében a termelési és gazdasági
munkálatokat ismertette, majd a bánya és erõmû jó együttmû-
ködését méltatta. Visontán a bánya irodaépülete mellett em-
lékmûvet építettek az elhunyt bányászok tiszteletére. A múlt
kötelez bennünket, egyben a jövõbe és elõre is mutat. Megkö-
szönte mind a mûszaki-gazdasági vezetõk, mind a fizikai dol-
gozók odaadó munkáját azért, hogy az elmúlt és az idei évben
teljesítették a tervekben megszabott feladatokat.

Az ünnepi beszéd után Valaska József, az igazgatósági ta-
nács elnöke és Thomas Körber igazgatósági tag felavatták az
emlékmûvet. Ezt követõen koszorút helyeztek el a bányász
hõsök emléktáblája elõtt: az igazgatótanács nevében: Valaska
József elnök, Thomas Körber és Heiko Unser igazgatósági ta-
gok; a bányászati igazgatóság nevében:Derekas Barnabás stra-
tégiai igazgató, Bóna Róbert és Mata Tibor bányaigazgatók; a
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete nevében: Pápis László,
Belkovics Gergely, Csató László titkárok; a Villamosipari Dol-
gozók Szakszervezete nevében: Medveczki Zsolt, Sõregi

Zoltán, Tóth István titkárok; a leányvállalatok nevében:
Molnár László, Tóth József ügyvezetõ igazgatók.

Kiváló Bányász miniszteri kitüntetésben részesült: Szabó
István aknász, Szabó András gépmester, Pari Gyula
fúrómester. Miniszteri elismerõ oklevelet kapott: Oravecz
Tamás aknász.

Bükkábrányban szeptember 1-jén ünnepelték a bányász-
napot. A hagyományos térzene után Valaska József elnök
mondott ünnepi beszédet, majd az elmúlt évben vásárolt em-
lékház felavatására került sor.

Bükkábrányban 1985-ben nyitották meg a külfejtést.
Izsvák Antal volt az elsõ üzemvezetõ, aki a kezdõ lépéseket
megtette az évenként 3 millió tonna lignitet termelõ külszíni
bányában.Õt követteUnger Péter okl. bányamérnök az igazga-
tói poszton, akinekmûködése alatt a mai korszerû bányameg-
valósult. Az emlékház felavatásán õ mondta az ünnepi beszé-
det. Visszaidézte a múltat, a beruházási idõszakot, a Visontá-
ról Bükkábrányba �lábon� szállított gépek nehéz körülmé-
nyeit, a falu és bánya között kialakult jó kapcsolatot. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a külfejtéses bánya még sokáig üzemelni
fog, s talán egyszermég erõmû is épül Bükkábrányban, a közel
600 millió tonnás szénvagyonra.

Az emlékházavatáson a szalagot Valaska József elnök és
Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke vágta át. Ezt követõen kitünteté-
seket adtak át, majd állófogadáson vettek részt ameghívottak.

Gyöngyösön ugyancsak szeptember 1-jén ünnepelték a bá-
nyásznapot a város fõterén. Zenés ébresztõ volt a bányász fú-
vószenekarral és a majorettek részvételével. Farkasházi Réka
és zenészei, a Jázmin együttes,Horváth Sándor és zenekara, a
Club 54 koncertje, Delhusa Johnny mûsora, a Crystal élõkon-
certje, a Hooligans szerepeltek a mûsorban. Este tûzijátékkal
ért véget a rendezvény. Színessé tette az ünnepet a kirakodó-
vásár, étel-ital sátrak mûködtek. Az 1970-1980-as bányász-
napok hangulatát juttatta az emberek eszébe a 2007-ben
megrendezett gyöngyösi bányásznap.

Dr. Szabó Imre

Bányásznap Rózsaszentmártonban

2007. szeptember 7-én a Rózsaszentmártoni Község Ön-
kormányzat és a Nyugdíjas Bányász Alapszervezet rendezésé-
ben Rózsaszentmártonban a Lignitbányászati Emlékház ud-
varán tartották meg az 57. bányásznapot.

A bányász fúvószenekar elõadásában elhangzott Himnusz
után a község polgármestere, Sipos Jánosné köszöntötte a
megjelent vezetõket, vendégeket. Szólt a közel 100 éves múlt-
ra visszatekintõ lignitbányászatról, a hagyományokról, az em-
lékház felújításáról, a következõ évek terveirõl. Hangsúlyozta,
hogy Rózsaszentmárton a lignitbányászat bölcsõje. Maradan-
dó emlék lesz a dr. Szvircsek Ferencmúzeumigazgató ésKolláth
Zoltán okl. bányamérnök által tervezett bányászzászló, amely-
nek felavatására is most került sor. A bányásznap hozzátarto-
zik Rózsaszentmárton önazonosságához, történelmi öröksé-
géhez, és a község jövõje nem képzelhetõ el a bányász hagyo-
mányõrzés nélkül. Köszönetet mondott az anyagi és erkölcsi
támogatásért a Mátrai Erõmû Zrt.-nek, a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatalnak, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezetének. Külön megköszönte dr. Kovácsné Bircher
Erzsébetnek, a soproni Központi Bányászati Múzeum igazga-
tójának, hogy vállalta a zászlóanya szerepét.

A polgármester asszony köszöntõje után a Mátrai Erõmû
Zrt. visontai külfejtés igazgatója, Bóna Róbert átadta az épület
udvarán megépített jelképes lejtõsaknát, melyet Ursitz József
Kossuth-díjas tröszti fõmérnökrõl József aknának keresztel-
tek el. Pápis László szakszervezeti titkárral együtt átadták a
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Petõfi-altáróban és Gyöngyös XII-es aknán mûködött bánya-
mozdonyt a népes kocsival és tablóval. Emellé adományle-
velet is szerkesztettek, amelyet a község polgármestere vett át.
Bóna Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy a bányászati ha-
gyományokat õrizzék a községben, hogy unokáinknak is meg-
maradjanak. Gratulált Sipos Jánosné polgármester asszony-
nak az augusztus 30-án Nagykanizsán megtartott országos bá-
nyásznapi ünnepségen kapott kitüntetéshez.

A bányászzászló avatóbeszédet Szabados Gábor okl. bá-
nyamérnök, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke
mondta el. Hangsúlyozta, hogy a zászló fontos szimbólum,
ami mindig egy közösséget jelzett, és létével azt meg is tartja.
Ezután a zászlóanya, dr. Kovácsné Bircher Erzsébet mondott
beszédet és kötötte fel a szalagot a zászlóra.

Szalagot helyezett még el: Hámosi István Péter, a BDSZ
alelnöke, Bóna Róbert igazgató, Pápis László szakszervezeti
titkár, Fáczán József nyugdíjas szakszervezeti titkár. A bá-
nyászzászlót Kocsis Sándor római katolikus esperes szentelte
meg.

A bányásznapi ünnepi beszédet a Bánya- és Energiaipari
Dolgozók Szakszervezetének alelnöke, Hámori István Péter
tartotta. A szívhez szóló beszédet a hallgatóság nagy tapssal
fogadta.

Ursitz József 96 éves bányamérnök versét Hegyi Istvánné
pedagógus mondta el.

Végül a jelképes lejtõsakna bejáratánál a bányász-hõsök
emlékére a jelenlévõ vezetõk, a szomszédos községek polgár-
mesterei, valamint a Magyarországi Bányatelepülések Orszá-
gos Szövetségének elnöke, Nagy Tibor okl. bányamérnök ko-
szorút helyeztek el.

A hivatalos ünnepség a Bányász Fúvószenekar elõadásá-
ban a Bányászhimnusszal fejezõdött be.

Dr. Szabó Imre

Bányásznap Ajka körzetében

Szeptember elsõ szabadnapja immár ötvenhetedik éve a
magyar bányászok ünnepe. Három éve bánya nélkül ünnepel-
nek az ajkai bányászok, összejönnek, hogy együtt emlékezze-
nek a 139 éves bányászkodás múltjára. Ajka, Padrag, Bódé és
Csinger együtt szervezte és ünnepelte meg a Parkerdõben az
idei bányásznapot. Mint minden évben, most is reggel korán
kelt útra a Bányász Fúvószenekar és mazsorettcsoportja, hogy
zenés ébresztõjükkel felhívják a lakosság figyelmét a nap kü-
lönleges voltára.

A reggeli órákban Csingerben már sokaság várta a zené-
szeket, hogy a Csingervölgy nevû mozdony avatóünnepségén
mûsorukkal jó hangulatot teremtsenek. Az ünnepséget a
Csingervölgyért Egyesület abból az alkalomból szervezte,
hogy a két hónapja hazahozott, és azóta felújított mozdony új-
ból ott áll, ahol a bányászat fénykorában dolgozott: Csinger
kapujában mellette a szénfalat szimbolizáló bazaltfal, rajta a
leszállómárkákra emlékeztetõ táblákon a támogatók névsorá-
val, nemzetiszínû szalaggal átkötve várta, hogy az ünnepélyes
felavatás után a bányásznap újabb szimbóluma legyen.

Gerencsér Hilda önkormányzati képviselõ köszöntötte a
megjelenteket, üdvözölte dr. Katona Gábort, a Magyar Bányá-
szati és Földtani Hivatal elnökhelyettesét, Soltész Józsefet, a
Közlekedési Múzeum muzeológusát, dr. Horváth Józsefet,
Ajka alpolgármesterét, és felkérte a vendégeket köszöntõjük
elmondására. Az alpolgármester örömmel üdvözölte a moz-
dony hazajöttét, miáltal a hatvanhárom éve nyugdíjba vonult
gép méltó helyére került, megígérte, hogy az önkormányzat
mindent megtesz állagának megõrzése érdekében. Göncz
Renáta csodálatos éneke után a Bányászhimnusz dallamaira
dr. Horváth József és Soltész József felavatta a mozdonyt és le-
leplezte aCsingervölgy feliratot. A támogatói fal felavatásánál
a szalagot az alpolgármester és Stumpf István vállalkozó, mint
a legnagyobb támogatók vágták el. Jenei Ferenc volt mozdony-
vezetõ megható visszaemlékezése után az APTE néptáncosai
színvonalas, jó hangulatú mûsorral szórakoztatták az avatás
résztvevõit.

Ezután állt a mikrofon elé Pászti Tibor fotós és vasútbarát,
aki a téren felállított sátorban berendezett fotókiállítását nyi-
totta meg. Elérzékenyült szavai tanúskodtak, hogy számára a
mozdony hazajötte és a róla készült fotók nem egyszerûen fe-
ladatmegoldást jelentettek, hanem egy beteljesült álom meg-
valósulását.

A program délután három órakor folytatódott a Hild-
parkban, ahol szép napsütésben gyülekeztek a szervezetek
képviselõi, hogy koszorúzás keretében róják le kegyeletüket a
bányászok emlékére. Rédling Nikolett megnyitó köszöntõje és
szavalata után az önkormányzat, a képviselõk, a Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület, a bányász nyugdíjas szakszer-
vezet, a bányász hagyományõrzõk helyezték el koszorúikat a
szobor talapzatánál.

A parkerdõben folytatódott az ünnepség, ahová buszok
szállították az ünnepelni és emlékezni vágyó bányászokat és
hagyománytisztelõket. A parkerdõbe felérve sátrak, faházak-
ban berendezett, a bányászok életét bemutató kiállítások
(Bódé, Padragkút, Csinger), Anna néni kocsmája és egy szé-
pen feldíszített színpad tárult az érkezõk szeme elé.

A Múzeumkertben a kopjafánál jó volt látni a napfény-
ben meg-megcsillanó bányász egyenruhákat. A Bányász Fú-
vószenekar térzenéje után a Hild-parkban koszorúzók itt is
elhelyezték koszorúikat, emlékezve egy szép, de veszélyekkel
teli szakma múltjára, majd a színpad került a figyelem
középpontjába. Oravecz Edit, a padragi mûvelõdési ház
vezetõje felkérteGerencsér Hilda képviselõt, hogy köszöntse a
megjelenteket. A képviselõ asszony köztudottan híres bányász
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kötõdésérõl, és ez a kötõdés meleg szavain keresztül most is
átütött. Elmondta, hogy a bányászatot már nem tudják vissza-
hozni, de a hagyományokat meg lehet, és meg kell õrizni. Dr.
Horváth József alpolgármester beszédében kiemelte, hogy az a
139 év, ami az ajkai szénbányászatot jelenti, sokkal több, mint
egy szám. Ajkának és környékének fejlõdését, kis faluból szép
várossá válását döntõ mértékben meghatározó idõszak volt.
Elmondta, hogy milyen fontos az emlékezés, mert a bányászat
többet jelent az eszközöknél, a gazdasági eredményeknél, a
bányászat egyfajta életmódot jelentett. A program közben, a
színpad mellett felállított �falézban� a bányásznap emlékére
Snór Károlytól átvehették a bányászok az önkormányzat által
készíttetett emlékbilétákat. Az egyre növekvõ sokaság ezután
színvonalas kultúrmûsort élvezhetett.

Nyolc órakor a színpad mellõl égõ fáklyákkal a kezükben
indult a menet, hogy az 1909-ben szerencsétlenül járt bányá-
szokra emlékezzenek. Gerencsér Hilda a légaknánál történt
eseményeket idézte fel, és a Bányászhimnusz eléneklése után
meghatottan indult vissza a kígyózó sor. A színpadot az est
hátralévõ idejében a Rekviem és a Totálcár rock-együttesek
uralták.

A családias hangulatú bányásznap ismét elérte célját, ta-
lálkozhattak a régi munkatársak, barátok, és emlékezhettek a
régi szép dolog- és ünnepnapokra.

Másnap fél tizenkettõkor kezdõdött az a szentmise, ame-
lyet Tomor Sándor plébános tartott a csingeri kápolnában. Ab-
ban a kis templomban, amelynek tervezett elõdjéhez a téglát
a bányászok túlmunkával az 1940-es években már elõterem-
tették. Akkor nem, de mostanra, amikor a bánya már csak
emlék, itt állhat ez a kápolna, és már második éve mondhat-
nak misét az elhunytak emlékére és a még élõk üdvére. Ezen
a vasárnapon megteltek a padok, a karzat és az állóhelyek,
hogy meghallgassák Tomor atyát, aki visszaemlékezésében
idekerülésének és a bányászokkal való megismerkedésének
körülményeit idézte fel. Dujmovics István csingeri lakos egy
szép bányászverssel köszöntötte a hívõket, aminek hallatán a
padsorokban többen könnyeikkel küszködtek, visszagondolva
a mûködõ bányára, a szénporos arcokra, kérges kezekre. A
kápolna megtelt a bányászkodás emlékeivel, megtelt a múlt
megszépült árnyaival. Bányánk ugyanmár nincs, de élnekmég
bányászaink, akik erõs alapokat raktak le, amire a város épít-
kezett, amire emlékeznünk érdemes és emlékeznünk kell.

Barcánfalvi Zsuzsa

Bányásznapi ünnepségek a mecseki medencében

2007. szeptemberi bányásznapján ismét gazdag ünnepi
programokra látogathatott el az érdeklõdõ közönség. A meg-

emlékezések a hétvége péntekjén, 10 órakor, Pécsett az Ágos-
ton téri központi mecseki bányász emlékmûnél kezdõdtek. Az
ünnepségeket Pécs város, a Pécsi Hõerõmû, a Pécsi Bányász-
történeti Alapítvány képviselõi valamint a volt uránbánya
utódszervezetei rendezték. Pécs városát dr. Tóth Bertalan al-
polgármester képviselte. AmegemlékezéstBerta József bánya-
mérnök, az OMBKE helyi szervezetének titkára, a
MECSEKÉRC Zrt. felelõs mûszaki vezetõje tartotta. Ezt kö-
vetõen a résztvevõk koszorúkat helyeztek el az emlékmû ta-
lapzatára, tisztelegve a szakma áldozatainak emléke elõtt.

Délután a Hõsök terén, este pedig a Csertetõi emlékmû-
nél történtek koszorúzások.

Szombaton, szeptember 1-jén, Vasason a Szent József
templom elõtt a hõsi halált halt helyi bányászok emléktábláját
koszorúzták meg az emlékezõ szervezetek, helyezték el virá-
gaikat amagánszemélyek, majd a somogyi és a pécsbányatele-
pi temetõnél volt megemlékezés.

Vasason, szeptember 2-án 17 órakor a Bányászotthon
elõtt volt ünnepi rendezvény, ahol Bókay Endre országgyûlési
képviselõ és Tóth Mihályné önkormányzati képviselõ, Pécs
Vasas Településrész Önkormányzat vezetõje méltatta a bá-
nyászok máig ható önfeláldozó munkáját. Az ünnepet a Vasas
Bányász Zenekar, a Berze Nagy János népdalkar és a Pécs-
Somogy Kulturális Egyesület Irodalmi Szakkörének mûsora
színesítette.

Szeptember elsején újabb toronyzene szólalt meg a me-
cseki uránbánya egykori irodaépületén. E bányász toronyzene
a Tisztelet a bányász szaknak és a Bányászhimnusz dallamai-
ból �klopacska ütemben� komponált zenemû.Az avató beszé-
det Sallay Árpád bányamérnök a Bányásztörténeti Alapítvány
nevében mondta.

Ezt követõen az ünnepség Bátaapátiban folytatódott, ahol
a MECSEKÉRC és MECSEKÖKO cégek dolgozói együtt
ünnepeltek a kis- és közepes sugárzású hulladékok tervezett
elhelyezésére szolgáló területet kutató lejtõsaknák építési
helyszínén.

Az idén felavatott cserkúti templom tornyában felszerelt
bányász toronyzenével együtt immár tizenkét helyen emlékez-
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Bányász díszõrség az Ágoston téren

Bókay Endre országgyûlési képviselõ ünnepi beszédét
mondja Pécs Vasason



teti a baranyai közönséget a bányászokra és az általuk végzett
hasznos és kemény bányamunkára. A bányász toronyzenék
ötlete és megvalósítási javaslata a Pécsi Bányásztörténeti Ala-
pítványtól származik, a kivitelezés költségeihez viszont a hely-
színekben érdekelt önkormányzatok és gazdasági szervezetek
is hozzájárultak.

Az uránvárosi bányász hétvégén � a Pécsi Szivárvány
Gyermekház udvarán � mindkét nap, szombaton és vasárnap
is tartalmas programokon vehetett részt az ünneplõ közönség.

Szombaton sport és kulturális rendezvények voltak, vasár-
nap a déli órákban rendezett ünnepségen a bányásznapi kö-
szöntõt Szili Katalin, az országgyûlés elnöke és Tasnádi Péter,
Pécs város polgármestere, országgyûlési képviselõk mondták.
Szili Katalin szólt arról, hogy a bányászat hagyományainak
ápolásamellett szükség van a közösségi összefogásra a jövõ fe-
ladatainak elvégzéséhez. A délután folyamán pedig zenei
programokon vehettek részt és szórakozhatott a közönség. Az
esti szórakozást a tûzijáték hangulata fokozta.

A Várostörténeti Múzeumban a Bányásznap alkalmából
nyitottákmeg azt az egy hónapig látható kiállítást, mely a Sop-
roni Központi Bányászati Múzeumból érkezett a városba. A
kiállításon a bányászati eszközök mellett ásványritkaságokat,
ékszereket és díszeket is bemutattak.

A komlói bányász emlékmûnél Pozsár Sándor, a KÖKA
Kõ- és Kavicsbányászati Kft. komlói üzemének vezetõje ünne-
pi beszédében emlékeztetett azokra a komlói bányászokra,
akiket sohasem szabad elfelejteni, akik életüket adták a szé-
nért, a városért. A helyi pártok és civil szervezetek az ünnep-
ség befejeztével � a Komlói Bányász Fúvószenekar játéka
mellett � helyezték el megemlékezõ koszorúikat.

Megemlékezések voltak még a szászvári temetõben, Hi-
dason és Nagymányokon.

Dr. Biró József

57. Bányász- és 15. Villamos-napi Ünnepségek
Oroszlányban

Ahagyományoknakmegfelelõen az 1983. évi márkushegyi
bányaszerencsétlenség áldozatainak emlékmûvénélmegtartott
koszorúzási ünnepséggel kezdõdtek az idei rendezvények. A
mûszakváltáskor megtartott megemlékezés mintegy 150-200
dolgozó jelenlétében zajlott. Az oroszlányi Bányász Koncert-
és Fúvószenekar kíséretére a bányaüzem vezetése, a rep-
rezentatív szakszervezetek, Oroszlány város polgármestere, az

üzemi tanács képviselõi és az elhunyt lengyel bányászok
emlékére a Kopex cég képviselõi helyezték el koszorúikat.

A rendezvénysorozat ezután a fõtéren folytatódott. A
Himnusz elhangzása után az országgyûlési képviselõk, a város
vezetõi, a Vértesi Erõmû Zrt. felügyelõ bizottsága, a bánya és
erõmû igazgatói, a szakszervezetek, majd a városi képviselõ-
testület tagjai koszorúzták meg a Bányász Emlékmûvet.

Az ünnepségen megjelenteket dr. Havelda Tamás bányá-
szati igazgató köszöntötte, aki megnyitójának elején idézte az
elmúlt év eseményeit, majd beszédében biztató, de küzdelmes
jövõkép bontakozott ki hallgatósága elõtt.

Ezt követõen az ünnepség szónokaként Kamarás Miklós,
a VÉRt. igazgatóságának elnöke lépett a mikrofonhoz, és rö-
viden felvázolta a tatabányai és oroszlányi bányászkodás tör-
ténetét aXIX. századtól napjainkig, majd kitért a jövõbeni ki-
látások bemutatására is. A retrofit megvalósulásával, a bio-
massza-tüzelés bevezetésével és az EU-vállalásokkal kapcso-
latban megjegyezte: �A VÉRt. az egyetlen nagyerõmû Ma-
gyarországon, amely termékét teljes mértékben a versenypia-
con értékesíti. A termelés 2014. december 31-ig jelen gazda-
sági, mûszaki szerkezetben fenntartható.� A tartós megújulás
ára azonban 35 Mrd Ft, amely tõkeigény nem látszik biztosít-
hatónak, ha figyelembe vesszük a jelen idõszak eladósodott-
ságát is. Így a fõtulajdonos MVM Zrt. a társaság privatizá-
cióját tûzte ki célul. Köztudott azonban, hogy ennek egy sza-
kasza eredménytelen lett, így: �a VÉRt. soron következõ
(szeptember 26-i) közgyûlésén várhatóan döntés születik
arról, hogy a Vértesi Erõmû Zrt. az MVM elismert tár-
saságcsoport része lesz.�

Az ünnepi beszédet követõen elismerések, kitüntetések
átadására került sor. Kamarás Miklós és Gálos Tibor (vezér-
igazgató) gratulált a kitüntetetteknek, akik a hallgatóság elis-
merése közepette vehették át díjaikat.

Záróakkordként Kovács István, az BDSz helyi elnöke kö-
szöntötte az ünneplõket és fejezte ki aggodalmát a bányászok
jövõjével kapcsolatban.

Ezután a meghívott vendégek egy kötetlen állófogadáson
beszélhették meg a múlt és jelen eseményeit, a téren maradt
ünneplõket pedig a Bányász Koncert- és Fúvószenekar, vala-
mint a mazsorettek színvonalas elõadása szórakoztatta.

Tóth Zsolt
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központi épületén, beszédet mond Sallay Árpád
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Bányásznapi rendezvények Nógrádban

Az elmúlt hetekben az 57. bányásznapra emlékeztek Nóg-
rádmegye nyugdíjas bányászai is. A legnagyobb létszámú alap-
szervezetBátonyterenyén a Bányász Hõsök emlékmûvéhez fák-
lyás felvonulást szervezett. Balázs Pál alpolgármester mondott
beszédet. Elõzetesen kegyelettel emlékezett a bányamunka
hõseire, majd azt emelte ki az elõadó, hogy Bátonyterenye
fejlõdését a település a szénbányászatnak köszönheti.

Salgótarjánban Rákos József, a bányászszakszervezet Nóg-
rád megyei nyugdíjas bizottságának elnöke emlékeztette a
résztvevõket bányászatunk 150 éves múltjára. Kiemelte a bá-
nyászat társadalmi jelentõségét, a szénipar városteremtõ ere-
jét, a bányamunka, a bányászokmegbecsülését.Mára a bányá-
szat súlya szerényebb lett, de a hagyományokat tovább kell
õrizni. Emlékhelyeket létesítenek, hagyományõrzõ csoporto-
kat mûködtetnek. A salgótarjáni nyugdíjas bányászokkal
együtt ünnepelt a füleki nyugdíjasklub küldöttsége is.

A bányásznapi megemlékezés részeként az emlékezés ko-
szorúit helyezték el Inászón, az elsõ nógrádi bánya bejáratá-
nál. Ezzel egy idõben Baglyasalján, a temetõkertben, a Sára
lejtaknában hõsi halált halt 7 bányász sírjánál is.

Karancsságon a bányásznapi megemlékezés szónoka,
Gyüre János köszöntötte a megjelenteket. Tóth Tihamér pol-
gármester megköszönte a nyugdíjas bányászok segítségét,
amit a település felemeléséért tettek.

Rákóczibányán emlékhelyet avattak, amelyre a Leader-
program keretében pályázott az önkormányzat. További segít-
séget a BDSz, a Nógrádszén, a Montanit Kft. adott.

Az idén a 6. alkalommal rendeztemeg a bányász emléktú-
rát a Nógrád megyei Szabadidõs Klubok Szövetsége, a salgó-
tarjáni önkormányzat, a BDSz Nógrád megyei nyugdíjas bi-
zottsága és a Nógrád megyei Múzeumok Szervezete. Ez alka-
lommal az egykori salgótarjáni bányáknál � Somlyón � For-
gács-telepen � Károlyi aknánál � emlékeztek a bányászkodás-
ra. A Bajcsy-Zsilinszky, majd a Zemlinszky Rezsõ úton jutot-
tak el a túra résztvevõi a régi bányaigazgatósági kastélyhoz
(ma a Társadalombiztosítási Igazgatóság épülete), ahol em-
léktáblát avattak az 1946-os széncsata nógrádi résztvevõinek
tiszteletére. Avató beszédében Székyné dr. Sztrémi Melinda,
Salgótarján polgármestere szólt többek között arról, hogy a
város története csak a bányászmúlt reális ismeretével lehet tel-
jes. Ezért az önkormányzat lehetõségeihez mérten fontosnak
tartja a hagyományõrzést, emlékhelyek kialakítását számos
városrészben. A széncsatának és a széncsata 12 ezer nógrádi
résztvevõjének megújult emléktábláját a polgármester asz-
szony, Becsó Zsolt, a Nógrád megyei Közgyûlés elnöke és
Hámori István Péter, a BDSz alelnöke leplezték le. A bányász-
napi megemlékezés részeként köszöntötték az 1946-os szén-
csata még élõ résztvevõit, majd Székyné dr. Sztrémi Melinda és
Becsó Zsolt emlékérmet adott át az idõs bányászoknak a szén-
bányászatban töltött sok évtizedes eredményes munkájukért.

Az OMBKE Salgótarjáni Osztálya hagyományosan a Bá-
nyamúzeumban tartotta a bányásznapi megemlékezést. Itt a
városi nyugdíjas bányászszakszervezet is képviseltette magát.
Elõször a József-lejtõsaknában lévõ emléktáblánál helyezték
el a megemlékezés koszorúit, majd a könyvtárteremben Józsa
Sándor köszöntötte a résztvevõket, és beszédében méltatta a
bányásznap jelentõségét. Ezen a napon 8 fõ �igazoltan� hiány-
zott a rendezvényrõl. A hiányzóknak Miskolcon rendezett
tanévnyitó ünnepségen kellett megjelenni, ahol az 50 éves
aranydiploma átadására került sor. A tagság nevében így csak
késõbb tudtunk gratulálni �aranyos� kollégáinknak, akik egy
finom babgulyás mellett számoltak be az elmúlt 50 év esemé-
nyeirõl.

Vajda István

A kavicsbányász is bányász!

Gyõrzámolyban a KAVI-KO Kft. üzemeltet egy 100 000
m3/év kapacitású homokos-kavics bányát. Ezt a mennyiséget
4-5 fõfoglalkozású dolgozó termeli ki, 4-5 mellékfoglalkozású
mûszaki, adminisztratív munkatárs segítségével. Én ennek a
bányának vagyok a mûszaki vezetõje.

Ahogy országunk hagyományokkal rendelkezõ bányavidé-
kein teszik, lakóhelyemen, Tatabányán is ünnepeljük szeptem-
ber elsõ hétvégéjén a bányásznapot. Városomban én is részt ve-
szeka rendezvényeken:meghatódottan éneklemabányászhim-
nuszt, egyenruhában vonulok fel, emelgetem a szalamander
menetben a bányászlámpát. Mégis egy ideig hiányérzetem volt,
mert arra gondoltam, hogy én itt részese vagyok a hagyomány-
õrzésnek, Gyõrzámolyban pedig az �én bányászaim� azt sem
tudják, hogy õk is a bányászok nagy családjához tartoznak.

Néhány évvel ezelõtt arra gondoltam, hogy ezt a hiányér-
zetet feloldom. Kértem Szabó József bányavállalkozótól, hogy
Gyõrzámolyban is ünnepeljük meg a bányásznapot, amire õ
pozitív választ adott. Azóta szeptember elsõ vasárnapját meg-
elõzõ csütörtöki nap a dolgozók felveszik az ünneplõ ruháju-
kat, és a bányánál, vagy egy közeli étterembenmegünnepeljük
a bányásznapot. Ebbõl az alkalomból én szólok a hagyomá-
nyokról, beszélgetünk, viccelõdünk, eszünk-iszunk.

Az elõbbiek szellemében zajlott le 2007. augusztus 30-án
Gyõrzámoly egyik patinás éttermében a bányásznap. A mun-
katársak már várták ezt a napot. 10-en ültünk a megterített
asztal mellett és Jó szerencsét!-tel köszöntöttük egymást.
Ugyan nem volt hivatalos �köszöntõ beszéd�, de volt emléke-
zés, vidám viccelõdés, munkaköri sztorik mesélése. Az asztal-
nál ülõk lassan-lassan kezdték érezni, hogy õk lényegében bá-
nyászok, és én ennek nagyon-nagyon örültem.

Sok kõ-, agyag-, kavics- stb. bányánál dolgozó felelõs mû-
szaki vezetõ kollégámtól hallottam, hogy õk is � megfogadva
korábbi felhívásainkat � megszervezték üzemükben a bá-
nyásznapot, de még sok helyen ezt nem tették meg. Ezért ké-
rema bányászattal foglalkozó hivatalos és társadalmi intézmé-
nyeket, hogy az ünnepségek kiterjesztéséhez nyújtsanak segít-
séget. Ismételten kérem a bányásztársaimat, hogy a gyõrzá-
molyihoz hasonlóan, vagy más ötletek felhasználásával; tart-
sák meg üzemeikben a bányásznapot, ebbe vonják be az ott
dolgozókat, mert ne felejtsék: a kavicsbányász is bányász!

Sóki Imre

Emlékmûavatás Felsõnyárádon

2007. szeptember 2-ára szólt az a meghívó, melyben Fel-
sõnyárád Község Önkormányzata és a Borsodi Bányász Ha-
gyományokért Alapítvány Kuratóriuma bányász emlékmû
avatására invitált. A program a református templomban a bá-
nyászat emlékére ökumenikus istentisztelettel és az elhuny-
takról való megemlékezéssel kezdõdött. Ezután az ünnepség-
re a Mûvelõdési Ház elõtti téren került sor, ahol Kirila Ferenc
polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Ünnepi avató beszédet mondott Kammel Péter bányamér-
nök, a Feketevölgyi Bányaüzem nyugdíjas fõmérnöke. Kö-
szöntötte a megjelenteket, és megköszönte mindazon szerve-
zetek és magánszemélyek segítségét, akik lehetõvé tették az
emlékmû elkészítését és a Bányásznapon történõ felavatását.

Ezután részletesen ismertette a felsõnyárádi bányászat kö-
zel 130 éves történetét:

1880-ban indult az elsõ bányavállalkozás Petõ István és
Társai néven a �Gábor� bányatelken. A rendszertelen mûve-
lés miatt a Bányakapitányság büntetett, majd 20 évig nem
folyt bányamûvelés. A bányát a Bódy testvérek vették meg
1914-ben. A bánya egészen a II. világháborút követõ évekig



mûködött. A környezõ területeken még négy bányatelek volt,
melyek végül 1926-ban a �Szentháromság� védnevet kapták.
A bányában a IV-es és az V-ös telepet is mûvelték, termelése
a háborút megelõzõ években elérte az évi 17000 tonnát.

A Kõvágóhegy Ny-i oldalán Waldman József vállalkozó
1923-ban nyitott bányát, melynek tulajdonjogát Mánik Lajos
szerezte meg. A bányatelket 1929-ben �Szent István� néven
jegyezték be. Ez a bánya 1938-ban még mûködött, évi terme-
lése 3000 tonna körül mozgott.

A Felsõnyárádi I. aknát 1940-ben, a Felsõnyárádi II. aknát
1947-ben létesítették. Akkor a II-es akna a borsodi medence
egyik leggazdaságosabb bányája volt, ahol a IV-es és V-ös te-
lepben is folyt termelés. Említésreméltó, hogy a borsodi szén-
bányászat történetében itt alkalmaztak elõször lejtõsaknai gu-
miszalagot. A bánya 1953-ban érte el csúcsteljesítményét, 650
fõs létszám mellett napi 1000 tonna szenet termelt.

Ebben a bányában történt 1955. augusztus 5-rõl 6-ra virra-
dó éjszaka a borsodi szénbányászat egyik legnagyobb bánya-
szerencsétlensége. Hatalmas felhõszakadás nyomán a Szuha-
patak oly mértékben áradt meg, hogy a víz az újonnan létesí-
tett segédaknán keresztül befolyt a bányába. A dolgozók több-
sége kimenekült, heten azonban bent rekedtek és életüket
vesztették. A bánya sorsát végül az pecsételte meg, hogy a
Szuha-patak áthelyezésére irányuló tervek meghiúsultak, a
termelés 1970-ben befejezõdött

A felsõnyárádi bányászat legeredményesebb idõszaka ak-
kor kezdõdött, amikor az '50-es évek elején megkezdõdtek a
Feketevölgy I. és Feketevölgy II. akna létesítésével kapcsola-
tos munkák. A Feketevölgy II-es aknai lejtõsakna-pár kihajtá-
sát 1953-ban kezdték meg. Az akna átlagosan napi 600-800
tonna szén kitermelésére volt képes, mivel a termelés növelé-
sének korlátot szabott a lejtõsaknai végtelenkötelû szállítóbe-
rendezés. A termelés hagyományosnak mondható technoló-
giával történt. Az üzemelõ frontfejtéseken acéltámot és acél-
süveget alkalmaztak fejtésbiztosításként, de a szén jövesztése
marótárcsás jövesztõgéppel történt. AzÉ-i bányamezõ lefejté-
se 1978 augusztusában fejezõdött be, az aknánmegszûnt a ter-
melés. A bánya végleges bezárására 1989-ben került sor.

A felsõnyárádi és egyben a borsodi bányászkodás történe-
tének kiemelkedõ állomása volt Feketevölgy I-es akna létesí-
tése. A bányát 1952-ben kezdték építeni. A feltárási és elõké-
szítési munkákat követõen 1970-ben a IV-es telepben indult
meg a termelés, majd 1973-ban az V-ös telepben is, ahol az a
bánya bezárásáig folyt. Feketevölgy I. aknát a nagyfokú gépe-
sítésnek és automatizálásnak köszönhetõen a borsodi meden-
ce egyik legmeghatározóbb és legnagyobb termelõkapacitású
bányájaként tartották számon:
� A fejtések biztosítására Fletcher-típusú önjáró berendezése-
ket, a szén jövesztésére marótárcsás jövesztõgépeket alkal-
maztak.

� A bányatérségek kihajtása F-típusú jövesztõ-rakodó gépek-
kel történt.

� A bánya valamennyi széntermelõ munkahelyérõl a termel-
vényt gumihevederes szállítóberendezéseken szállították.
Olyan gumiszalagokat használtak, melyek alsó- és felsõági
személyszállításra is alkalmasak voltak.

� Kialakításra került egy korszerû diszpécserközpont az aknai
irodaházban. Innen lehetett automatikus vezérléssel indíta-
ni, leállítani vagy reteszelni a gumiszalagokat egészen a kül-
színi széntároló bunkerig.

� 1978. március elején indult meg az M mezõben az elsõ
VOB-HP 102 típusú páncélpajzs berendezésekkel biztosí-
tott frontfejtés, ami késõbb mindenütt felváltotta a korábbi
fejtésbiztosítást. Ezen a fejtésen alkalmaztak Feketevölgyön
elõször fogasléces vontatású kéttárcsás maróhengert.
Az akna termelési csúcsát 1979-ben 948 000 tonna terme-

léssel érte el. A ki nem mondott, de nagyon remélt 1 Mt/év
termelést sajnos soha nem sikerült megvalósítani.

Az 1980-as évek elején két nagy bányaszerencsétlenség
sújtotta az aknát. 1982. április 17-én az M/9-es frontfejtésen
hatalmas iszap és vízbetörés következett be. Az elszerencsét-
lenedett fejtés átszerelése 3 hónapot vett igénybe. 1983. június
elején az M/11-es frontfejtés légvágatában vágatátépítési
munka során lángvágás következményeként bányatûz kelet-
kezett. Emberéletet egyik esemény sem követelt.

1984. július 1-jén a szuhavölgyi és ormosi bányaüzemet
összevonták, az éves termelés egészen 1989-ig 7-900 kt között
változott, a foglalkoztatottak száma meghaladta a 2000 fõt,
akik 73 községbõl jártak dolgozni. Aztán fokozatosan csök-
kent az akna termelése, részben az elõkészítési tevékenység
szándékos visszafogása, részben a munkahelyek egyre távolo-
dó helyzete miatt.

1993-ban �miközbenmár jóval korábbanmegkezdõdött a
Borsodi Szénbányák felszámolási eljárása � egy kormányhatá-
rozat lehetõvé tette a bánya bezárásának elkerülését olyan fel-
tétellel, hogy tovább üzemelhet gazdasági vállalkozásként, de
állami finanszírozás nélkül. Ugyanez vonatkozott Putnok Bá-
nyára is, miután mindkét bánya sajnálatos módon kimaradt az
ún. bánya-erõmû integráció lehetõségébõl. A kormányhatáro-
zat nyomán alakult meg 1993. október 1-jei hatállyal Fekete-
völgy Bánya Kft. 1 M Ft alaptõkével, 710 fõt foglalkoztatva.
1994. január 1-jétõl a társaság tulajdonosi jogait a Borsodi Bá-
nyavagyon Hasznosító Rt. vette át. Az 1994-es év végéig a bá-
nya olyan mértékû adósságállományt halmozott fel, ami nyil-
vánvalóvá tette, hogy az elõírt feltételeknek nem tud eleget
tenni, azaz nem tud állami veszteségfinanszírozás nélkül mû-
ködni. Az 1994-es kormányváltást követõen 1995 és 1998 kö-
zött évenkénti meghatározott mértékû állami költségvetési tá-
mogatásban részesült az üzem, ezzel lehetõvé vált a bánya to-
vábbi üzemeltetése. Itt szükséges megemlíteni, hogy a bánya-
adók, közterhek és egyéb járulékok címén kétszer akkora
összeget fizetett be az állami költségvetésbe, mint amennyi tá-
mogatást kapott. Az éves termelés 150-200 kt volt.

Az akna bezárása elõtt 1999-ben 309 M Ft, 2000-ben 651
MFt újrakezdési csomag kifizetésére került sor amunkaválla-
lók részére az akkori határozatoknak megfelelõen.

Az akna végleges bezárására 2000 augusztusában került
sor, ami egyben a felsõnyárádi mélymûveléses bányászat végét
is jelentette. Teljes élettartama alatt többmint 17M tonna sze-
net termelt. Ezzel egyidejûleg azonban a 220 éves múltra visz-
szatekintõ borsodi szénmedence mélymûvelésû szénbányá-
szata is megszûnt, hiszen nem sokkal késõbb Putnok Bánya is
a bezárás sorsára jutott.

Kammel Péter a beszéde végén megemlékezett az elmúlt
60 évben munkavégzés közben elhunyt 18 bányásztársunkról.

Ezt követõen Gyárfás Ildikó és Gúr Nándor országgyûlési
képviselõk köszöntötték amegjelenteket és emlékeztek a bor-
sodi bányászkodás múltjára. Lóránt Miklós
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Az OMBKE választmányának 2007. október 12-i ülése

Az OMBKE Mikoviny tanácstermében (Budapest, Fõ u.
68.) megtartott ülést dr. Tolnay Lajos elnök vezette. Jelen volt
19 fõ választmányi tag és 13 fõ meghívott.

Napirend elõtt Tolnay Lajos elnök megemlékezettMarian
Lichner tiszteleti tagról, Selmecbánya polgármesterérõl, aki
2007. szeptember 9-én 58 éves korában elhunyt. Marian
Lichner igen sokat tett a bányász-kohász hagyományok ápolá-
sa, a magyar-szlovák kapcsolatok javítása érdekében. Emléké-
nek az ülés résztvevõi egy perces néma felállással tisztelegtek.

Ezután az elnök tájékoztatta választmányt a 96. küldött-
gyûlés óta eltelt idõszakban történt, illetve folyamatban lévõ
legjelentõsebb eseményekrõl:
� Clean Steel nemzetközi vaskohászati konferencia (Balaton-
füred, június 4-6.)

� Bányahatósági Konferencia (Miskolc, június 7-8.)
� Az OMBKE képviseltette magát a német Knappentagon
(június 28-30.)

� Szoboravatás azÖntödeiMúzeumban (Budapest, július 22.)
� Központi Bányásznap (Nagykanizsa, augusztus 30.)
� 70 éves a magyar szénhidrogén-bányászat (Bázakerettye,
augusztus 31. � szeptember 1.)

� Selmeci Szalamander és tanulmányút Wielickára (Selmec-
bánya, szeptember 7-9.)

� a Központi Bányászati Múzeum jubileumi kiállításának �
�50 év 50 tárgy� � megnyitója (Sopron, szeptember 14-15.)

� aVárpalotaiMúzeumünnepsége (Várpalota, szeptember 15.)
� Kerpely Napok (Miskolc, szeptember 21.)
� Fazola Nap (Miskolc, szeptember 22.)
� Bányamérõ Világkongresszus 21 ország képviselõivel (Bu-
dapest, szeptember 24-28.)

� 50. Bányagépészeti Konferencia (Siófok, szeptember 28-29.)
� Fémkohászati Napok (Miskolc, október 12.)
� Magyar Öntõnapok (Lillafüred, október 14-16.)
� Nándori Gyula emlékülés (Miskolc, október 16.)

Dr. Tolnay Lajos elnök összefoglalta a jelenlegi ciklusban
az egyesület vezetõi elõtt álló legfontosabb feladatokat, me-
lyekre koncentrálva kell a választmányi munkát is végezni:
� A fiatal szakemberek bevonása az egyesületi életbe, a veze-
tés utánpótlásának biztosítása az egyesület minden terüle-
tén.

� A területi szervezeteink mûködési feltételeinek biztosítása.
� Részvétel a szakmai érdekképviseletekben az illetékes ér-
dekképviseleti szervezetekkel együttmûködve.

� Hagyományaink ápolása.
� A határon túli rendezvények közül továbbra is kiemelten
kezelni a selmecbányai szalamander ünnepséget és az EMT
konferenciát.

� A szakmai lapjaink folyamatos megjelentetése.
� A gazdálkodás egyensúlyának megtartása.

Az 1. napirendi pontban az új választmányi tagok mutat-
koztak be eddigi életútjuk rövid ismertetésével. A megújult
választmány névsorát a melléklet tartalmazza.

2. napirendi pont: Kovacsics Árpád fõtitkár a szakosztályok
véleménye alapján tett javaslatot az egyes választmányi bizott-
ságok vezetõire. Ismertette, hogy a korábbi Nemzetközi Kap-
csolatok Bizottságát egyesületi szinten a jövõben nem indo-
kolt mûködtetni, mivel a nemzetközi szakmai kapcsolatokat a
szakosztályok tartják fenn, az EMT-vel és a Selmecbányával
való kapcsolatokat pedig az ügyvezetõség fogja össze.

A választmányi bizottságok vezetõire tett javaslatot a vá-
lasztmány egyhangú szavazással elfogadta. (V. 5./2007. sz. ha-
tározat)

Kovacsics Árpád a szakosztályokkal folytatott egyeztetések
alapján javaslatot tett a BKL felelõs szerkesztõire. A javasla-
tot a választmány szintén egyhangúlag fogadta el. (V. 6./2007.
sz. határozat)

3. napirendi pont:A 96. Küldöttgyûlés határozatainak vég-
rehajtásával kapcsolatos teendõk, elõadó: Kovacsics Árpád fõ-
titkár. Az írásban is kiküldött elõterjesztéshez számos hozzá-
szóló volt, akik elsõsorban a szakmai érdekképviselettel ill. a
szakmaimúzeumok támogatási módjaival kapcsolatban fejtet-
ték ki javaslataikat. Végeredményképp a választmány egyhan-
gúlag elfogadta a végrehajtási programot. (V. 7./2007. sz. hatá-
rozat)

A 4. napirendi pontban dr. Horn János az Érembizottság
nevében ismertette a Szent Borbála-napi kitüntetésekre vo-
natkozó elõterjesztést, amit a Választmány egyhangúlag meg-
szavazott (V. 8./2007. sz. határozat).

5. napirendi pont: Tájékoztatás az OMBKE gazdálkodásá-
ról. Az elõadó: dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató be-
számolt arról, hogy az I-III. negyedéves adatok azt jelzik, hogy
az egyesület a 2007. évet nyereséggel fogja zárni, és tartalékot
is tud képezni.

6. napirendi pont: Egyebek
Dr. Barátosi Kálmán adott tájékoztatást az ISM XIII.

Nemzetközi Bányamérõ Kongresszusáról.
Kovacsics Árpád bejelentette, hogy vizsgálják a 2008. évi

Bányász-Kohász-Erdész Találkozó lehetséges helyét.

A 2007. október 12-i választmányi ülés határozatai

V. 5./2007. sz. határozat: A Választmány a következõ
személyeket bíztameg a választmányi bizottságok vezetésével:

V. 6./2007. sz. határozat: A Választmány a következõ
személyeket bíztameg a BKL felelõs szerkesztõi feladatokkal:
BKL Bányászat: Podányi Tibor, BKL Kohászat: Dr. Lengyel
Károly, BKL Kõolaj és Földgáz: Dallos Ferencné.

V. 7./2007. sz. határozat: A választmány a 96. Küldöttgyû-
lés által hozott határozatok végrehajtására a következõ fela-
datokat jelölte meg:

� A Küldöttgyûlés továbbra is kiemelkedõen fontos feladatá-
nak jelöli meg a fiatal szakemberek bevonását az egyesületi
életbe.

Az Ifjúsági Bizottság dolgozza ki az ezen feladattal kap-
csolatos koncepciót és programot, és nyújtsa be a 2007.
decemberi választmányi ülésre.

� A Küldöttgyûlés felkéri a Választmányt, hogy az érdekkép-
viseleti szerveinkkel, a Bányász Szakszervezettel és a Bányászati
Szövetséggel együtt dolgozzon ki javaslatot megfelelõ szén-dioxid
kvóták kialakítására.

Egyesületi ügyek

Bizottság
Alapszabály Dr. Esztó Péter
Érem Komjáthy István
Ifjúsági Morvai Tibor
Iparpolitikai Dr. Gál István
Környezetvédelmi Szombatfalvy Rudolf és

Erõs György (társelnökök)
Oktatási Dr. Dúl Jenõ
Történeti Tóth János
Etikai Dr. Tóth István
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Az Iparpolitikai Bizottság együttmûködve a szakmai ér-
dekképviseleti szervekkel és a MTESZ Energetikai Bizottsá-
gával (ennek elnöke dr. Tóth István) a lehetséges intézkedé-
seket tegye meg.

� A Küldöttgyûlés felkéri a Választmányt, vizsgálja meg, mi-
lyen javaslatokkal járulhat hozzá az Egyesület egy új ásványi
nyersanyag-politika kialakításához.

Az adott feladat végrehajtása érdekében az OMBKE
Iparpolitikai Bizottsága az érdekelt Szakosztályokkal együtt-
mûködve vegye fel a kapcsolatot az MBFH-val, és közösen
határozzák meg a javaslatok tárgyát, formai követelményeit.

� A Küldöttgyûlés javasolja a Választmánynak, hogy szak-
mai múzeumaink támogatása ügyében fogalmazzanak levelet az
Egyesület nevében az oktatási és kulturális miniszternek.

A Történeti Bizottság a szakmai múzeumok és a kurató-
riumok bevonásával tekintsék át a szakmaimúzeumok helyze-
tét és a jövõbeni mûködés feltételrendszerét. Fogalmazzák
meg a lehetséges és szükséges intézkedéseket, és errõl tájé-
koztassák a választmányt. A Történeti Bizottság a következõ
évben szervezze meg a múzeumvezetõk konferenciáját.

V. 8./2007. sz. határozat:AVálasztmány egyhangúan dön-
tött a 2007. évi Borbála-napi kitüntetésekre felterjesztendõ
személyekrõl. Szt. Borbála Emlékéremre:

Bányászati Sz.o. Berta József, Kis István
Kõolaj F. V. Sz.o. Péntek Lajos
Vaskohászati Sz.o. Marczis Gáborné dr.
Fémkohászati Sz.o. Hajnal János
Öntészeti Sz.o. Kovács László
Egyetemi O. Porkoláb László
Miniszteri kitüntetésre: dr. Barátosi Kálmán.

Az ülés jegyzõkönyve alapján PT

Az OMBKE választmányának tagjai

A 2007. május 18-i küldöttgyûlés szerint (26 fõ)

Elnök: Dr. Tolnay Lajos (Fémkohászati Szakosztály)
Fõtitkár: Kovacsics Árpád (Bányászati Szakosztály)
Fõtitkárhelyettes: Dr. Lengyel Károly (Öntészeti Szakosztály)
Bányászati Szakosztály:

Nagy Lajos OMBKE alelnök, szakosztályelnök
Huszár László szakosztálytitkár
Csaszlava Jenõ, Csethe András, Gyõrfi Géza, Hamza
Jenõ, Dr. Horn János, Lóránt Miklós
Dr. Pataki Attila

Kõolaj-Földgáz és Vízbányászati Szakosztály:
Holoda Attila OMBKE alelnök, szakosztályelnök
Kõrösi Tamás szakosztálytitkár

Vaskohászati Szakosztály:
Lontai Attila OMBKE alelnök, szakosztályelnök
Boross Péter szakosztálytitkár
Hevesi Imre, Solt László

Fémkohászati Szakosztály:
Petrusz Béla OMBKE alelnök, szakosztályelnök
Hajnal János szakosztálytitkár
Csurgó Lajos

Öntészeti Szakosztály:
Dr. Sándor József OMBKE alelnök, szakosztályelnök
Katkó Károly szakosztályalelnök (a külföldön
munkát vállaló Pivarcsi Szabolcs titkár helyetteseként)

Egyetemi Osztály:
Dr. Török Tamás az Egyetemi Osztály alelnöke (a kül-
földön munkát vállaló dr. Takács Gábor helyett)
Dr. Dúl Jenõ (a külföldön munkát vállaló Lukács
Sándor titkár helyett)

Salgótarjáni Osztály: Liptay Péter

Új jogi tagvállalataink

2007-ben az alábbi vállalkozások léptek be az Egyesület
jogi tagvállalatai sorába � dr. Szabó Imre tiszteleti tag, az
ellenõrzõ bizottság tagja hathatós közremûködésével:
� Apex Elektrotechnika Kft. Gyöngyös, ügyvezetõ igazgató:
Lángné Wukován Éva

� EcoplanKft. Gyöngyös, ügyvezetõ igazgató:Füleki Menyhért
� Mátra-Haider Dóser Kft. Visonta, ügyvezetõ igazgató:
Hídvégi Gábor

� Mátrai Erõmû Központi Karbantartó Kft. Visonta,
ügyvezetõ igazgató:Molnár László

� Rotary Mátra Kft. Visonta, ügyvezetõ igazgató: Tóth József
� V.M.C. Vármegye Center Kft. Gyöngyös, ügyvezetõ igaz-
gató: Csiba Attila

� ZÉ + 2 Kft. Petõfibánya, ügyvezetõ igazgató: Karácsony
Zoltán
Tisztelettel köszöntjük új tagvállalatainkat és azok veze-

tõit! Köszönjük, hogy egyetértenek egyesületünk célkitûzései-
vel és támogatják azt.

Szerkesztõség

Tatabányaiak Bátaapátiban
A �vénasszonyok nyarának� egyik napsütéses hétvégéjén

az OMBKE Tatabányai Csoportjának lelkes kis csapatával
szakmai kirándulásra indultunk a tolnai dombok közt megbú-
vó Bátaapátiba.Pákozd ésNadap érintésével, a helyi múzeum,
a Pákozdi napok rendezvényeinek és az országos szintezési
pontnál felállított emlékmûmegtekintését követõen jutottunk
el a baranyai Szászvárra. A kirándulás innen szakmai jelleget
öltött.

Szászváron megnéztük a Bányászati Múzeumot, benne a
szakmaszeretõ helyiek által összegyûjtött és féltve õrzött em-
léktárgyakat. Szemet gyönyörködtetõek voltak a régi bánya-
térképek míves ábrázolásai, és élmény volt beleolvasni az egy-
kori brigádnaplókba. A múzeumlátogatást követõen a szász-
vári Borházban megittunk néhány eks'-et, és jó hangulatunk
tanúbizonyságaként a vendéglátóink örömére nótáinkból is
átnyújtottunk egy nagy, színes csokrot. Mivel velünk volt a ta-
tabányai Rozmaringos Bányászegylet néhány aranytorkú tagja
is, így hangunk betöltötte az egész borospincét. Aztán búcsú-
zóul, vendéglátóink kérésére � de már kint az utcán, a Borház
elõtt � elénekeltük a Bányászhimnuszt. A napokban tudtam
meg, hogy azóta is emlegetik a faluban, hogy régen hallottak
ilyen gyönyörû, szívbõl szóló éneklést!

Utunkat Váralja érintésével folytattuk. A falu É-i végén az
egykori ún. Váralja-akna helyén, meghagyva és bányászati
emléktárgyakkal megtöltve a táró bejáratát, Bányászati Em-
lékhelyet alakítottak ki, melyet a helyi Hagyományõrzõ Egye-
sület és Bányász Nyugdíjas Klub gondoz. A bejáratnál felállí-
tott emlékmûnél, melyen a bányaszerencsétlenségben elhuny-
tak neve áll, elénekeltük a Tisztelet a Bányász szaknak c. dalt.
Esteledett, s már csak emlékében élt az õszi nap melege,
mikor Bátaapátiba értünk. Az estét borozgatással, s hol nótá-
zással, hol beszélgetéssel töltöttük.

Másnap � hogy a �bányamûszak� is meglegyen � a falu
melletti völgyben a kis és közepes aktivitású radioaktív hulla-
dékok számára kialakított bányatérségeket jártuk be. Az
Eszter-aknában lefelé haladva vidáman cuppogott a gumicsiz-
mánk a talpon összefolyó vizek okozta sárban. A vájvégen a
gránitfal elõtt készítettünk néhány emlékfotót, s lassan elin-
dultunk felfelé. A külszínre menet már olyan volt, mintha
ólomlábakon járnánk. Ha nem jött volna a felmentõ sereg �
egy �multikár� bányaautóban megtestesülve �, akkor a cso-
port néhány idõsebb tagja még most is ott róná a métereket
felfele kaptatva.
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Ebéd után a környék földtanával ismerkedtünk: felhagyott
gránitbányákat, feltárásokat néztünk meg, hogy képet kap-
junk a gránit sokféleségérõl. A terepi program porától a Nas-
polya panzió wellness részében sikerült megszabadulnunk, s
ezután egy fárasztó nap nem is végzõdhetett másképp, mint az
Euroborház pincészetében nótázgatás közben finom borokat
kóstolgatva barátkozni Bátaapáti fehér és vörös nedüivel.

A kirándulás zárónapján a reggelit követõen Grábócra
utaztunk, ahol Krisztina nõvér sziporkázó elõadásában ismer-
kedtünk meg hazánk egyetlen szerb ortodox templom-kolos-
tor együttesével. A templom hideg falai közül kilépve, a me-
lengetõ napsütésben kellemes sétát tettünk a kolostor mögöt-
ti hegyre, ahonnan gyönyörû panoráma tárult elénk: az õsz
pompás színei bearanyozták a völgyet. Az ebédet jó hangulat-
ban fogyasztottuk el Nagydorogon, majd tovább buszoztunk
Tácra, az egykori Gorsiumba, hogy körbesétáljunk a római
kori feltárások szabadtéri kiállítóhelyén. A program végezté-
vel hazafelé vettük az útirányt, és a kora esti órákban, élmé-
nyekben gazdagon érkeztünk meg Tatabányára.

Németh László

Peredi Ágnes elõadása

Igen nagy érdeklõdés elõzte meg Peredi Ágnes újságíró,
médiaszakértõ 2007. november 6-án a Mikoviny teremben
megtartott elõadását.

Az értékes szakmai tartalommal, látványos és lényegre tö-
rõ ábrákkal tarkított elõadásban az újságíró arról beszélt, mi-
ért látunk mást magunk körül, mint amit az újságokban, rá-
diókban, tévékben mutatnak a világ jelenségeirõl. Azokat a
társadalmi és gazdasági
folyamatokat kísérte vé-
gig, amelyek az utóbbi
másfél-két évtizedben
nemcsak az ország, ha-
nem amédia világát is át-
alakították. Ennek a vál-
tozásnak a lényege a
piaci viszonyok térnyeré-
se, amely gyakran ellen-
tétbe állítja a kiadók és
médiatulajdonosok érde-
keit az olvasók érdekei-
vel. Bemutatta a napilap-
piac gyökeres átalakulá-
sát, a kereskedelmi tele-
víziók hatásait, a reklám-
bevételek szerepét és következményeit, a minõségre és a szín-
vonalra, valamint az objektivitásra gyakorolt hatását. Érzékel-
tette, hogy ma már lényeges különbségek vannak az egyes
orgánumok szakmai színvonala között, és az eligazodásban
sokat számít, hogy az információt milyen forrásból szerzik az
olvasók, nézõk. Nem elég azt mondani, hogy �megírta az
újság, bemondta a tévé�� Nem árt tudni azt is, hogy melyik.
Mert igen széles a skála a bulvár, a bulvárosodó és az egyre
ritkább, komoly szakmai színvonalat képviselõ, többé-kevésbé
objektív orgánumok között.

Az elõadóhoz több kérdés is elhangzott, amelyekre részle-
tes, konkrét választ kaptak a kérdezõk.

Az elõadás végén a helyi szervezet elnöke tájékoztatást
adott az aktuális egyesületi/szakosztályi kérdésekrõl, és meg-
hívta a résztvevõket a budapesti szervezetek által 2007. de-
cember 4-én a Szt. Gellért-hegyi sziklatemplomban rendezen-
dõ Szt. Borbála-napi szentmisére.

Dr. Horn János

Beke Imre elõadása Gyöngyösön

2007. október 30-án Gyöngyösön a Honvéd Kaszinóban
az OMBKEMátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének szer-
vezésében Beke Imre okl. bányamérnök, ny. minisztériumi fõ-
mérnök: Az Eocén-program és a Bükki Energetikai Kombinát
összehasonlító vizsgálata címmel tartott nagy érdeklõdést ki-
váltó elõadást.

Az elõadó elöljáróban megemlékezett arról, hogy dolgo-
zott a Mátravidéki Szénbányászati Trösztnél, és elmondta,
hogy további munkája során szoros kapcsolatba került ener-
giapolitikával, a bányászat hosszú távú elképzeléseinek kiala-
kításával, így az elõadásában szereplõ mindkét programmal.

Az Állami Tervbizottság (ÁTB) 1974-ben jóváhagyta a
Bükki Energetikai Kombinát fejlesztési célját. A két program
mutatói

A két program gazdasági összehasonlítását a Bányászati
Tervezõ Intézet végezte. A gépszállítási szerzõdésekkel meg-
alapozott bükkábrányi programot kb. 10%-kal felbruttósítot-
ták, az Eocén-program költségeit ugyanilyen mértékben csök-
kentették. Még így is kb. 5%-kal jobbnak ígérkezett Bükkáb-
rány. Mindezek ellenére a Nehézipari Minisztérium az állami
tervbizottságnak azt az elõterjesztést tette, hogy az Eocén-
program elõzze meg a �bükki� programot. A fõ indok az volt,
hogy Tatabányán a gyors leépítés a bányászok lázadását válta-
ná ki, s ezt a politika nem engedheti meg. Végül is a legfelsõbb
vezetés az Eocén-program mellett döntött. Az Eocén-prog-
ram fiaskója már az 1980-as évek elején hiányt indukált az or-
szág energia-mérlegében, ennak ellenére a kormány és a párt
sohasem rehabilitálta az eredeti bükkábrányi programot, in-
kább a Paksi Atomerõmûvet építették meg szovjet együttmû-
ködéssel. Ma Bükkábrányban 3 Mt lignitet termelnek évente
és 40 km távolságra, Visontára szállítják, így is gazdaságos.

Szó esett arról is, hogy korábban, 1970-1971-benVisontán
is nagy hiba volt a falut meghagyni, nem felépíteniÚj Visontát
(490MFt) és kitermelni a falu alatt lévõ 25Mt lignitet. Akkor
a párt, az Egri Érsekség, a falu öregjei összefogtak és amûsza-
ki érveket �populista� szólamaikkal megtámadták, és gyõztek.
Az 1990-es évek végén a visontai fiatalok az akkori vezetõk fe-
jére olvasták, hogy miért nem valósították meg az eredeti ter-
vet, miért kell nekik egy korszerûtlen �girbe-gurba� faluban
élniük?

Beke Imre elmondta, hogy aMátraaljai Szénbányák veze-
tõi felmérték a helyzetet, és a visontai beruházásnál nyert ta-
pasztalatokat felhasználva részt vettek az Eocén-program ki-
vitelezésében és a Paksi Atomerõmû megépítésében is. Az
elõbbiben a fõvágati, lejtõsaknai és külszíni szalagok, elektro-

m.e. Bükki Eocén
erõmû teljesítménye MW 2000 2000
beruházási költsége Mrd Ft 40 22,5
bányatermelés Mt/év 21 *16
átlagos fûtõérték kcal/kg 16000
kitermelhetõ szénvagyon Mt 551 ~550
bánya beruházási költsége Mrd Ft 20 *47
átlagos letakarítási arány m3/t 5,3 m.m
bányalétszám fõ 4610
önköltség Ft/t 77-97
másodtermék (Nagyegyháza Mt 10
bauxit) összesen
vízemelés (bauxittal) m3/p 220

* kiszolgáló bányák: Nagyegyháza, Lencsehegy, Márkushegy, Dudar,
Balinka, Mány



mos hálózatok, trafók, osztályozók gyártását, szerelését végez-
ték mintegy 1 Mrd Ft, Pakson nehéz-vasszerkezeteket, �cel-
lákat� gyártottak több mint 600 M Ft értékben.

Az érdekes és sokrétû elõadáshoz hozzászóltak, illetve
kérdéseket tettek fel: Karacs Imre, Horváth Gusztáv, Varga
József, Tõsér Balázs, Túri Elemér, Hamza Jenõ, Oláh Sándor.A
feltett kérdésekre Beke Imre és e sorok írója � aki 1970-1980
között beruházási fõmérnök volt � adta meg a válaszokat.

Dr. Szabó Imre

A budapesti helyi szervezet életébõl

Igen nagy érdeklõdés elõzte meg helyi szervezetünk októ-
ber 2-i programját, ahol dr. Molnár László, az EnerKonz ügy-
vezetõ igazgatója színvonalas szakmai elõadást tartott �Ho-
gyan tovább Magyarország az EU-ban (politikai stratégiák
globális távlatokban)� címen.

Elõadásának elsõ részében az Egyesült Államok Energia
Minisztériuma háttérintézetének, az Energy Information Ad-
ministration-nek (a világon az egyik legelismertebb elemzõ
központ) anyagát ismertette, melyben az energia-mix alakulá-
sát, a szén szerepét mutatta be. A továbbiakban nagyon rész-
letesen szólt az EU energiafüggõség helyzetérõl és a várható
jövõrõl. Elõadásának befejezõ részében az EU energiapoliti-
ka és energia hatékonyság aktuális kérdéseit mutatta be.

Az elõadáshoz több hozzászólás, vélemény hangzott el,
amelyekre az elõadó részletes, pontos válaszokat adott.

A program második részében a helyi szervezet elnöke be-
számolt a bányászati szakosztály szeptember 13-i vezetõségi
ülésérõl, tájékoztatást adott a decemberi Borbála-napi ünnep-
ség elõkészületeirõl (a központi ünnepség Egerben, a buda-
pesti ünnepség a Szt. Gellért sziklatemplomban 17 órakor) és
a helyi szervezet tervezett következõ rendezvényeirõl.

Dr. Horn János

Leereszkedtünk a sátorkõpusztai barlangba

ADorog és Esztergom között elhelyezkedõ Nagy-Strázsa
hegyben (Pilis hegység) található a sátorkõpusztai barlang,
melyet joggal neveznek hazánk legkülönlegesebb barlangjá-
nak. Hát ezt mi is tapasztaltuk; október 14-én a bátor
OMBKE-s csapatnak elõször fel kellett sétálni a barlangig. Az
ifjak mondták: negyed óra, mi megküzdöttünk vele fél óra
alatt. A barlang bejáratánál Madarasné Benedek Anikó foga-
dott minket, aki évtizedek óta a barlang szerelmese, s érdeklõ-
déssel hallgattuk tájékoztatóját.

A barlang 195-225 millió éves triász idõszaki dachsteini
mészkõben található, kora feltételezhetõen 1-1,5 millió év. A
barlangban különféle barit, kalcit, valamint aragonit képzõd-

mények találhatók. Az oldásformák közül legkülönlegesebbek
a szabályos �kõbuborékok�, a gömbfülkék.

A barlang 1946-os �hivatalos� felfedezése után a rende-
zetlen állapotot 1958-tól Benedek Endre bányamérnök mun-
kássága tette szervezetté, többek között beindítva a további
kutatási munkákat. A barlang idegenforgalmi hasznosítását
1993-tól a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédel-
mi Egyesület (BEBTE) végzi.

Az egyesület lelkes fiatal tagjaira szükség is van, hiszen a
barlang alsó, 54mmélyen fekvõ termébe való lejutás azt jelen-
ti, hogy függõlegesen kell leereszkedni. Aki a liftet keresi nem
találja. Létrákon, kötélen, láncokon csüngve, �fenéken csúsz-
va� kell haladni lefelé, de minden szakasz végén ott vannak az
egyesület biztosító fiataljai. Megkérdeztem, baleset évek óta
nem volt. A nagy teremben iskolásokkal találkoztunk (elõzõ
nap százan voltak), nekik meg se kottyant a leereszkedés. A
Benedek-teremben csodálhattuk a gipszképzõdményeket, a
monumentális oszlopokat. A legmélyebb ponton forrásvizet
ittunk. Szakszerû ismertetést a látottakról, a jövõbeli elképze-
lésekrõl Lieber Tamás, a BEBTE elnöke adott részünkre.

Aki különleges élményt akar, azoknak ajánljuk a látoga-
tást, gyerekek csak 10 év felett, és természetesen elõre beje-
lentkezve. (telefon: 20/975-0331)

Dr. Korompay Péter

Üzemlátogatás a Keinle + Spiess Tokod Kft.-nél

A dorogi szervezet tagjai Gacsai János bányamérnök kol-
légánk meghívására 2007. augusztus 31-én meglátogatták a
Tokod községben mûködõ céget. Örömmel állapítottuk meg,
hogy az üzemben még 2 bányamérnök és több, bányászatból
jött kolléga is dolgozik.

Dr. Orbán Péter igazgató általános ismertetést adott a cég-
rõl és történetérõl a megalakulástól napjainkig. 1996-ban a
Keine + Spiess GmbH megvásárolta az EVIG tokodi telep-
helyét. Az üzem fejlõdése töretlen volt, és 1997-ben üzembe
állították az elsõ 25 tonnás présgépet, beindult a termelés.
1998-ban üzemcsarnok-bõvítés (1000 m2), az elsõ öntõgép
üzembe helyezése történt, majd 2000-ben elkészült az új
üzemcsarnok (5000 m2), és 2005-ben a horonyvágó részleg is
beindult. 2006-ban önálló profit-centrum kialakítása létesült.

A gyártás fõbb termékei és területei: egyen- és váltóáramú
motorok álló és forgórészei: szivattyúkhoz, ventilátorokhoz,
anyagmozgató jármûvekhez, generátorokhoz, IEC szabvány
motorokhoz. Horgonykivágás végzése. A présüzemben a vá-
gókapacitás 60-315 tonna. Az alumínium öntödében 50-800
tonnás nyomásos-öntõgépek mûködnek.

A gyár 2007-ben 40 000 tonna elektroacélt dolgoz fel. A
tokodi üzemben a foglalkoztatott létszám 530 fõ, a 2006. évi
árbevétel 14 Mrd Ft volt.
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AKeinle + Spiess cégcsoport 5 telephellyel mûködik, eb-
bõl 3 az Európai Unióban. Az összes foglalkoztatottak száma:
1494 fõ, a termelési alapterület 40 000 m2, az acélfelhasználás
180 000 et/év, európai piaci részesedés 22%, a cégcsoport ár-
bevétele 2006-ban 227 millió EUR volt.

Megtudtuk, hogy a tokodi üzemben napi 3 kamion préselé-
si fémhulladék keletkezik, s ezek után a bejáráshoz tiszta cipõt
kellett húznunk. Aztán megértettük, mert a munkaterületeken
tökéletes tisztaság, látható rend, szervezettség uralkodott.

Az üzemlátogatás végén a csoport egy kedves meghívást is
kapott, hogy jöjjünk el újra két év múlva, mert akkorra elké-
szül az újabb csarnok. Ennek elõkészületei már láthatóak, a
régi Erzsébet-aknai meddõhányó egy részének elhordása
megkezdõdött, a helyén egy 6000 m2-es új csarnok épül.
Köszönjük, nem felejtjük el!

Dr. Korompay Péter

Látogatás a detki Régészeti Múzeumban

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében 2007. szeptember 18-án megnéztük a detki Ré-
gészeti Múzeumot.

Hamza Jenõ ny. fõosztályvezetõ vezetésével, az Õ körülte-
kintõ elõkészületeivel, az önkormányzattal történt egyeztetés
után látogattuk meg a múzeumot. Gyurcsikné Vereb Katalin, a
helyi általános iskola tanára volt a tárlatvezetõ. Amúzeumban
található leletek a Ludas Varjú-dûlõi ásatásokból valók, ahol
1998-2002 között végeztek régészeti ásatásokat. A feltárások
több mint 1400 objektum maradványait hozták felszínre. A
négy teremben korszakok szerint állították ki a leleteket. Az
õskorból 5-600 000 éves õsállat csontjai láthatók. Az újkorból
Kr.e. 6000 évvel temetkezési helyeket találtak, amelyekbõl ar-
ra következtettek, hogy földmûvelõ és állattenyésztõ tevé-
kenységgel foglalkoztak az itt lakók. A késõi rézkor, a korai
bronzkor a Kr.e. 3. és 2. évezredre tehetõk, ahol már nagyobb
hatalmi központok is létrejöttek. Nagyon szép bronz tõr õrzi a
múlt emlékét.

A késõi bronzkor Kr.e. 1540-1040 közötti idõbõl is talá-
lunk edényeket, használati tárgyakat. A Kr.e. 10-9. században
Moldávia területérõl érkeztek állattartó pásztornépek, ezek
sírjaiból kerültek elõ lószerszámok, edények. A szkíták Kr.e.
7. században érkeztek a vidékre, vasból készült fokosok, lán-
dzsahegyek, tõrök maradtak ránk ebbõl az idõbõl.

A kelták a Kr.e. 4. században honosodtak meg. 85 sírból
álló temetõt tártak fel, amely a Kr.e. 3-2. századból való. Vas-
ból készült használati tárgyak, fegyverek, edények láthatók a
tárlókban.

A Kr.u.-i 230-as években a vandálok, majd a germán gepi-
dák jelentek meg és éltek Detk és Ludas térségében. 6 gepida
sírt találtak, amelyekbõl ezüst ékszerek, vörös féldrágakövek,
aranyozással díszített övcsatok maradtak ránk. A honfoglalás
korából is kerültek elõ szép számmal leletek, amelyeket
megcsodálhattunk.

A nagyon hasznos és látványos múzeumlátogatás végez-
tévelHamza Jenõ ny. fõosztályvezetõ megköszönte a detki ta-
nárnõnek a szakszerû tárlatvezetést, és elmondta a jelenlévõk-
nek, hogy a Mátrai Erõmû Zrt., a detki Polgármesteri Hivatal
és a Heves Megyei Múzeumi Szervezet anyagi, erkölcsi támo-
gatásával valósult meg ez a szép múzeum.

Dr. Szabó Imre

Erdész-bányász találkozó Visegrádon

Az Országos Erdészeti Egyesület visegrádi helyi csoportja
meghívására a dorogi helyi szervezet 2007. szeptember 27-én
32 fõvel érkezett a baráti találkozóra. A létszámból már lát-
szik, jó pontot szereztünk, mert a találkozót feleségekkel szer-
veztük.

A pilisi ParkerdõZrt. visegrádi központjábanKissné Szabó
Gabriella lázasan (szó szerint is!) fogadott minket. Köszönjük
Gabi szervezését, mert útjára engedve minket minden rend-
ben volt. A Parkerdõ Zrt. tevékenységérõl Reinitz Gábor
mûszaki-igazgatási fõmérnök tartott tájékoztatót. A társaság
10 erdészettel mûködik, gazdálkodási területük: Gerecse,
Pilis, Visegrádi- és Budai-hegység, Gödöllõi-dombság, Csepe-
li-síkság. Öt tájvédelmi körzet van a területen.

A társaság 65 ezer hektár területen gazdálkodik, melybõl
60 ezer hektár erdõ. A fafaj összetétel: 31% tölgy, 24% cser,
10% akác, 6% bükk, 6% gyertyán, 7% fenyõ, 12% egyéb ke-
mény lomb és 4% egyéb lágy lomb. Az élõfakészlet 10,2 mil-
lió bruttó m3, az éves fakitermelés 180 em3.

A vadásztatás alapvetõ szempontja a túlszaporodás meg-
akadályozása. Elõfordul a gímszarvas, vaddisznó, õz, muflon.

Gondot okoz az erdõk állapotának megóvása a 10 millió
látogatási nap/év miatt. Ezt mi 32 nappal növeltük, de nagyon
vigyáztunk az erdõre.

A tájékoztató után az Apátkuti völgyben található Berté-
nyi Miklós Füvészkert és az Erdészeti Múzeum bejárására in-
dultunk Kertész József állandó kísérõnkkel, aki nyugdíjas er-
dész. Õ volt a cég kommunikációs vezetõje.

A füvészkert természeti szépségei után a királyi palota
gyönyörûen felújított emberi alkotásait csodáltuk meg.

Kellemes fáradtságérzettel az ebéd a Mogyoróhegyi étte-
remben volt, ahol az erdész csapat kibõvült Bánó Lászlóval, az
Utilis Kft. ügyvezetõjével. Emlékszünk arra, hogy László 25
(!) évvel ezelõtt, mint az egyesület akkori titkára már fogadta
a dorogiakat. Az errõl készült fotót Solymár Juditmegtekintés-
re körbeadta.

Az étteremmel szemben van az Erdei Mûvelõdés Háza,
amely az étteremhez hasonlóan szintén Makovecz Imre alko-
tása. A ház vezetõje, Békefi Andrásné ismertetést adott az itt
folyó, a gyerekeket természetszeretetre nevelõ munkáról. Ezt
a területet, amely része a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak is, az
UNESCO bioszféra rezervátummá nyilvánította. A Házához
tartozik még a vendégek, gyerekek fogadására tíz 12 ágyas és
egy 20 ágyas faház.Mamár évente 5-6 ezer gyermek és felnõtt
táboroztatásáról és képzésérõl gondoskodnak.

A baráti találkozó a Bányász-, az Erdész- és a Kohászhim-
nuszok eléneklésével zárult.

Dr. Korompay Péter
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Az Erdei Mûvelõdés Háza



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 140. évfolyam, 6. szám 71

�Mentünk� egy megállót a 4-es metrón

Október 4-én a dorogiak is meglátogatták a metróalagút-
hajtást, s hogy a géplánchoz elérjünk, egy megállót, azaz az
Etele tértõl a Tétényi úti megállóig kellett gyalogolnunk. A
déli �Boros� névre keresztelt pajzs az �Éva� alagúton 733,5
métert haladt. Az északi �Bochkor� pajzs a �Zsuzsa� alagutat
hajtja, s ahogy jelezték, pár nap múlva megérkezik a Tétényi
úti állomásdobozba.

Látogatásunkat Molnár György bányamérnök kollégánk,
az Eurometró Projektvezetési Tanácsadó Kft. projektvezetõ-
helyettese szervezte. A létszám miatt két csoportra lettünk
osztva, a másik kísérõnk Székely József bányamérnök volt.

Az információs központban részletes tájékoztatást kap-
tunk a metróépítés jelenlegi állásáról. A kihajtott két állomás
közti alagútszakasz 489 alagútgyûrûbõl áll, azaz 2934 darab
egyenként 3,5 t súlyú tübbinget építettek be. A kitermelt föld
mennyisége 21000 m3. A gépláncba beépített villamos teljesít-
mény 2800 kW. A 117 méter hosszú gépláncon naponta átla-
gosan 23-an dolgoznak. A napi elõrehaladás 15-20 méter. A
pajzsot számítógépes rendszer vezérli, de szükség esetén mód
van kézi vezérlésre is. Egy fogás (1,5 m) anyagát négy konté-
ner-csille szállítja ki. A végleges belsõ szelvény átmérõje 5,2m,
a biztosítás külsõ pontja 5,8 m. A pajzs által kimart átmérõ
6,08 m, a 25 cm-es hátûr az elõrehaladással egyidejûleg injek-
tálásra kerül, gyorsan kötõ adalékanyaggal. A felaprított kõ-
zetanyagot vegyi adalékkal kezelik, hogy tapadásmentesen
szállítható legyen.

A biztonsági rendszer részét képezi, hogy a nyomvonalon
és környezetében lévõ épületeket mozgásérzékelõvel látják el,
számítógépes rendszer folyamatosan figyeli az adatokat, s a
megengedettnél nagyobb elmozdulások esetén riasztja az irá-
nyítókat. A hat méter átmérõjû pajzs a Tétényi útnál 14 mé-
terrel volt a föld alatt.

A Tétényi úti megállóban szerencsénk volt látni a teljes
gépláncot, melyen szokásos felújításokat végeztek. Ritka pilla-
nat: hogy láthattuk a marófejeket az új zöld késekkel.

A látott élményeket egy közeli étteremben csapolt sör
mellett elemeztük ki. Azt határozottan megállapítottuk, hogy
a 10 metróállomást felölelõ szakasz építési határidejének a
szûk keresztmetszete nem az alagúthajtás bányászati tevé-
kenysége.

Dr. Korompay Péter

Rendezvények a tapolcai szervezetnél

November 14-én szakmai kirándulást tettünk Zalaeger-
szegre, az Olajipari Múzeumba. A kiránduláson több mint 30
fõ vett részt, köztük szép számmal nyugdíjas tagtársaink is.

A múzeum hatalmas területen létesült, nagyrészt szabad-
téri kiállítási tárgyakkal, berendezésekkel. Kísérõnk, Farkas
Zoltán élvezetes, nagy szakmai tapasztalatot tükrözõ elõadá-
sában képet kaphattunk az olajbányászat történeti fejlõdésé-
rõl, szakmai múltjáról és jelenérõl. A berendezések között he-
lyenként találkoztunk olyanokkal, amelyek a bauxitbányászat-
ban is elõfordulnak, csak a méretük volt többszöröse az álta-
lunk használtaknak. Mindenki talált magának kedvére való
anyagot, így a geológusok a kõzettani kiállítást, a bánya-
mûvelõk az olajbányászat technológiáját és a vízkutatást, a gé-
pész vagy villamos szakemberek a gépi berendezéseket, eszkö-
zöket és mûszereket.

Akik eddig nagyrészt csak hírbõl ismerték az olajbányá-
szat nehézségeit, technológiáját, megállapították, hogy ez bi-
zony legalább olyan nehéz és veszélyes munka, mint a föld
alatti bányászat.

Külön élmény volt a Wirth L-10-es fúróberendezés, mely-
lyel a nyirádi bauxitbányák víztelenítését szolgáló nagy átmé-
rõjû kutak készültek. Itt Orbán Tibor, a Bakonyi Bauxitbánya
nyugdíjas fõmérnöke átvette a szót, és adott részletes ismerte-
tést a berendezés alkalmazásáról: 39 db vízkutat fúrtak, közel
9 ezerméter összes hosszal. Köszönet az olajbányász kollégák-
nak, hogy õrzik ezt az ipari emléket is!

A szoborpark elõtt elhaladva, az idõsebb kollégák öröm-
mel ismerték fel egykori professzoraikat, tisztelettel emlékez-
tek rájuk, még egyes vizsgaélményeiket is elmesélték.

Tapolcára hazafelé menet meglátogattuk Szentgyörgyvá-
ron a Széchenyi borpincét, Bezerics Csaba borász kalauzolásá-
val. Itt betekintést nyerhettünk a szõlõmûvelés és a borászat
tudományába, néhány fajta bort is megkóstoltunk �szakmai
zsûrizés mellett�, mivel a jelenlévõk nagy többsége kisebb-na-
gyobb saját szõlõbirtokkal rendelkezik.

Köszönjük Tóth János igazgatónak, hogy lehetõvé tette a
múzeum megtekintését, és tisztelettel adózunk a MOL szak-
embereinek a csodálatos gyûjtemény létrehozásáért!

Az õszi évadnak a tapolcai mûszaki klubban tartott szak-
mai elõadásai is vendég � bár rokon � területekre vezették a
mindkét elõadáson szép számmal megjelent tagtársainkat.

November 6-án Vígh Tamás okl. bányamérnök, a Mangán
Kft. üzemvezetõje �A hazai mangánbányászat múltja, jelene,
jövõje� címmel tartott közvetlen hangulatú tartalmas elõ-
adást. Megemlékezett a mangánbányászat 90 éves évforduló-
járól, beszélt az úrkúti elõfordulásról, az alkalmazott techno-
lógiáról, az üzleti lehetõségeikrõl és terveikrõl. Talán a vállala-
tok közelségének, a fejtési technológia hasonlóságának is kö-
szönhetõen az érdeklõdés kiemelkedõ volt, az elõadó számta-
lan kérdésre adott részletes válaszokat, melyek � az elõadás-
hoz hasonlóan � tükrözték tudását, szakmai elkötelezettségét.

November 27-én Tiszay János okl. geológus tartott elõ-
adást Észak-Norvégia és Izland geológiai csodáiról. A számos
vetített képpel illusztrált elõadás bemutatta Európa legésza-
kibb részének a jégkorszak által kialakított tájait, azok szinte
vad természeti szépségeit � melyek nagyon megnehezítik a
közlekedést is. Beszélt Izland �forrongó� kõzeteirõl, a sziget
érzékelhetõ �növekedésérõl�. Fényképeken és kõzetmin-
tákkal is bemutatta a Föld legidõsebb kõzeteit � a Lofoten
szigeten található 2,5 milliárd éves labradoritot és piroxenitet
� és a legfiatalabbat, a 600 ezer évnél fiatalabb izlandi hamus,
tufás bazaltot.

Tirpák Gábor

Útban a pajzs felé
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Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!

Dubovinszky Lajos bányatechnikus november 2-án töltötte be 70-ik életévét.
Kozsup István gépész technikus november 3-án töltötte be 75-ik életévét.
Balázs Józsefné dr. okl. közgazdász november 4-én töltötte be 70-ik életévét.
Nagy Lajos okl. bányamérnök november 8-án töltötte be 80-ik életévét.
Rácz József okl. bányamérnök november 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Dr. Ebinger József okl. bányamérnök november 14-én töltötte be 80-ik életévét.
Földi József bányatechnikus november 17-én töltötte be 70-ik életévét.
Pados József bányatechnikus november 17-én töltötte be 70-ik életévét.
Katona Zsigmond okl. bányageológus mérnök, külfejtési szakmérnök november 22-én töltötte be 70-ik életévét.
Horváth Gusztáv okl. bányagépész mérnök, külfejtési szakmérnök november 24-én töltötte be 75-ik életévét.
Szabó János okl. bányamérnök november 28-án töltötte be 85-ik életévét.
Nyertes Antal okl. olajmérnök november 28-án töltötte be 75-ik életévét.
Gergõ György okl. bányamérnök december 1-jén töltötte be 75-ik életévét.
Machata Béla okl. villamosmérnök december 11-én töltötte be 75-ik életévét.
Varga József bányagazdasági üzemmérnök december 11-én töltötte be 70-ik életévét.
Bíró Aladár okl. bányagépész mérnök december 12-én töltötte be 70-ik életévét.
Erdélyi István okl. bányagazdász december 14-én töltötte be 70-ik életévét.
Ilyés Zoltán okl. bányagépész mérnök december 16-án töltötte be 75-ik életévét.
Labudek Dénes okl. bányamérnök december 19-én töltötte be 75-ik életévét.
Szedenik Tamás okl. földmérõ mérnök december 19-én töltötte be 75-ik életévét.
Kiss Dezsõ okl. bányamérnök december 22-én töltötte be 75-ik életévét.
Fáklya Károly okl. bányamérnök december 24-én töltötte be 75-ik életévét.
Bogdán Kálmán okl. bányamérnök január 1-jén töltötte be 75-ik életévét.
Hársy István okl. gépészmérnök január 3-án töltötte be 70-ik életévét.
Sankovics László bányatechnikus január 5-én töltötte be 70-ik életévét.
Orbán Tibor okl. bányamérnök január 6-án töltötte be 75-ik életévét.
Mikus István okl. bányamérnök január 10-én tölti be 70-ik életévét.
Szabics János okl. gépészmérnök január 11-én tölti be 75-ik életévét.
Kakas János okl. bányamérnök január 12-én tölti be 85-ik életévét.
Érdi-Krausz Gábor okl. geológus mérnök január 12-én tölti be 70-ik életévét.
Székely Tibor okl. bányamérnök január 12-én tölti be 70-ik életévét.
Dr. Ács Zoltán okl. vegyészmérnök január 13-án tölti be 75-ik életévét.
Diósy Gáspár okl. építõmérnök január 14-én tölti be 85-ik életévét.
Dr. Bokros Albert politológus január 14-én tölti be 70-ik életévét.
Gerentsér Imre okl. bányamérnök január 25-én tölti be 70-ik életévét.
Beregi Gábor bányagazdasági üzemmérnök január 28-án tölti be 70-ik életévét.

Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még sok boldog születésnapot, jó egészséget és
jó szerencsét!

Kozsup István Balázs Józsefné dr. Rácz JózsefNagy LajosDubovinszky Lajos
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Minden kedves Olvasónknak
sikerekben gazdag, boldog új évet,
jó erõt, egészséget kívánunk!

A BKL Bányászat szerkesztõsége

(Bányász fa szobrocska XVI. sz. Központi Bányászati Múzeum)
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Tatabánya, város a bányászhagyományokért

Tatabánya 2007-ben ünnepli várossá emelésének 60 éves
évfordulóját. Az ünnepi év szlogenje: �60 éves város, 1000
éves múlt�. Bár a város környékén, Vértessomlyón már 1780-
ban termeltek szenet, a tatabányai szénbányászat kezdetét a
Magyar Általános Kõszénbánya Részvénytársulat (MÁKRt.)
a térségben 1894-benmegkezdett tevékenységéhez kötjük. Így
a várost alapító négy település 1000 éves múltjából a bányá-
szat alig több mint száz évet képvisel. De a város, annak veze-
tõi, a képviselõ-testülete felismerte, hogy a várost a bányászat
teremtette, múltjában, arculatában, hagyományaiban ahhoz
igen szorosan kötõdik, és ezek valós, megõrzendõ értékek.

A felismerést tettek követték, a város a Tatabányai Bányák
Vállalat megszûnése után egyre nagyobb részt vállal a tatabá-
nyai bányászhagyományok ápolásában. A teljesség igénye nél-
kül néhány fontosabb tény. A Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata már több éve jelentõs összeggel támogatja
Egyesületünk, az OMBKE Tatabányai Szervezetének mûkö-
dését. Ez a támogatás döntõen hozzájárult és járul ahhoz,
hogy önálló mûködésünket fenn tudjuk tartani. A képviselõk
több hagyományõrzõ rendezvényt, kiadványt támogattak kép-
viselõi keretük terhére. A bányász dalkincs avatott õrzõinek, a
Rozmaringos Bányász Egyletnek a CD-je a város kiadásában
jelent meg, és ez egyik reprezentatív ajándéka. Az Önkor-
mányzat gondoskodik két, általunk közadakozásból létreho-
zott bányász emlékmû, a Fõ téren álló Szent Borbála-szobor
és a Ságvári úton lévõ Bányász Kegyeleti Emlékmû és környe-
zetük méltó fenntartásáról. A város vezetõi, a képviselõk részt
vesznek és szerepet vállalnak rendezvényeinken. A város Bor-
bála-napkor ünnepi közgyûlést tart, minden évben ezen ke-
rülnek kiosztásra a város kitüntetései, így a díszpolgári cím is.

A közgyûlést követõen a képviselõk testületileg vesznek részt
a Borbála-szobornál a gyertyagyújtáson.

A várossá nyilvánítás 60. évfordulója újabb jelentõs elõre-
lépést hozott. A Bányásznapi ünnepségek idõszakában, au-
gusztus 30-án tartott közgyûlésén a város önkormányzata a ta-
tabányai bányász hagyományõrzésben igen fontos határozato-
kat hozott.

Bányász Hagyományokért Díj-at alapít, amely minden év-
ben Bányásznapkor kerül átadásra a Szabadtéri Bányászati
Múzeumban.

Felújíttatja és a tatabányai bányászkodás emlékhelyévé
nyilvánítja a város fölé emelkedõ Kõ hegyen lévõ Bányász Ki-
látót, rajta emléktáblával, melynek felirata: a 110 éves tatabá-
nyai bányászat emlékére. A kilátó váza egy aknatorony, amely
a tatabányai XII/a. aknán teljesített szolgálatot.

Április 28-át a Bányász Hõsök Emléknapjává nyilvánítot-
ták, amely a hivatalos városi ünnepek közé tartozik.

A Közgyûlés felkéri a közoktatási intézményeinek vezetõ-
it, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulóik alaptanulmá-
nyaik végéremegtanulják aBányászhimnuszt, a tanulócsopor-
tok látogassák meg a Szabadtéri Bányászati Múzeumot, a ta-
nulók ismerkedjenekmeg a város bányász hagyományaival, is-
merjék meg a bányásznapi emlékezés történelmi okait, az in-
tézmények vezetõi fontolják meg a Jó szerencsét! köszönés el-
fogadását, végül javasolja a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyûlésnek, hogy a fenntartásában lévõ városi intézmé-
nyekben is vezessék be ezeket az intézkedéseket.

A tatabányai bányásztársadalom örömmel fogadta az ön-
kormányzat bányász hagyományõrzésben folytatott tevékeny-
ségét, és meggyõzõdése szerint ezek is szolgálják a város to-
vábbi prosperitását, felemelkedését.

Dr. Csiszár István

Hazai hírek

Diósy Gáspár Gerentsér ImreDr. Bokros AlbertDr. Ács Zoltán Beregi Gábor
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Kinek jó a piacnyitás?

2007. október 9-én nagy érdeklõdés mellett került sor a
Novotel Budapest Centrumban aNépszabadság által megren-
dezett címben szereplõ szakmai kerekasztal konferenciára.

A konferencia levezetõ elnöki feladatát Peredi Ágnes új-
ságíró, médiaszakértõ látta el. A kerekasztalnál az energetikai
szakma szinte minden képviselete helyet foglalt.

Egy-két gondolat/kiemelés az elhangzottakból:
Felsmann Balázs, a GKM szakállamtitkára szerint: A piac-

nyitással kapcsolatos végrehajtási rendeletek napokon belül
megjelennek. A tárca a törvény és a rendeletek elõkészítése so-
rán számos egyeztetést tartott, és úgy ítéli meg, hogy azok sike-
resek voltak. AGazdaságiMinisztérium, aMagyar EnergiaHi-
vatal és a Gazdasági Versenyhivatal munkabizottságot hozott
létre, akik figyelemmel fogják kísérni e területet. Hamisak azok
a hangok, amelyek e területen a válsághelyzettel riogatnak.

Herczog Edit EP képviselõ szerint: Az Európai Unió is ki-
emelten foglalkozik e témával, már kidolgozás alatt áll a III. li-
beralizációs csomag. Bemutatta az EU energiapolitikájának
területén végzett munkát. Kérte a konferencia résztvevõit is,
hogy hibátlanul elõkészített javaslatokkal segítsék az EU kép-
viselõk munkáját.

Horváth J. Ferenc, a Magyar Energia Hivatal elnöke sze-
rint: Összességében 5-10%közötti áremelést javasol aMagyar
Energia Hivatal a lakosságot is ellátó egyetemes szolgáltatók
végfelhasználói árában.

Dr. Gerse Károly, az MVM Zrt vezérigazgató-helyettese
szerint: AMagyar Villamos Mûvek 2007. október 25-én tartja
aukcióját a 2008. évi eladandó áramra, a meghirdetés 25 TWh
lesz (ez a szám 2007-ben 28,5 TWh volt). Döntõen az aukció
eredményétõl függ az áram ára, az aukciós árat a térségi ke-
reslet-kínálat alakulása, az európai árak és a szén-dioxid kvóta
árának alakulása határozza meg.

Emmerich Endresz, az ELMÛ és az ÉMÁSZNyrt. igazga-
tóság elnök-vezérigazgatója szerint: Meg kell szokni, hogy az
energia soha többé nem lesz olcsó, Nyugat-Európában is
emelkedtek az árak. A GKM jó döntéseket hozott, a �váltó-
kat� jó irányba állították.

Szinte mindenki hangsúlyozta, hogy nincs kapacitáshiány.
HatvaniGyörgy (MAVIRZrt. igazgatóság elnöke) is úgy fogal-
mazott, hogy egyelõre nincs hiány, de gond lesz a selejtezési
kényszer miatt, amit az elavult erõmûpark idéz elõ. Jobb hely-
zetet teremthet, hogy a piacnyitás a beruházókra kedvezõen
fog hatni.

Magyarország e témában is megkésett, a folyamatos ké-
sésre és számos szakmai hiányosságra hívta fel a figyelmet
Bakács István, az ETE elnöke.

Lehoczky Gábor, aDÉMÁSZZrt. pénzügyi igazgatója sze-
rint információhiány miatt a lakosság nincs felkészülve, na-
gyobbik hányaduk nem is hallott az árampiac megnyitásáról.

Katona Zoltán, az E.On Erõmûvek ügyvezetõ igazgatója
szerint: a �három ló� (ellátásbiztonság, versenyképesség, kör-
nyezetvédelem) nem egy irányba húz, emellett bizonytalansá-
got látnak abban, hogy mi lesz a HTM-ek (hosszú távúmegál-
lapodások) sorsa.

SzaniszlóMihály, az Ipari Energiafogyasztók Fórumelnöke
szerint: fontos lenne 2008-ra egy energiamérleg � kapacitás-
mérleg készítése, véleménye szerint az ellátás válságban van.

Peredi Ágnes zárszavában sikeresnek tartotta a közel há-
romórás konferenciát, és megfogalmazta, hogy 2008 elsõ ne-
gyedévében egy újabb konferencia megtartása lenne indokolt,
hiszen addigra már ismert lesz a piacnyitás hatása, és esetleg a
földgáz-téma is megérdemelne egy hasonló tartalmú, önálló
kerekasztal beszélgetést.

Dr. Horn János

Múzeumi Nap Rudabányán

2007. október 17-én került sor a 10. jubileumi Múzeumi
Nap megrendezésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bá-
nyászattörténeti Múzeumban Rudabányán. A kerek évforduló
jelzi, hogy azmár hagyománnyá vált, elismerést és rangot vívott
ki magának a térség kulturális életében. A rendezvény nem
jöhetett volna létre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyûlés mecénás alapjának és az Érc- és Ásványbányászati Mú-
zeum Alapítványának támogatása nélkül. A meghívott vendé-
gek között üdvözölhettük a volt borsodi bányaüzemek ma már
többnyire nyugdíjas munkatársait, a Miskolci Egyetem, az
OMBKE helyi és borsodi csoportjának tagjait, a még mûködõ
bányavállalatok, a társmúzeumok, a nagyközségi önkormány-
zat és intézményei, valamint a rudabányai általános iskola és a
lakosság képviselõit. Különösen örvendetes volt az a tény, hogy
az 1985-benmegszûnt rudabányai vasércbánya és ércdúsítómû
egykori dolgozói közül is igen sokan megtisztelték jelen-
létükkel a rendezvényt. A délelõtt 10 órakor kezdõdött szak-
mai tanácskozást mintegy 80 érdeklõdõ kísérte figyelemmel.

A vendégeket dr. Veres László, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Múzeum Igazgatóság vezetõje köszöntötte, majd ki-
tért a megyei múzeumi hálózat helyzetére, aktuális feladatai-
ra. Ezt követõen az alábbi elõadások hangzottak el:

� Márkus Zsuzsanna történész-muzeológus (Rudabánya):
Az alsótelekesi vaskori temetõ lehetséges bányászati vonatkozásai

�Dr. Izsó István bányamérnök, jogász aMiskolci Bányaka-
pitányság vezetõje (Miskolc): A magyar bányászati és bányá-
szattörténeti szakirodalom klasszikus mûveinek digitalizálása

� Hadobás Pál, az Edelényi Városi Mûvelõdési Ház és
Múzeum igazgatója (Edelény): Magyar bányászati érmek és
kitüntetések

� Papp Andrea történész-muzeológus (Rudabánya):
Mozaikok a rudabányai bányaegészségügy történetébõl

� Sóvágó Gyula bányamérnök (Miskolc-Rudabánya):
Fejtésmódok a rudabányai vasércbányászatban

�Benke István bányamérnök, technikatörténész:A telkibá-
nyai Abaúji Múzeumról készült rövidfilm bemutatása

Végül pedig könyvbemutatóra került sor. A jubileumi nap
alkalmából jelent meg ugyanis Vastagh Gábor: Tanulmányok a
kohászat magyarországi történetébõl címû kötete, az Érc- és
Ásványbányászati Múzeum Alapítvány kiadásában, a Borsod-
Abúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum közre-
mûködésével.

Az elõadásokat közös ebéd követte, ahol lehetõség nyílt
kötetlen beszélgetésre, eszmecserére. A rendkívül jó hangula-
tú rendezvény reméljük minden résztvevõ megelégedésére
szolgált, és továbbra is híven szolgáltuk a bányászat és rokon
tudományok szakembereinek tapasztalatcseréjét, a hagyomá-
nyok ápolását.

Papp Andrea
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Kállai Géza emlékezete

2007. október 27-én kegyeletes eseményre került sor a ru-
dabányai telepi temetõben: végsõ nyugalomra helyezték
Kállai Géza, a helyi vasércbánya egykori igazgatója földi ma-
radványait. Halála utánKarcagon, akkori lakóhelyén temették
el, s most az OMBKE Rudabányai Helyi Szervezete kezde-
ményezésére, a család, az önkormányzat és más szervezetek
összefogásával, anyagi támogatásával hamvai visszatértek oda,
ahol 1918 és 1942 között életének legszebb, sikerekben és
eredményekben gazdag korszakát töltötte. Sírja körül
alusszák álmukat volt munkatársai, valamint a vasércbánya
korábbi és késõbbi vezetõi.

AKállai Géza földi maradványait rejtõ koporsót a rudabá-
nyai római katolikus templomban ravatalozták fel. A nagyszá-
mú helybéli végtisztesség-tevõ között ott volt ifj. Kállai Géza és
családja is Budapestrõl. A ravatal körül a szentmise alatt
egyenruhás bányászok álltak díszõrséget. A szertartást
Kalóczkai Gábor plébános végezte. Kállai Géza életét és mun-
kásságát Papp Andrea történész-muzeológus (Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)
méltatta, majd a végtisztességen megjelentek a templomból
átkísérték a koporsót a közelben levõ temetõbe, ahol a község
által adományozott sírhelyen a rudabányai föld a Bányászhim-
nusz hangjaira magába fogadta a bányatelep hajdani elsõ em-
berének hamvait.

Az OMBKE Rudabányai Helyi Szervezete, az önkor-
mányzat és a bányászati múzeum az elmúlt években sokat fá-
radozott azért, hogy a 105 éven át (1880-1985) tartó nagyüze-
mi vasércbányászat kiemelkedõ személyiségeinek emlékét
méltó módon õrizze és ápolja. Helyrehozták és gondozzák a
temetõben levõ sírjaikat, 2005-ben Rudabányán újratemették
az addig Budapesten nyugvó egykori híres bányaorvost, dr.
Görgõ Tibort. Kállai Géza hamvainak hazahozataláért külön
köszönet illeti az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapít-
ványt, s személy szerint annak elnökét, Boza Istvánt.

Kállai Géza a rudabányai vasércbánya igazgatójaként
rendkívül aktív tagja volt az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesületnek. Részt vett a különbözõ szintû veze-
tõségekmunkájában, cikkeket írt, elõadásokat tartott, rendez-
vényeket szervezett, ésminden tõle telhetõmódon segítette az
egyesület tevékenységét és a bányászhagyományok ápolását,
továbbadását. Éppen ezért szomorú, hogy halála után nem
esett róla emlékezõ szó a BKL hasábjain, aminek talán az volt
az oka, hogy Kállai Géza idõközben � akaratán kívül � kike-
rült a bányászok nagy családjából, és más területen kamatoz-
tatta tudását, szakértelmét. Késõi jóvátételként most, rudabá-
nyai újratemetése alkalmából pótoljuk ezt amulasztást életút-
jának és szakmai munkásságának vázlatos bemutatásával.

Kállai Géza 1884. jú-
nius 9-én született Buda-
pesten. Középiskolai tanul-
mányait a Reáltanodában
végezte. 1908-ban Selmec-
bányán szerzett bányamér-
nöki oklevelet, szakmai te-
vékenységét a tatabányai
szénbányáknál kezdte.
Munkája mellett folytatta
tanulmányait, és közgazda-
sági mérnöki oklevelet
szerzett.

Az I. világháborúban
tüzérhadnagyként Przemysl-
ben szolgált, majd az oszt-
rák Alpokba vezényelték, ahol 900 méteres alagút kihajtásával
bízták meg. A sikeresen végrehajtott feladatért Ferenc József-
renddel tüntették ki, és fõhadnaggyá léptették elõ.

1918 augusztusában a Borsodi Bányatársulat Kállai Géza
okl. bánya- és közgazdasági mérnököt nevezte ki rudabányai
vasércbányája igazgatójának. A vezetõi munkát 1920-ig
Hönsch Árpáddal közösen végezték. Kállai Géza igen nagy
lendülettel fogott az egyre nehezedõ ellátási viszonyok leküz-
déséhez és a világháború alatt tönkrement bányászat fejleszté-
séhez. 1942. január 19-én történt felmentéséig éles elõrelátás-
sal, páratlan szakértelemmel és vasszorgalommal irányította a
rudabányai üzemet, egy olyan korszakban, amelyben az or-
szág legnehezebb sorsfordulóit élte meg (a vesztes elsõ világ-
háború, a trianoni határok megvonása, az 1929-33-as nagy
gazdasági világválság, majd a második világháború kirobbaná-
sa). Rendkívüli szociális érzékenységét mutatja, hogy a mun-
káltató és a munkások érdekeit mindig képes volt összeegyez-
tetni, sokszor a tulajdonos szándéka, akarata ellenére. Kállai
Géza nemcsak a bányászat terén volt szaktekintély, társadal-
mi, közéleti és kulturális téren is nagy megbecsülésnek örven-
dett.

Az egyik elsõ rudabányai intézkedéseként 1918. október
1-jétõl 10 évre bérbe vette báró Radvánszky Kálmántól az Or-
mospusztától északra, a rudabányai völgyben fekvõ 710 hold
kiterjedésû úgynevezett kisormosi gazdaságot (szántóföld és
rét, legelõ). Célja az volt a bérlettel, hogy a rudabányai dolgo-
zók élelemellátását függetlenítse az akkoriban nagyon bizony-
talan közellátástól. A felszerelés nélküli gazdaságot rendbe-
hozatta, és a birtokon a mezõgazdasági mûvelés mellett állat-
tenyésztéssel is foglalkoztak.

Ebben az idõben került sor a külszíni vasércbánya rende-
zésére is. A mûvelés alatt álló területet négy részre osztották,
mégpedig a már régebbi Andrássy I. és II. külfejtéshez az
újonnan termelés alá vont Andrássy III. és Vilmos bányaré-
szek csatlakoztak. Üzemvezetési szempontból az utóbbihoz
tartoztak a Bruimann, a Splényi és a Deák bányarészek is.
Kállai Géza a szállításnál alkalmazott benzinmeghajtású moz-
donyokat a benzinhiány miatt faszéngenerátorral mûködõkké
alakíttatta át.

A bányatelep lakó- és középületeinek javítási és építési
munkáihoz téglaprést szerzett be, kísérleti mészégetõt is léte-
sített, tehát minden vonatkozásban önellátásra igyekezett be-
rendezkedni.

1919. májusában Rudabányát megszállták a csehek, s a
�kommunista érzelmû� munkásokat elfogták és Szendrõbe
vitték. Az igazgató személyes felelõsséget vállalt értük az otta-
ni antant katonai parancsnokságnál, mire a dolgozókat szaba-
don engedték, és újra munkába állhattak.

Kállai Gézának elévülhetetlen érdemei voltak egy tehetsé-
ges orvos, dr. Görgõ Tibormegnyerésében és Rudabányán tör-
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ténõ alkalmazásában, akivel 1920.március 1-jén kötött szerzõ-
dést a bányaorvosi feladatok ellátására. Ezzel Rudabányán és
környékén évtizedekig biztosította a magas színvonalú köz-
egészségügyi ellátást.Kállai Gézaminden szükséges eszközt és
mûszert beszerzett Budapestrõl, sõt még Bécsbõl is, így né-
hány év alatt korszerû bányaüzemi kórház jött létre, amelyben
még komolyabb mûtétek végzésére is lehetõség volt.

1921-ben az üzem termelése fél évig szünetelt, a bányate-
lepet az éhhaláltól csak aKállai Géza elõrelátásával bérletként
mûködtetett gazdaság mentette meg. 1921-22-ben volt a há-
ború utáni gazdasági válság legnehezebb idõszaka. Az ózdi és
a diósgyõri kohók termelése azonban idõközbenmegindult, és
lassan javult a közellátás is. Minden nehézség ellenére Kállai
Gézát ekkor is a fejlesztési tervek foglalkoztatták. A kurityáni
szénbánya által biztosított plusz jövedelembõl megépült a
szomszédos Ormospusztáig vivõ szabványos vasútvonal, és le-
hetõvé vált a rudabányai áramellátást biztosító kurityáni villa-
mos erõmû bõvítése is.

1928-ban megszûnt a Borsodi Bányatársulat, a vasércbá-
nyát a Rimamurányi-Salgótarjáni Rt. vette át, a vezetõ azon-
ban továbbra is Kállai Géza maradt. Az 1929-33-as gazdasági
válság évei alatt rendkívül sok nehézséget kellett leküzdenie
mind a bánya vezetésének, mind pedig a bányászcsaládoknak.
A munkások mindvégig maguk mögött tudhatták az igazgató
segítõ kezét. A válságból a bánya és a telep embert próbáló
erõfeszítések nyomán a harmincas évek közepére talpra állt.

Kállai Géza 1933-ban egy négylakásos faházból ideiglenes
munkásfürdõt létesített, hogy a dolgozók rendszeres fürdése
biztosítva legyen. A bányászokat érõ gyakori kézsérülések
miatt védõfelszerelések (pl. tenyér- és szemvédõ) használatát
rendelte el.

Kállai Géza bányaigazgatósága alatt Rudabányán igen
színvonalas és mozgalmas kulturális élet bontakozott ki, fõ-
ként a tiszti kaszinó és az altiszti szoba mûködése folytán. Tag-
jai, de az egyszerû bányászok számára is hetente tartott isme-
retterjesztõ elõadásokat, amelynek témáit elsõsorban a világ
különbözõ részein tett utazásai szolgáltatták (Európa orszá-
gain kívül Észak-Amerikában, Indiában, Egyiptomban, sõt
még a Szovjetunióban is járt). A saját maga készítette fényké-
peket írásvetítõ segítségével mutatta be hallgatóságának. A
bányászoknak színjátszó csoportja, népi- és szimfonikus zene-
kara volt, és egy több ezer kötetes könyvtár is rendelkezésükre
állt. Ebben az idõben a sport és szórakozás céljait egyaránt
szolgáló teke- és teniszpálya is létesült, s még vívóklub is ala-
kult.

Alakja, tevékenysége nem csak az idõs bányászok emléke-
zetében él, hanem a késõbbi nemzedékek is nap mint nap
szembesülhetnek veleRudabányán.Õmaga is élen járt az em-
lékõrzésben. kezdeményezésére készült el közadakozásból a
ma is álló két szobor: 1925-ben a rudabányai születésû
Gvadányi József (1725-1801) író mellszobra és 1935-ben a bá-
nyász hõsi emlékmû, amely az I. világháborúban elesett bá-
nyászoknak állít emléket. A szakmája iránti szeretet és elköte-
lezettség nyilvánult meg abban, amikor a vasércbányából elõ-
került régi tárgyak és ásványok gyûjtésébe kezdett. Az irodá-
jában õrzött értékes kollekció lett a törzsanyaga az 1956-ban
létesült rudabányai bányászati helytörténeti gyûjteménynek, a
mai múzeum elõdjének. Az igazgatósága idején épült számos
lakóház és középület is õrzi Kállai Géza emlékét.

Szakíróként elsõsorban a Bányászati és Kohászati Lapok
hasábjain publikált, de más folyóiratokban is találkozhatunk
írásaival. A BKL-ben 1910 és 1937 között tíz tanulmánya je-
lent meg. Õ maga élete fõ tudományos mûvének magyar-né-
met és német-magyar bányászati szakszótárát tekintette, amely-
nek anyagát évtizedeken keresztül szorgalmasan gyûjtötte,
javította. Sajnos nyomtatásban nem jelenhetett meg, a féltve

õrzött kézirat pedig halála után eltûnt, hollétérõl régóta nem
tudunk. Reméljük, hogy csak lappang valahol, s egyszer még
elõkerül a téma iránt érdeklõdõk nagy örömére.

Több évtizedes szakmai tevékenységéért, s különösen a
rudabányai vasércbányászatnál elért eredményeiért számos
kitüntetésben és elismerésben részesült, egyebek között meg-
kapta a bányaügyi fõtanácsosi címet is.

1942 januárjában koholt vádak alapján (ellátási bûncse-
lekménnyel gyanúsították) felmentették igazgatói tisztségé-
bõl. Az ezt követõ vizsgálat során teljes mértékben beigazoló-
dott Kállai Géza ártatlansága, de a bányavezetõi posztot már
nem kaphatta vissza: a korabeli közhangulatnak engedve a
Rima urai inkább nyugdíjazták (nyugellátását azonban 1945-
ig nem vette fel, annak érdekében, hogy jogfolytonossága a
bányaiparban megmaradjon). 1943-ban Rudabányáról felesé-
ge karcagi házába költözött, késõbb Gyöngyösön bujdosott. A
II. világháború után részt vett a károk helyreállításában:
Csongrád megyében feladatul kapta a folyóba robbantott hi-
dak újjáépítését, a gátak helyreállítását és az aknamentesítés
irányítását. Késõbb koncepciós perbe keverték, amelyben tisz-
tázta magát. 1948. május 25-én hunyt el Debrecenben; a kar-
cagi római katolikus temetõben temették el.

Rudabányán sohasem feledkeztek megKállai Gézáról, an-
nak ellenére, hogy távozása után, s különösen az 1950-es évek-
ben megpróbálták lejáratni, tevékenységét és szakmai képes-
ségeit bagatellizálni. Ma már azonban senkinek sincs kétsége
afelõl, hogy személyében a település huszadik századi történe-
tének legjelentõsebb alakját tisztelhetjük. Cselekedetei, intéz-
kedései és alkotásai máig hatóan formálták a hely szellemi és
valóságos arculatát. Úgy véljük, hogy szeretett szakmájának
sokoldalú és magas szintû mûveléséért helye van a magyar bá-
nyászat jelesei között is.

Amég élõ egykori munkásai (akik 10 éves igazgatósági ju-
bileuma alkalmából aranyhímzéses felirattal ellátott nemzeti
színû szalaggal köszöntötték, ami mindennél többet mond az
egyszerû bányászokhoz való viszonyáról) és az õt nem ismerõ
kései tisztelõi ezentúl példamutató igazgatói mûködésének
színhelyén, Rudabányán róhatják le kegyeletüket Kállai Géza
emléke elõtt. Halála után hat évtizeddel is nagy elégtétel ez
számára.

Papp Andrea � Hadobás Sándor

Jubileumi bányagépész konferencia

Negyvenedik alkalommal gyûltek össze a szakmát szeretõ
és mûvelõ szakemberek tapasztalataik átadására Balatongyö-
rökön, az Aranyhíd Panoráma Hotelben.

Az idõjárás kicsit szomorkás volt, de a jó hangulatot ez
nem befolyásolta. A hotel megszokott kényelme emelte a ta-
lálkozó fényét, és kellemes keretbe foglalta a szakmai tapasz-
talatcserét.

Az elsõ konferenciát 40 évvel ezelõtt Harkányban (1968)
rendezték. Célja az volt, hogy a bányavállalatok gépész és vil-
lamos szakemberei megismerhessék egymás tevékenységét,
gondjait, sikereit. A tapasztalatok átadásával elõsegítsék egy-
más munkáját, mind a termelés, mind a munkavédelem és a
munkabiztonság területén.

A bányászat szerkezete átalakult az idõk során, de a kon-
ferenciákat azóta is minden évben megrendezték: Pécsett
(1969), Balatonfüreden (1970-1989), Siófokon (1990-2000),
Pécsett (2000), Balatongyörökön (2001-tõl). A résztvevõk szá-
ma nem csökkent, alkalmanként 130-160 fõ közötti volt. A
hallgatóság soraibanmegtalálhatók amérnök társadalommás
szakmáinak képviselõi is.



A változó körülmények okozták, hogy míg kezdetben a
nagyvállalatok finanszírozták a rendezvényt, 1993 óta lelkes
alapítványi és csatlakozó tagok (vállalkozások és magánsze-
mélyek) tartják életben a konferencia-sorozatot.

A résztvevõk ma már nemcsak a szén- és uránbányászat,
hanem a bauxit-, a kõ-kavics bányászat, az ásványbányászat, az
energiatermelés, valamint a gépipar, a villamos ipar és a szak-
mai oktatás területén tevékenykednek.

A konferencia nemzetköziségét jelezte, hogy vendégei kö-
zött � immár nem elõször � cseh, lengyel, német, román, szerb
és szlovák szakemberek is voltak.

A két nap során elõször a házigazda Vértesi Erõmû Zrt.
belátható jövõjét ismertette dr. Havelda Tamás bányászati
igazgató. Majd a 40 év felidézését halhattuk a legavatottab-
bak: Kovács László nyugalmazott fõosztályvezetõ, Dubnicz
László nyugalmazott ügyvezetõ igazgató,Ács József kuratóriu-
mi elnök elõadásában.

Ezután díszvendégeink emlékeztek néhány szóban az
elmúlt idõszak konferenciáira. Köztiszteletben álló, koruk
miatt rég nem látott kollégákat hallgathattunk újra (Barabás
Mihály, Bánik Jenõ, Bogdán Kálmán, Csabay Ákos, Cseh Béla,
dr. Esztó Péter, dr. Bõhm József, Dudás István, Farkas Gyula,
Gebhardt Ferenc, Göndör Béla, Juhász András, Karsai József,
Kóródi Sándor, Machata Béla, Mányó Mihály, Mátrai Árpád,
Schreck István, Szabics János, Vas László személyében).

Kiváló ebéd után a szakmai elõadások sora kezdõdött,
mely pénteken is folytatódott. Információkat szerezhettünk a
fúrókocsi használati tapasztalatairól, a bányaláncok elakadási
jellemzõirõl, Szerbia olajiparáról és villamos energia iparáról
éppúgy, mint a Basalt Középkõ Kft. bányáinak gépláncairól, a

mechanikai szûrés szerepérõl a gáziparban, a villamos hálóza-
tokat védõ szoftverrõl, mely a Petrozsényi Egyetemen készült,
vagy a külfejtéseken használt kotrógépek üzemének véletlen-
szerû jelenségeirõl, merítékeinek optimalizálásáról. De meg-
ismerkedhettünk egy nagyteljesítményû gumiheveder elszaka-
dásának okaival és a Paksi Atomerõmû 2. blokkjában a sérült
üzemanyag eltávolításának berendezéseivel és technológiájá-
val is.

Este alapítványi közgyûlés, majd baráti találkozó zárta a
napot. Itt került sor a 2007. évi Hell-Bláthy díjazottak kitünte-
tésére is (dr. Havelda Tamás, Bánik Jenõ, Ács József, Hársy
István, Mányó Mihály, Mátrai Árpád kapta). A beszélgetés,
adomázás és a jókedvû nótázás hajnalig tartott.

A zárszóban dr. Võneky Györgymegerõsítette a résztvevõk
azon szándékát, hogy a konferenciák sorát folytatva ünnepel-
hessük majd együttmûködésünk 50. évfordulóját is.

Livo László

30 éves a Bányászati, Ergonómiai és Bányaegészségügyi
Bizottság

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Orvosi Tudo-
mányok Osztálya és Földtudományok Osztálya közös bizott-
sága 2007. október 25-én Pécsett tudományos ülést tartott a
Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Osztályközi
Bizottság létrehozásának 30. évfordulója alkalmából.

Az ülésen megjelentek az MTA, a Pécsi Akadémiai Bi-
zottság, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya- és Energia-
ipari Dolgozók Szakszervezete, a Miskolci Egyetem képvise-
lõi, valamint a bizottság és albizottságainak volt és jelenlegi
tagjai, a bizottság tevékenységét támogató szervezetek képvi-
selõi � összesen 70 fõ.

A tudományos ülést üdvözölte Tigyi József akadémikus, a
Pécsi Akadémiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, Ádám József
akadémikus, az MTA Földtudományok Osztály elnöke, Rabi
Ferenc, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének
elnöke ésHavelda Tamás, aMagyar Bányászati Szövetség alel-
nöke.

A bizottság elnökeként végzett tevékenységéért Ungváry
György professzorMTAEmlékérem, a 30 éves bizottságimun-
káért Kovács Sándor professzor és Szalai László ny. egyetemi
docens, a bizottság alelnökei a Magyar Bányászatért Emlék-
érem elismerésben részesültek.

A konferencián kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a bizottság
létrehozását a mecseki bányászatban dolgozók egészségi
problémái alapozták meg, és a tevékenysége fokozatosan ter-
jed ki a szilárd ásványbányászat, valamint az olaj- és a földgáz-
bányászat szakterületeire.
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Havelda Tamás elõadása

Hell-Bláthy díjak átadása

Hallgatóság
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Az elvégzett kutatások, valamint a bányászok megbetege-
déseinek információi alapján a bizottság kezdeményezte a bá-
nyász-szolgálati idõnek az uránbányászatban 3000 mûszak-
ban, a feketeszén-bányászatban 4000 mûszakban (föld alatti
foglalkoztatás) való korlátozását (közismerten a �bányász-
nyugdíj�), amely késõbb a barnaszén-, bauxit- és ércbányászat
területein 5000 mûszakban vált általánossá.

Az uránbányák bezárására vonatkozó kormányhatározat
megjelenését követõen a bizottság kezdeményezte az uránbá-
nyászok egészségi állapotának vizsgálatát, amely a hazai gya-
korlatban példa nélküli volt. A vizsgálatok több száz esetben
kártalanítandó foglalkozási megbetegedést tártak fel, és meg-
valósult a volt uránbányászokról való gondoskodás, amely
hozzájárult a pozitív tünetekkel rendelkezõk életesélyeinek
növeléséhez. Ezen intézkedéseket a bányászok kedvezõen fo-
gadták.

Szintén bizottság koordinációjával valósult meg a bánya-
munka összetett terhelõ hatásainak mûszeres megismerése,
amelynek érdekében nemzetközi összehasonlításban is példa
nélküli bányabeli élettani méréseket és laboratóriumi ergo-
metriai vizsgálatokat végeztek el. A vizsgálatok eredményei
felhasználhatók a foglalkozás-egészségügy, valamint a bányá-

szati mûszaki fejlesztés, a munkabiztonság és a munkaszerve-
zés területein is. A kutatások tapasztalatai a bányászaton kívül
más veszélyes tevékenységet végzõk esetében (pl. közlekedés,
magasépítés, vegyipar, energiaipar) is alkalmazhatók.

A kiemelteken túlmenõen számos egyéb kutatás és kezde-
ményezés is kapcsolódik a bizottság három évtizedes tevé-
kenységéhez.

Az ülésen 10 elõadás hangzott el az alábbi sorrendben:
� Kapolyi László: A bányászati technológiák fejlõdése és az
egészségügy kölcsönhatásai

� Kovács Sándor: A bizottság tevékenysége, rendezvényei, a
kutatások bázisintézménye, a POTE

� Izsó István: Fejezetek a bányaegészségügy és a bányatárs-
pénztárak történetébõl

� Szõts Tibor: A bányászati balesetek alakulása az 1977-2006
közötti években

� Ungváry György: A bányászati foglalkozási betegségek elleni
küzdelem, az Országos Munkaegészségügyi Intézet kutatá-
sai

�Galgóczi Ernõ: Az uránbányászok egészségi állapotának kö-
vetéses vizsgálata

�Galgóczy Gábor: Az uránbányászok specifikus szakvizsgála-
tai az OMFI-ban

� Bognár Gabriella: Citogenetikai jelzések uránbányász cso-
portokban

� Varga József: Fiziológiai vizsgálatok, fizioergonómia

� ifj. Õsz Árpád:A biztonságos munkahely/egészséges munka-
vállaló szemlélet megalapozása a MOL Nyrt.-ben
A bizottság 30 éves tevékenysége tükrözi a különbözõ

szakmájúak (orvosok, mûszakiak), az eltérõ területeken
dolgozók (kutatás, szolgáltatás, termelés), a felügyeleti
szervek, hatóságok, érdekképviseletet ellátók �közös asztal-
hoz� ültetését, a bányászok egészségvédelme érdekében meg-
mutatkozó összefogást.

A bizottság munkamódszere elõremutató, a tudományos
élet és a gyakorlat komplex problémáinak megoldása terén
egyaránt követésre méltó, példaértékû lehet.

Dr. Varga József, a bizottság titkára

Bányászsírok újraszentelése

1950. december 30-án volt a tatabányai szénbányászat leg-
súlyosabb bányaszerencsétlensége. A XII. aknában, az éjsza-
kai mûszak elején katasztrofális sújtólég- és szénporrobbanás
történt, amely 81 halálos áldozatot követelt. Közülük 28-an az
Új-bánhidai temetõben nyugszanak, közös sírkertben. Az idõ
vasfoga nem kímélte a sírokat és már nem voltak méltó nyug-
helyei amunkájuk, hivatásuk becsületes teljesítése soránmeg-
halt bányászoknak, akik akkor hazánk újjáépítésében megha-
tározó rész vállaltak és végeztek.

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány Tata-
bánya ötven éves évfordulóján emelte a Bányász Kegyeleti
Emlékmûvet, most a hatvan éves város megemlékezéseihez
kapcsolódva végeztette el ezt a szerény felújítást. Az újraszen-
telésre 2007. október 24-én került sor. A megemlékezésen a
hozzátartozók, az ismerõsök, a bánhidai polgárok és a város
bányásztársadalma jelentõs számban vett részt.

Az egyenruhás bányászok az �Ímhol a föld alá megyünk�
címû bányászdalt énekelve vonultak a sírokhoz. Az itt nyugvó
bányászok neveit tartalmazó táblára elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúját.

A kis sírkertetNagy László bánhidai plébános áldottameg,
és közös imával emlékeztek az elhunytakra. A plébános úr de-
cember 30-án évtizedek óta szentmisét mond az itt nyugvó bá-
nyászokért, az utóbbi években a bányásztársadalom testületi
részvételével.

A kis megemlékezés a Bányászhimnusz eléneklésével zá-
rult, majd az egyenruhás bányászok lassú menetben elvonul-
tak a sírok elõtt.

Dr. Csiszár István

A konferencia résztvevõi
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Gyászjelentés

Jankovics István okl. bányamérnök életének 72. évében, 2007. február 13-án Pécsett elhunyt.

Cziczlavicz Lajos okl. bányatechnikus 87 éves korában, 2007. október 2-án, Rudabányán elhunyt.

Stefán Béla okl. bányamérnök 2007. október 10-én, életének 85. évében, Budapesten elhunyt.

Reizer József gépipari technikus életének 90. évében, 2007. október 28-án, Tokodon elhunyt.

Dr. Fazekas János, okl. bányagépészmérnök, okl. mérnök-közgazdász, az OMBKE exelnöke,
tiszteleti tagja életének 63. évében, 2007. december 29-én, Budapesten elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

�2007. október 15-én Tatabányán elhunyt Benedek Dénes okl. bányamérnök. Temetésén dr. Bohus Géza az aláb-
bi szavakkal búcsúzott:

�Megrendüléssel és mély fõhajtással állunk ravatalod elõtt, egykori munkatársaid,
a hazai robbantástechnika mûvelõi és egy jóval nagyobb közösség, a bányászok képvi-
selõi. Köszönjük, hogy komoly munkával töltött életed jól kamatoztattad a hazai bá-
nyászat és robbantástechnika fejlõdése érdekében. Munkád eredményei mind a tata-
bányai szénbányászat, mind a kõbányászat, mind a robbantástechnika terén jelentõ-
sek, számunkra, volt munkatársaid és tanítványaid számára példaértékûek voltak.

Pontosságod, lényegre törõ, következetes kutatómunkád azokat a � ma újra meg-
csodált � Leonardo da Vinci által kifejtett elveket juttatja eszembe, amelyek így szól-
tak egykoron: �Az az igazi tudás, melyet a kísérlet ereszt be az érzékszervek kapuján, s
amely a kutatót nem álmokkal eteti, hanem igaz és érzékelhetõ alapokból indulva, lépés-
rõl lépésre helyes következtetésekkel halad a célig.� Jól tudtad, hogy a kísérletezés alap-
ja a jól megfogalmazott kérdés. S Te nem gyõztél kérdezni, hiszen az érzékelhetõ ala-
poktól kiindulva mindig jól láttad a célt.

Nem tanulság nélküli számunkra, egy vasdiplomás bányamérnök balekjai számára,
életutad sem:

1938 nyarán szereztél bányamérnöki oklevelet Sopronban és ezt követõen aMagyar Általános Kõszénbányák ta-
tabányai igazgatóságán többek között a mamár bányamúzeumként ismert XV. akna mélyítésénél dolgoztál tervezõ-
ként és bányamérõként, 1945-ben pedig Oroszlányban üzemvezetõként.

1946-ban a MÁK-hoz tartozó mészkõbánya és márgabánya üzemvezetõjének neveztek ki, és így � az iparág át-
szervezése révén � 1951-ben szervezetileg is a cementiparhoz kerültél. Egyúttal megbíztak az iparág kõbányászati
szakértõi teendõinek ellátásával.

1961-ben visszakerültél a Tatabányai Szénbányákhoz, ahol elsõsorban robbantástechnikai fejlesztési feladatokkal
foglalkoztál, miközben elláttad a tröszti robbantásvezetõi feladatokat is.

A kõbányákban nélkülözhetetlen robbantástechnikai múlt és a Tatabányai Szénbányáknál is bizonyított szakmai
elkötelezettséged tudatában kért fel a Bányászati Kutató Intézet 1967-ben a tatabányai telephely � a sokak által csak
�Kóta-cég�-ként ismert kutatórészleg � vezetésére. 1975-ig, nyugdíjazásodig itt dolgoztál, de nyugdíjasként ugyan-
csak itt, majd 1984-tõl a Bányászati Technológiai Társulásnál dolgoztál szakértõként, még 70 éves korod felett is,
egészen a Társulás megszûnéséig.

A legalább 50 éves szakmaimunkád a robbantástechnikában látványos eredményeket hozott. A kõbányászat ak-
kori legfõbb tanácsadójaként, fõmérnökeként számos bányában vezetted be a nagyfúrólyukas robbantástechnoló-
giát, a töltetek milliszekundumos idõzítését, és új, az eddigieknél megbízhatóbb töltetszámítási módszeredet. De
nem feledkezhetünk meg arról a felelõsségteljes megbízatásodról sem, amikor az új váci cementgyár kõbányájának
tervezését és kivitelezését irányítottad.

A Bányászati Kutató Intézetben a bányászati robbantástechnikai kutatások mellett egyre nagyobb figyelmet
szenteltél az épületrobbantások töltetméretezésére, majd a mezõgazdaságot segítõ meliorációs robbantásokra.

Nemzetközi érdeklõdést váltott ki a kõzet válólapjainak bemérésére alkalmas fényképes dokumentációs rend-
szer kidolgozása, mely megalapozta a külfejtések termelõ frontjainak optimális, veszélytelen irányba állítását.

Benedek Dénes
(1914�2007)

Benedek Dénes
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Valamennyien megdöbbenve fogadtuk a szomorú hírtMagyar Béla váratlan haláláról, melyet 2006. október 21-
én egyik pillanatról a másikra, egy alattomos gyomorvérzés okozott.

Magyar Béla 1945. január 15-én a Gyõr-Sopron megyei Gyõrszemerén született.
Kiskorától kezdve a Sorokpolányban élõ anyai nagyszülei nevelték. Itt kezdte el az ál-
talános iskolát, melyet aztán Szombathelyen fejezett be.

Az általános iskola után a szombathelyi Katinka Sándor Gépipari Technikumban
folytatta tanulmányait. A technikum befejezésével 1963-ban mezõgazdasági gépgyár-
tó technikusi oklevelet szerzett. Már középiskolás évei alatt tagja lett a helyi MHSZ
repülõklubnak, s ettõl indíttatva a Kilián György Repülõtiszti Iskolára jelentkezett.

1963 õszén ide vonult be, és repülõgépvezetõ növendékként folytatta tanulmá-
nyait. Tagja volt annak a bõvebb ûrhajósjelölt csapatnak, amelybõl végül Farkas
Bertalan jutott ki az ûrbe. Egészségi problémák miatt azonban félbe kellett hagynia a
tanulmányait, ezért katonai szolgálati ideje hátralévõ részét sorkatonaként szolgálta
le. A repülés iránti szeretete azonban élete végéig megmaradt. Az oroszlányi repülõ-
klub tagjaként vitorlázó repülõvel nagyon sokszor felemelkedett.

A katonaság után 1965 õszén azOroszlányi SzénbányákXXI. aknáján kezdett dol-
gozni föld alatti lakatosként. Egy évmúlva az Oroszlányi Hõerõmûben gépészként, majd fõgépészként alkalmazták.
1970. novembertõl a Tatabányai Szénbányák Vállalat dolgozója volt, ahol a kazán- és tüzeléstechnikai ágazatnál kü-
lönbözõ feladatokat látott el: végzett tervezõi munkát, volt nevelésvezetõ, majd üzembehelyezõ.

Felsõfokú tanulmányait 1974-ben kezdte el a Budapesti Mûszaki EgyetemGépészmérnöki Karán, majd a Bánki
DonátGépipariMûszaki Fõiskolán folytatta, mindkettõtmunkamellett levelezõ tagozaton. Tanulmányait 1981-ben
általános gépész üzemmérnökként fejezte be.

1982. júniustól újból az Oroszlányi Szénbányák dolgozója volt. A gépészeti osztályon energetikusként a vállalat
energiagazdálkodásával foglalkozott. Munkája motiválta, hogy 1984-ben elvégezze a felsõfokú energetikus-képzõ
tanfolyamot is. Vállalati átszervezések folytán munkahelye, ill. munkahelyének elnevezése többször változott, ámÕ
állandó maradt. Szorgalmasan, lelkiismeretesen végezte az energiagazdálkodással járó olykor hálátlan feladatokat
is, egészen 2005-ben történõ nyugdíjba vonulásáig.

Egyesületünknek 1985 óta tagja. A helyi szervezet szinte valamennyi összejövetelén jelen volt, különösen kedvel-
te a tanulmányi kirándulásokat, szakestélyeket, melyeknek nemcsak résztvevõje, hanem gyakran egyik szervezõje is
volt.

Hamvait Szombathelyen, a családja sírhelyén helyezték el 2006. november 17-én szûk családi körben.
Munkatársai, barátai ezúttal búcsúznak és mondanak utolsó Jó szerencsét!

Gyõrfi Géza

Magyar Béla
(1945�2006)

Magyar Béla

A robbantások során készített szeizmogramok elemzése lehetõvé tette az energiaátadás leghatékonyabb pilla-
natainak meghatározását, ezáltal a kõzetenkénti optimális késleltetés megválasztását.

Szakmai eredményeidrõl rendszeresen beszámoltál szaklapokban, hazai és külföldi konferenciákon. A több
mint 30 szakcikken kívül ki kell emelni a �Kõbányászati kézikönyv�, a �Cementipari kézikönyv�, �A robbantómes-
ter� és a �Robbantómesterek kézikönyve� c. szakkönyvek társszerzõségét, az �Ipari robbantástechnika� lektori
munkáját és a bányatechnikusoknak írt �Bányamûveléstan-I.� c. tankönyvet, valamint a �Robbantástechnikai termi-
nológia� megszületéséhez nyújtott aktív támogatásodat.

Az OrszágosMagyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, továbbá a négy éve alakultMagyar Robbantástech-
nikai Egyesületnek életed végéig érdeklõdõ, aktív tagja voltál.

Szakmai munkád megbecsüléseként számos kitüntetésben részesültél, melyek felsorolása helyett csupán azt
emelem ki, hogy Alma Matered, a Soproni Egyetem jogutódja, a Miskolci Egyetem elõbb arany-, majd gyémánt-,
végül 2003 szeptemberében vasdiplomával tüntetett ki.

Kedves Dénes Bácsi! E korántsem teljes ismertetõbõl is meggyõzõdhettünk, hogy teljes életet éltél és szép, ér-
tékes munkákat hagytál magad után.

Mi, volt munkatársaid, barátaid, a bányászat és a robbantástechnika képviselõi azért jöttünk el ravatalodhoz,
hogy a tiszteletadáson és a hátrahagyott hozzátartozóidnak kifejezett mély részvétünk kinyilvánításán túl a magyar
bányásztársadalom nevében utolsó Jó szerencsét! mondjunk Neked, és megköszönjük fáradhatatlan munkásságo-
dat, a Tõled tanultakat.

Kedves Dénes Bácsi! Nyugodj békében!� Dr. Bohus Géza
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2007. november 15-én Pécsett hosszas betegség után elhunyt barátunk, kollégánk, munkatársunk, Szilas László
okl. bányamérnök, a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. nyugalmazott vezérigazgatója.

Szilas László 1941. június 4-én született Dorogon, de pár év múlva édesapját a
Pécsi Szénbányákhoz helyezték, így itt, István aknán töltötte gyermekkorát. A bánya-
telepi miliõ és édesapja hivatása mély hatással volt értékrendjére, s pályaválasztását is
alapvetõen befolyásolta; a bányaipari technikumot, majd a Nehézipari Mûszaki
Egyetemet választotta továbbtanulása helyéül.

Okleveles bányamérnökként abban az üzemben � István aknán � kezdett dolgozni,
melynek korábban Édesapja volt a vezetõje. A kezdeti években a közvetlen termelés-
irányítás területén dolgozott, vezetõi azonban hamarosan felismerték rátermettségét,
felkészültségét, s elõbb körletvezetõ-helyettesi, majd körletvezetõi, késõbb bányames-
teri megbízást kapott.

1975-benmegalakult a Külfejtési Üzem, melynek fõmérnöki posztjára � az addigra
már kiforrott vezetõvé vált � Szilas Lászlót jelölték. Itt részt vett az új üzem megszer-
vezésében, a technológiai folyamatok korszerûsítésében, a kitermelés és szállítás gépe-
sítésében. Közel tíz sikeres és tapasztalatokban bõvelkedõ esztendõt töltött az üzem-

ben, majd felsõ döntésre ismét visszakerült István aknára, ahol elõbb mint aknavezetõ, majd fõmérnök dolgozott.
1986-ban Vasasra helyezték üzemvezetõnek, de fél év múlva már a vállalati központban dolgozott mint a terme-

lési osztály vezetõje, 1988-tól mint termelési fõmérnök. Nem volt könnyû dolga, hiszen ekkor már jelentkeztek azok
a problémák � létszámgondok, gazdálkodási nehézségek � melyek néhány év múlva a mecseki bányászkodás kény-
szerû befejezését eredményezték.

Amikor 1991-ben kezdetét vette a Mecseki Szénbányák felszámolása, Õ lett a vállalat mûszaki igazgatóhelyet-
tese. Higgadtsága, átgondolt racionalizmusa megnyugtatóan hatott a felzaklatott, jövõjüket féltõ dolgozókra. 1994-
ben a felszámolást követõenmegalakult aMecseki Bányavagyon-hasznosítóRt., melynek ugyancsakÕ lett amûsza-
ki igazgatója. Itt mint bányamérnök afelett õrködött, hogy a vagyon legjobb hozamú hasznosítása mellett a bánya

Szilas László
(1941�2007)

Szilas László

Rövid ideig tartó betegségben 2007. július 16-án Sopronban elhunyt Szemmelveisz Alajos aranyokleveles bánya-
mérnök. Zircen született 1931. július 15-én. Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérváron, majd Veszprémben vé-

gezte. Iskolai szünetekben � a család nehéz anyagi körülményei miatt � dolgozni kény-
szerült. 1950-ben iratkozott be a Nehézipari Mûszaki Egyetem bányamérnöki karára.
Demonstrátor lett a bányamûveléstani tanszéken, majd oklevelének megszerzése
után ugyanitt helyezkedett el mint tanársegéd.

1955 augusztusában került a Középdunántúli Szénbányászati Tröszt Dudari Bánya-
üzeméhez, ahol 1956-ig mérnökségvezetõ, 1956 és 1958 között fõ-körletvezetõ, ezután
aknavezetõ bányamester volt. 1960-tól a Tröszt veszprémi központjának mûszaki
fejlesztési csoportjában fõelõadói beosztásban a korszerû fejtésbiztosítási témákkal, a
gépi jövesztés és rakodás, a szállítás, a robbantási tevékenység fejlesztésével foglalkozott.

1965 szeptemberétõl a KDT Padragi Bánya Hunyadi, majd Táncsics aknájának
volt aknavezetõ bányamestere 1977 közepéig. Ebben az idõszakban több korszerûsí-
tést hajtottak végre: Dobson, késõbb Gullick berendezésekkel bevezették az önjáró
biztosítást, áttértek a széngyalus és maróhengeres gépi jövesztésre, használatba vették
a HK SS acéltámokat, bevezették a diszpécser rendszert. Szemmelveisz Alajos tagja

volt a bányamentõ csapatnak is, munkájuk során több fejtési tûzzel és vízbetöréssel meg kellett küzdeniük.
1977-ben a Tatabányai Szénbányákhoz került, ahol az eocén program keretén belül a nagyegyházi bányaépítés ter-

vezõ létesítményi fõmérnökévé nevezték ki. 1978-tól nyugdíjazásáig a Magyar Szénbányászati Tröszt Szervezési és
Koordinációs Fõosztályán mûszaki-gazdasági tanácsadóként, majd a Közgazdasági Fõosztályon bér- és munkaerõ-gaz-
dálkodási osztályvezetõként dolgozott. 1989 óta a soproniDonáció Tsz.Miocén kõbányájának felelõsmûszaki vezetõje.

Temetése 2007. júIius 26-án volt a soproni Szent Mihály temetõben. A nagyszámú gyászoló elõtt Kerekes Árpád
búcsúzott a család, a barátok, a pályatársak nevében és mondott utolsó ,,Jó szerencsét!�.

Kerekes Árpád

Szemmelveisz Alajos
(1931�2007)

Szemmelveisz Alajos
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2007. szeptember 16-án elhunyt dr.Miskolczi-Bodnár Pálnyugdíjas jogtanácsos, a Borsodi Szénbányák jogi osztá-
lyának egykori vezetõje. Elemi iskoláit szülõvárosában, Szikszón végezte, gimnáziumbaMiskolcon járt, és jogi tanul-

mányait aMiskolci Evangélikus Jogakadémia hallgatójaként kezdtemeg. Pécsett tette
le államtudományi szigorlatait, majd 1943-ban avatták az államtudományok dok-
torává. Egyetemi tanulmányai mellett a Magyar Államvasutak alkalmazásában állt
Kassán, Szikszón és a Szilágy megyei Haraklányban. Elõbb távírászként dolgozott,
majd a MÁV tisztképzõ tanfolyam elvégzése után forgalmi tiszti beosztásba került.
1943-ban bevonult a 4. hegyivadász zászlóaljhoz Aknaszlatinára. 1944-ben távbeszélõ
csapattiszti iskolát végzett Besztercén, majd a MÁV kérésére leszerelték, hogy for-
galmi szolgálatot teljesítsen Felsõzsolcán, majd Miskolcon. 1946-ban B-listára került,
vélhetõen családjának meggyõzõdéses vallásossága miatt.

Munkaviszonyának felmondását követõen letette jogi szigorlatait és megkapta jogi
diplomáját. Ekkor 25 éves volt. Ezután ügyvédbojtár volt Szikszón, majd a Miskolci
Magasépítõ Vállalatnál jogi elõadó. Tekintettel a jogász hivatás alacsony megbecsült-
ségére, kõmûves átképzõ tanfolyamot végzett és segédlevelet kapott. Irányította a
miskolci körfûtõház újjáépítési munkáit. E, a mai napig is álló épületet késõbb is

büszkén emlegette. 1950 decemberében a Sajóbábonyi Vegyiüzem építéséhez helyezték át. Az itteni Magasépítõ
Vállalatnál jogi beosztásba kerül, majd 1951-ben kinevezik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági
Döntõbizottság vezetõjének.

1956. április 1-jétõl a Borsodi Szénbányászati Tröszt jogi osztályának vezetõje volt, mely beosztásban 1981. évi
nyugdíjazásáig tevékenykedett.

A vállalati jogtanácsosok teendõin túl nagy gondot fordított arra, hogy a balesetekben megrokkant bányászok
automatikusan hozzájussanak járadékuk oly mértékû emeléséhez, amit egészséges társaik elértek. Az esetlegesen
felmerült vitákat igyekezett peren kívül intézni. A tárgyalóteremben felkészült, pontos, korrekt és emberséges volt.
Nagy figyelemmel foglalkozott a felmerült bányakárokkal, azokmegelõzésével, a károk helyreállításával. Kiemelten
foglalkozott a környezetvédelem, a külszíni rehabilitáció valamint az ásványvagyon-gazdálkodás kérdéseivel is. E
témákban Ostravában nemzetközi konferencián is ismertette tapasztalatait. A Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karán éveken keresztül a Bányajog c. tantárgy elõadója volt.

Nyugdíjasként sem szakadt el a bányászok nagy családjától. Tagja volt az OMBKE Borsodi Helyi Szervezete
Nyugdíjas Baráti Társaságának, rendszeresen részt vett rendezvényeinken, találkozóinkon.

Búcsúztatásán a kollégák dísz-sorfalamellett felhangzott a Bányászhimnusz, sírján bányászlámpa világít. Kedves
Pali Bácsi, Isten Veled! Utolsó Jó szerencsét!

Lóránt Miklós

Dr. Miskolczi-Bodnár Pál
(1921�2007)

Dr.Miskolczi-Bodnár Pál

bezárása a szakma szabályai és a környezet védelmének szempontjai szerint történjék. 2002-tõl a végelszámolás kez-
detéig Õ töltötte be a vezérigazgató tisztét. Ez idõ alatt törekvéseinek fõ irányát a kidolgozott projektek lezárása,
az üzletrészek értékesítése és a megmaradt vagyon-állomány önkormányzatok részére történõ korrekt átadása mel-
lett a még meglevõ létszám jövõjének biztosítása és végleges rendezése képezte.

Szilas László a mecseki bányászatban eltöltött közel 43 év alatt számtalan helyen és beosztásban, százakkal
együttmûködve, ezrek érdekében, szakmailag és emberileg egyaránt hiteles munkát végzett. Hû maradt az Alma
Mater szelleméhez, az ott tanultakat felhasználva szakmai szabályt és elvet tudatosan sohasem sértett. Gondolko-
dásmódját gyakorlatias és racionális észjárása határozta meg. Véleménye mindig átgondolt és megalapozott volt,
utasításai precízek, határozottak, rövidek és világosak. Példát adott fegyelemrõl, kitartásról, következetességrõl,
szakmai hûségrõl, szolidaritásról és humanizmusról egyaránt.

Munkáját vállalati elismerésekmellett miniszteri kitüntetések fémjelzik: KiválóMunkáért kitüntetések, Bányász
Szolgálati Oklevelek és Érdemérmek, Kiváló Bányász kitüntetések és a Szt. Borbála Emlékérem.

Féltve szerette családját, ragaszkodott barátaihoz, szerette a természetet, a szõlõben vagy a nyaralóban végzett
munkát, élvezte és szerette a vidám társaságot, a szép nótákat � egyszóval szerette az életet. Élete tartalmas volt,
hisz családjamegértõ támogatásamellett azzal foglalkozhatott, amit szeretett � a hivatásával! Tevékenysége összefo-
nódott, szinte eggyé vált a Mecseki Szénbányák és utódszervezetei végsõ fél évszázadának történetével, melynek
nemcsak részese, de elkötelezett alakítója is lehetett.

Sírjánál a család, a kollégák és munkatársak, az évfolyamtársak, a barátok és tisztelõk nevében, valamint a gaz-
dasági és társadalmi szervezetek képviseletében Lafferton Gyõzõ okl. bányamérnök köszönt el Tõle s kívánt utolsó
Jó szerencsét.

Lafferton
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Termékeink:
� Feszítõperemes fém és mûanyag rosták

� Mûanyag rosta/rendszerek
(CLIP�TEC, UNIPLANK, UNISTEP

Vibro�Elastic, Síkrosta)
� Hárfa rosták, préshegesztett rosták, perforált lemezek
� Ipari drótszövet (vibrátor fonatok) osztályozó gépekhez,

magaskopás- és rezgésálló rugóacélból, rozsdamentes kivitelben is
� Allgaier szitabetétek javítása, felújítása

� Hullámrácsok tetszõleges rácsosztással, jól hegeszthetõ
anyagból, rozsdamentes kivitelben is

� Mûszaki szövetek, szitaszövetek 0,04 mm-tõl rozsdamentes,
rugóacél, horganyzott és szénacél anyagokból

� Szúnyoghálók szélein szegett, szõtt kivitelben (barna, fehér,
szürke, zöld színekben; 1,0; 1,2; 1,5 m széles tekercsekben)

� Vadhálók tûzi horganyzott kivitelben
� Kerítéselemek, kerítésmezõk
3000 Hatvan�Nagygombos

Tel./Fax: 06-37/341-231; Közvetlen faxszám: 06-37/540-035
Mobil: 06-20/3131-612

E-mail: hutter@h-s.hu Weboldalunk: www.h-s.hu
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Az OMBKE választmánya



Sicher � Zuverlässig � Wirtshaftlich
Biztonságos � megbízható � gazdaságos

GHH Fahrlader, ein wichtiger Baustein
für die untertägige Production

A GHH rakodó-szállítógép a föld alatti termelés fontos eleme

GHH Fahrzeuge GmbH � Emscherstr. 53 � D-45891 Gelsenkirchen
Tel.: +49-209-38907-0 � Fax: +49-209-38907-109

E-mail: info@ghh-fahrzeuge.de � Internet: www.ghh-fahrzeuge.de

80 JAHRE BAUXITBERGBAU IN UNGARN
80 ÉVES A BAUXITBÁNYÁSZAT MAGYARORSZÁGON

25 JAHRE PARTNERSCHAFT
GHH FAHRZEUGE � UNGARISCHE BAUXITBERGBAU

25 ÉVES AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS A GHH-VAL


