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Korábban csak irodalmi mûvek, önéletrajzi kötetek
elsõ oldalán találkoztunk amû lényegi mondanivalójára
is utaló ajánlással, avagy érettségi, ill. esküvõi meghívó-
kon szereplõ �mottó�-val. Napjainkban bõvül ez a szo-
kás, az Országgyûlésben 2011 õszén elfogadott �Nem-
zeti Energiastratégia 2030� második oldalán is szerepel
a versenyképességet, ill. a fenntartható fejlõdést defi-
niáló mondat. [1] Szabad legyen egy, e tanulmány témá-
jához illõ újabb mottót elõhozni: �Az a legdrágább egy
kWh energia, ami nincs�. (Zambó János akadémikus
1916�2000, egyetemi elõadás 1970)

Az emberiség létfenntartásával kapcsolatos legfon-
tosabb kérdésekkel, feltételekkel már évszázadokkal
elõttünk is foglalkoztak. Két nevezetes személytõl szár-
mazó idézet: Ludwig Boltzmann (1844�1906) osztrák fi-
zikus: �A létért való küzdelem a rendelkezésre álló
energiáért való küzdelem�, illetõleg Richard Smalley
(1943�2005) Nobel-díjas: �A tíz legfontosabb kihívás
közül az elsõ három: az energia, a víz, az élelmiszerellá-
tás.� (1996) [2]

A Nemzeti Energiastratégia 2030

A nyilvánosan elérhetõ anyag 144 oldal terjedelmû,
az 5�11. oldalon Vezetõi Összefoglaló található, a 12.
oldalt követõen a különbözõ szakmai területeket bemu-
tató fejezetek szerepelnek (3. Helyzetkép, 4. Pillérek,
5. Peremfeltételek, 6. Jövõkép, 7. Horizontális kérdé-
sek, 8. Az állam szerepe, 9. Kitekintés 2050, 10. Rövi-
dítések jegyzéke, 11. Gazdasági hatáselemzés össze-
foglaló). Tanulmányomban az 5.1. Klímapolitika, 5.2.
Fosszilis Készletek és 6.2. Villamos Energia címû alfe-
jezetekben érintett kérdésekkel foglalkozom.

Az energetikai struktúraváltás Vezetõi Össze-
foglalóban kijelölt céljai:
1. a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiaha-
tékonysági intézkedések,

2. alacsony CO2-intenzitású � elsõdlegesen megújuló
energiaforrásokra épülõ � villamosenergia-termelés
arányának növelése,

3. a megújuló és alternatív hõtermelés elterjesztése,
4. az alacsony CO2-kibocsátású közlekedési módok ré-
szesedésének növelése.

A cél, hogy: �E négy pont megvalósításával jelentõs
elõrelépés tehetõ a fenntartható és biztonságos energe-
tikai rendszerek létrehozása felé, amely egyúttal lénye-
gileg hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség foko-
zásához is�.

Ha szabad véleményt mondanom a �Vezetõi Össze-
foglalóról�, azt írom le, hogy az abban foglaltak reális
elemzést adnak, a leírt célokkal, még az energiastruktúra
leírt arányaival is � ahol számszerûsítve vannak � egyet
lehet érteni.

Amit talán kérdésként felemlítek, az az, hogy a jövõ
arányai kitûzésében érzésem szerint túlzó súllyal szere-
pel a CO2-csökkentés mindenáron való elérése, priori-
tása az energiafajták használata vonatkozásában. Pl.
alacsony CO2-intenzitású villamosenergia-termelés, ala-
csony CO2-kibocsátású közlekedési módok (5. old.),
ÜHG-kibocsátás vállalási kritériumok (6. old.), a fosz-
szilis energiahordozók felhasználásának és a CO2-kibo-
csátásának csökkentése (7. old.), alacsony széndioxid-
kibocsátású energiatermelés növelése (8. old.), az ener-
giaellátással kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás
csökkentése (8. old.), CO2 kvóta és CO2 intenzitásának
csökkentése (9. old.).

Az idézett célokkal �szemben� miért nem azonos,
avagy nagyobb súlyú/erõsségû szempont �a fogyasztók
teherbíró képességének figyelembe vétele�, avagy �csak
erõteljes állami támogatással életképes� (6. old.) � ami-
kor tömegek nem tudják fizetni a 10-12 Ft/kWh-ás ter-
melési költségû, 25-35 Ft/kWh-ás szolgáltatási árú ára-
mot, ha ez a 32,50 Ft/kWh-ás szél-áram részesedési ará-
nyának növelése után 40-50-60-70 Ft/kWh lesz, és az ál-
lami költségvetés is pénzszûkében van.

A Vezetõi Összefoglalóban leírtakhoz két, talán ki-
sebb súlyú, illetõleg személyes észrevétel. Az egyik:

��a globális szinten egyre fogyatkozó fosszilis ener-
giahordozó készletek�� (5. old.)

Talán differenciálni kellene a három fõ fosszilis
energiafajta között. Ugyanis míg a konvencionális kõ-
olajkészletek elegendõségét egybehangzó szakmai véle-
mények szerint � a még mindig emelkedõ felhasználás
mellett � 40-50 évre becsüljük, és további lehetõséget a
másodlagos, illetõleg harmadlagos kitermelési eljárá-
sok, illetõleg a nem konvencionális készletek (olajho-

A tanulmányomban néhány kérdésben megjegyzéseket fûzök a Nemzeti Energiastratégiában szereplõ
célokhoz, továbbá még egyszer foglalkozom a szénnel, mint az energiaellátásban jelentõs arányban szám-
ba vehetõ fosszilis (reálisan meg nem újuló) energiaforrással.

A Nemzeti Energiastratégia (2030) kapcsán ismét egyszer
a CO2 és a szén szerepérõl

PROF. EM. DR. HC. MULT. DR. KOVÁCS FERENC okl. bányamérnök, az MTA rendes tagja,
Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet
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mok, olajpala) feltárása, kitermelése adhat, illetõleg a
hagyományos földgázkészletek elegendõségét a szak-
értõk 60-80-90 évre becsülik, és további lehetõséget a
nem konvencionális készletek (gázpala, gázhidrát) ad-
nak, addig a szénkészletek magas megbízhatósági/
megkutatottsági szinten többször százéves ellátottságot
�garantálnak� (lásd késõbb).

A másik:
�A villamosenergia-elõállítás szempontjából leg-

fontosabb elemek: (6. old.):
� atom,
� szén,
� megújuló energiák (a gazdaság teherbíró képessége
az elõzõ két forráshoz képest 2-3-4-szeres állami dotá-
ció mellett?!).�
Ha szabad ehhez a fenti sorrendben � százalékos

arányok megjelölése nélkül � személyes véleményt fûz-
ni, úgy gondolom, hogy a hazai villamosenergia-ellátás-
ban az elõttünk álló kereken 50 évben az atomenergiá-
nak, illetõleg a szénalapú villamos energiának kell meg-
határozó/döntõ szerepet adni mindaddig, amíg a fúziós
energia, illetõleg a napenergia közvetlen felhasználása
nem áll rendelkezésre, nem lesz az emberiség számára
�kézzel fogható�.

A szén-dioxid és a globális felmelegedés
kapcsolatáról

Jelen tanulmányban nem foglalkozom az üvegház-
hatás és a globális felmelegedés részletes kérdéseivel, az
üvegházhatású gázok szerepének részletezésével, a glo-
bális felmelegedést valójábanmeghatározó földön kívü-
li és földi tényezõkkel. Csupán azt a kérdést tegyük fel,
hogy valóban a CO2 légköri koncentrációja-e a döntõ
tényezõ, hogy az ellene való harc determinálja jövõnk
alakulását, de legalábbis az energiahordozók közötti vá-
lasztás szempontjait?

Már a XIX. sz. végén (1896) Svante August
Arrhenius, John Tyndall, Lecher és Pernter foglalkoztak
azzal, hogy a földi hõmérséklet alakulásában milyen
szerepe van a légköri gázok abszorpciójának, megálla-
pítva, hogy a levegõben a fõ tömeget képviselõ N2 és O2

mellett kis mennyiségben jelenlévõ vízgõz és szén-dio-
xid szerepe a döntõ. Késõbb más szerzõk foglalkoztak a
metán (CH4) és a kén-dioxid (SO2) szerepével is, megál-
lapítva, hogy a kén-dioxid jelenléte hûtõ hatású. [3]
(Szerencsére az erõmûi füstgázokból az utóbbit már
98-99%-ban kizárják a korszerû erõmûvekben, elke-
rülve más irányú igen káros hatásait.)

Az ember, az emberiség számára �nagy áldás�, hogy
felejteni tud, adott esetben a XX. század végére azt,
hogy az üvegházhatású gázok között a CO2 mellett más
gázok, és egyes szakértõk szerint mintegy 50%-ban a
vízgõz is hatótényezõk. Ma már sokan � a jótékony fele-
dés következtében � csak a CO2-re, mint a fosszilis ener-
giahordozók használata során felszabaduló antropogén
gázra tudnak gondolni.

A 4,5 milliárd éves földtörténet utóbbi 800 ezer
évében kilenc �jégkorszak�, lehûlés és utána 4-5 °C-os

felmelegedés volt, esetenként rövidebb, 10-12 ezer éves
idõszakokban 10-14 °C-os melegedéssel. Akkor, amikor
még ember nem élt a Földön, és fosszilis energiahordo-
zókat sem tüzeltek. Az utóbbi 10-12 ezer éves idõszak-
ban három-négy felmelegedési, illetõleg lehûlési ciklus
volt 2-3 °C-os hõmérsékletváltozással, amikor �ember�
ugyan már volt, de még nem épített szénerõmûveket.
Az utóbbi 600 évben (Kr. u. 1400�2000) is volt két �kis
jégkorszak�, a XIV. században Angliában már �szénter-
meléssel�, de a XIX. sz. végéig még mindig széntüzelé-
sû erõmûvek nélkül. Az 1860�2000 közötti hõmérsék-
leti adatok alakulása sem �passzítható� egyértelmûen a
foszszilis energiahordozók termelési/felhasználási válto-
zásához. [3]

Más közelítését adják a kérdés � a CO2 hatása a glo-
bális felmelegedésre � megválaszolásának Mészáros
Ernõ akadémikus adatai, amelyek szerint Magyarorszá-
gon (közepesen fejlett ipari országban) a felszabaduló
CO2 száz egységnyi mennyiségébõl 14-16 egységet (%-
ot) jelent az antropogén (emberi-ipari) hatás, a szén és
a szénhidrogének elégetése. [4]

A légköri gázok szerepét együttesen mérlegelve
a légköri hõháztartásban, azt mondhatjuk, hogy az
50%-os vízgõz, illetõleg az 50% szén-dioxid (+metán)
hatását tekintve a 14-16%-os antropogén szén-dioxid-
nak összességében 0,5x14-16%=7-8%-os hatása lehet-
ne a légköri hõháztartásra.

Alapvetõ megállapítása Arrhéniusnak és más tudó-
soknak, hogy a Föld és a légkör termikus egyensúlyban
van, a Föld annyi hõt veszít az ûrbe és a légkörbe jutó
sugárzás útján, mint amennyit a Nap sugaraiból felvesz.
A Földet érõ napsugár mennyiségét és felszíni eloszlá-
sát a Föld Naphoz viszonyított pályájának változása
döntõ módon meghatározza (Milutin Milankovics,
Bacsák György, De Marchi). [3]

A neves földtudósok által rögzítettek alapján a glo-
bális felmelegedést és lehûlést, illetve a jégtakaró terje-
dését vagy csökkenését elsõsorban meghatározó � a
napsugárzást számítható mértékben befolyásoló � há-
rom paraméter:
� a Földpálya excentricitásának változása,
� a Föld tengelyszögének változása,
� a Föld forgástengelyének (precesszió) mozgása.

E három tényezõ együttesen befolyásolja a Földet
érõ napsugárzás mennyiségét és eloszlását. A három té-
nyezõ periodicitása különbözõ, ezért a napsugárzás vál-
tozásának eredõje összetett érték, amit a földrajzi szé-
lesség és az évszak is befolyásol. Fentiek alapján úgy
gondolom, hogy az elmúlt (a XX-XXI. század elõtti)
idõszakban, amikor még nem volt számottevõ antro-
pogén (emberi-ipari) CO2-kibocsátás, a napsugárzás és
a Föld-pálya paramétereinek aktuális (periodikus) vál-
tozása/alakulása határozta meg a földi légkör és a Föld
hõmérsékletének (a globális felmelegedésnek és lehû-
lésnek) alakulását.

Ha elfogadjuk, hogy a napsugárzás, illetõleg a föld-
pálya paramétereinek változása jelenleg is létezik, ille-
tõleg a jövõben is létezni fog (az antropogén CO2-kibo-
csátástól függetlenül), akkor a CO2-kibocsátáson belüli
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14-15%-os antropogén arány, ami a vízgõz + gázok
együttes hatásában 7-8%-os, mi módon képes oly mér-
tékben befolyásolni a légköri felmelegedést/lehûlést,
hogy a szén-dioxid �elleni küzdelem� elsõdleges, leg-
fontosabb szempontként vezérelje az energiaellátás, az
energiastratégia szempontjait.

A kérdéssel foglalkozó XIX-XX. századi �klassziku-
sok� után röviden kitérünk a napjainkban publikált
néhány értékelésre, véleményre is.

A Föld és légköre hõ-egyensúly kérdéseit részletes
elemzés, számítás alapján tárgyalja Reményi Károly és
Gróf Gyula tanulmánya. [5]

Alapvetõ megállapítása, hogy a Föld a világûrben
termikus egyensúlyban van, a Napból kapott energiát
teljes egészében visszasugározza a világûrbe. Az úgyne-
vezett monumentális klímaváltozási modellek eredmé-
nyeiben igen nagy eltérések adódnak, nagyon bizonyta-
lan ezekre tényleges intézkedéseket alapozni. Az eltéré-
sek abból is adódnak, hogy a prognózis modellek kiin-
dulási adataiban (Nap hõmérséklete, Nap-állandó, al-
debó hatás, a növényzet szerepe, a jégmezõk � tenger-
mozgások hatása) nagy különbségek vannak. Az eltérõ
prognózisok évszázadunkra 1,1 °K-tõl 6,4 °K (utóbbi az
IPCC*-ben) mértékû felmelegedést jeleznek. A tanul-
mány szerzõi részletes számítás � egyensúlyi hõmérsék-
let, amérlegegyenlet, Stefan-Boltzmann, Beer törvény �
alapján a CO2-koncentráció 350 ppm-rõl 500 ppm-re
való növekedése esetére 1 °K hõmérséklet-emelkedést
hoznak ki. A számítás szerint a széndioxid-tartalom két-
szeresére (700 ppm) növekedése száz év alatt 1-1,5 °K
hõmérséklet-emelkedést okozhat, ami nem ad megold-
hatatlan feladatot az emberiség számára. Erre felké-
szülve � vélik a szerzõk � koncentrálni lehet az emberi-
ség számára legnagyobb problémákra, a szegénység fel-
számolására és az életszínvonal globális emelésére.
(Más forrás szerint amit Kyoto az USA-tól �követelt�
volna, azzal egész Afrika víz-, illetõleg egészségügyi el-
látását lehetne megoldani.)

Részletes fizikai � hõtani levezetések nélkül Zágoni
Miklós [6] hasonló/azonos megállapításokat ad, mint a
[5] cikk szerzõi. Nevezetesen:
� A részleges felhõborítással és elegendõ vízpára-tarta-
lékkal rendelkezõ Föld-típusú légkörök energetikai-
lag maximált (kibocsátásokkal nem növelhetõ, �telí-
tett�) üvegházhatást tartanak fenn.

� A légkör üvegházgáz-piaca nem �hiánygazdaság�. Ha
a légkör emelni tudná a felszínhõmérsékletet, már rég
megtette volna a mi kibocsátásaink elõtt, nem kellett
várnia a mi CO2-nkre. (Hiszen neki ott van végtelen
mennyiségben a legfontosabb üvegházhatású gáz, a
vízpára az óceánokban.)

� Az energetikai egyensúlyi egyenletek hatékony vissza-
szabályozást mutatnak. Ezért gyakorlatilag kizárt,
hogy a globális átlagos éves középhõmérséklet a XXI.
század során két fokkal emelkedne. Pusztán az üveg-
házhatású gázok kibocsátásától ez fizikailag nem kö-
vetkezhet be.

� Amíg a bejövõ (Nap) energia mennyisége változatlan,
addig a kibocsátásoktól csak kismértékû fluktuációk
lehetnek, hosszú távú trend nem.
A kérdésrõl szólva elkerülhetetlen, hogyLáng István

akadémikustól is idézzünk. [7]: �Klímaváltozás mindig
volt, ma is van és a jövõben is lesz. A múltban alapve-
tõen természeti tényezõk okozták, mint például a Föld
tengelymozgásának ingadozása, a Nap és a Föld közöt-
ti hatások változása. Az Antarktisz jégtömegébõl vett
mintákban levegõbuborékok találhatók. Ezek kémiai
analízise azt mutatta, hogy az elmúlt 400 ezer évben a
ciklikus változás átlagosan 80 ezer évenként mutatott
maximális értékeket. Leegyszerûsítve 30 ezer év fokoza-
tos lehûlése után 20 ezer éves jégkorszak következett,
majd 30 ezer évig lassú és fokozatos felmelegedés állt
elõ. Ezek a felmelegedések az antropogén széndioxid-
források � az utóbbi kb. 300 év � megjelenése elõtt tör-
téntek az idézet elsõ részében megjelölt, vélhetõen ma
is létezõ hatásokra.�

Jelen tanulmány terjedelmének számottevõ növelé-
se nélkül szabadjon két interjúból is idézni, melyekbõl
jeles szakemberek � talán személyes/szubjektív módon
� szólnak a kérdésrõl.

Szõllõsi-Nagy András (Delft-i UNESCO-IHE Víztu-
dományi Kutató Intézet, UNESCO osztályvezetõ,
ENSZ Édesvízi Világjelentés vezetõ) Reich Gyulának
adott interjújából [8]:

�Kapitális botorságok jelennek meg a médiumok-
ban, és a szélsõségesen túlhajtott klímapolitizálás követ-
keztében kialakulóban van a klímaváltozás-vallás. ...az
elkövetkezõ negyven év közel ötven százalékos globális
népességnövekedése, azaz a kilencmilliárd fõs emberi-
ség várhatóan nagyságrendekkel nagyobb változást
okoz a hidrológiai ciklusban és a vízzel való gazdálko-
dásban, mint az ugyanezen negyven év alatt várható
klímaváltozás.�

�A klímaváltozást illetõen hadd tegyem szóvá, hogy
manapság elég sok botorság lát napvilágot ez ügyben.
És nemcsak a bulvársajtóban. Nemrégiben például
nagybetûs szalagcím adta hírül egy nemzetközi napilap-
ban: �Beindult a klímaváltozás!� Nos, ez nem egészen
friss hír, hiszen egy több mint négymilliárd évvel ezelõt-
ti eseményrõl tudósít. Néhány ilyen apróbb tényt talán
nem ártana tudni a harcos klímaaktivistáknak is.�

Továbbá Ötvös Zoltán Kordos László paleontológus-
sal készített interjújából [9]:

�Karakteres a véleménye a klímaváltozásról. Miért
nem hisz benne? �Mert geológus vagyok. Azt mondják
egyesek, hogy az utóbbi másfél évszázadban mintegy
0,6-0,8 Celsius-fokkal emelkedett a légkör hõmérsék-
lete. Így van. Mások ehhez hozzáteszik, hogy mindezért
kizárólag az ember felelõs, mert soha nem látott mér-
tékben szennyezzük légkörünket üvegházhatású gázok-
kal. Én viszont azt tudom, hogy a Föld klímája az ember
nélkül is állandóan változik. Mit tegyünk? Érdekes
megoldás lenne a természeti rendszerek befagyasztása,
s ezzel az evolúció kiiktatása. Attól azonban nem félek,

*IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change = Éghajlatváltozási Kormányközi Testület
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hogy bekövetkezik a katasztrofális globális klímavál-
tozás, azaz felmelegedés. Volt már felmelegedés, de szá-
mos példa akad a globális lehûlésre is. Alkalmazkod-
nunk kell a megváltozott körülményekhez. Attól viszont
már tartok, hogy mi gyõz: a tudomány vagy az üzlet?�

A szakmai-tudományos értékelések, vélemények
után most nézzük két vezetõ politikai tényezõ vélemé-
nyét, értékelését a klímaváltozással kapcsolatban felme-
rülõ aktuális kérdésekrõl, az általuk indokoltnak tartott
lépésekrõl. Nemzetközi téren magasabb szintre talán
nem is lehetne menni.

Ban KiMun, az Egyesült Nemzetek Szervezete fõtit-
kárának a BBC részére adott hosszabb nyilatkozatának
tézisszerûen kiemelhetõ lényegesebb tartalmi elemei.
[10]
� Szükség lenne rá, hogy a világ tudományos akadémiái
felülvizsgálják az IPCCmûködését. A testületmunká-
ját az elmúlt hónapokban valóban sok kritika érte, el-
sõsorban a legutóbbi, 2007-es klímajelentésben meg-
fogalmazott túlzó és megalapozatlan elõrejelzések
miatt.

� Fõként a gleccserek olvadására, illetve rendkívüli idõ-
járási jelenségek gyakoribbá válására vonatkozó prog-
nózisok komolyságát vonták sokan kétségbe.

� Indokolt lenne, hogy az Inter-Academy Council hoz-
zon létre a nemzeti akadémiáktól és az ENSZ-tõl füg-
getlen testületet az IPCCmunkájának felülvizsgálatá-
ra. (Veszély lehet, hogy azok kerülhetnek be, akik ad-
dig is közremûködtek az IPCC tevékenységében.)

� Eddig a kibocsátás-csökkentés, illetõleg a kvótakeres-
kedelem az IPCC jelentéseken alapult. Ezek a doku-
mentumok meglehetõsen furcsa körülmények között
születnek meg, és a végeredmény egyes vélemények
szerint jobban tükrözi a klímaügyben érdekelt lobbi-
csoportok befolyását, mint a tudomány eredményeit.
(Lásd még Vaclav Klaus értékelését.)

� A felállítandó vizsgálóbizottság (I-AC) feladata lesz,
hogy elemezze az IPCC jelentéskészítési és döntésho-
zatali folyamatát, a tudományos vélemények begyûj-
tésének gyakorlatát, a minõségellenõrzést. Cél az át-
láthatóság és a szakmai megbízhatóság növelése.
(Emlékezetem szerint a korabeli napi sajtóban a fenti
Ban Ki Mun nyilatkozat lényege � nem diplomáciai
nyelven � �nyers� fordításban is megjelent: �Az IPCC
ne hazudjon tovább.�)
Hivatali szinten talán Ban Ki Mun fõtitkár nyilatko-

zatával nem azonos súlyúak a klímaváltozás kérdéseivel
kapcsolatban aVaclav Klaus könyvében foglalt gondola-
tok, illetõleg nézetek. Vaclav Klaus: Modrá, nikoli zele-
na planeta; Blue planet in green shackles; Kék bolygó
zöld béklyóban címû könyvével kapcsolatban Szarka
László értékelését, könyvismertetését ismerjük. [11] A
könyv klímaváltozással kapcsolatos nézeteit, az Al Gore
An inconvenient; Kellemetlen igazság c. könyvében fog-
laltakkal kapcsolatos nézeteit, ellenvetéseit nem taglal-
juk. Csupán a könyvben, illetõleg a napi sajtóban is
megjelent nézeteibõl idézek.

� �Könnyen lehet, hogy már eljutottunk olyan fázisba,
hogy a tények, az ész és az igazság már tehetetlenek a
propagandával szemben.�

� �Az üvegházhatás, a globális felmelegedés veszélyével
való riogatás, az úgynevezett megújuló energiafajták
erõszakos elterjesztésének célja nem más, mint a
kérdésben érdekelt (kutatási, vállalkozási) lobbik
törekvése a központi (állami) költségvetés meg-
csapolására.�
Nem kívánjuk itt részletesen bemutatni a globá-

lis/világ CO2-kibocsátás adatait. A kibocsátás arányai �
az EU 27 tagországa kb. 15%-os arányt ad, Magyaror-
szág 54. a sorban � aligha igazolják, hogy az EU, illetõ-
leg Magyarország vegye �vállaira� a Földön jelentkezõ
környezeti hatások mérséklésének feladatait, a globális
felmelegedés elleni harcot.

Úgy tûnik, hogy a Kyoto-Rio-Koppenhága-i ter-
vek/vállalások egyre inkább lazulnak a globális felmele-
gedés elleni harc, a CO2-kibocsátás korlátozása kérdé-
sében (2011. december, Durban). A CO2-kibocsátásban
az �élen álló� országok közül Kína, az USA és Kanada
nem vesz részt amegállapodásban, hozzájuk �igazodva�
Oroszország és Japán sem újította meg vállalásait,
India, Indonézia és Ausztrália is növelte a kibocsátást.
(Forrás: ENSZ Klímaváltozási Titkárság)

A fentiek alapján szubjektív véleményként attól tar-
tok, hogy az energiastratégia irányai megjelölésében, de
különösen a prognózis számokmegadásában aCO2-nek
a globális felmelegedésre való � több oldalról is vitatha-
tó � hatása felerõsítésének, az EU irányelveknek, az ak-
tuális �divatos� nézeteknek, bizonyos energiafajták elõ-
retolását erõltetõ lobbi-érdekeknek nagyobb szere-
pe/hatása van, mint a fosszilis energiahordozók �elfo-
gyásának�, az utódok �létalapja� féltésének, illetõleg az
�energiafüggõség csökkentésére� való törekvésnek �
nem törõdve a közös költségvetés megcsapolásával. Az
energiafüggõség csökkentésében egyébként is �sikeres�
volt hazánk az elmúlt 50 évben: Az 1960-as években 64
mélymûveléses bánya évente 34 millió tonna szenet ter-
melt, az energiahordozó-import aránya 50-55% volt,
aminek kockázatára hivatkozvaminden eddigi kormány
annak csökkentését hirdette. �Sikerült� is � az atom be-
sorolásától függõen � 75-85%-ra �csökkenteni�(!) a füg-
gõséget. Az energiastruktúra koncepció a villamosener-
gia-ellátásban a 2010. évi 79%-ot 2030-ban is azonos
szinten tartja.

A villamosenergia-termelésben tervezett
energiafajták arányainak elemzése

Elemeztük, hogy a Vezetõi Összefoglalóban rögzí-
tett �villamosenergia-elõállítás szempontjából legfonto-
sabb elemek: az atomenergia hosszú távú fenntartása, a
szén alapú energiatermelés szinten tartása, a megújuló
energia 2020 utáni lineáris meghosszabbítása� stratégiai
célkitûzések hogyan, milyenmódon illetõlegmértékben
tükrözõdnek a vezetõi összefoglalót megalapozó/
alátámasztó háttéranyagokban, nevezetesen a 6.2.
Villamos energia jövõkép címû fejezetben. Az elemzés
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során összehasonlítást teszünk az
Amerikai Egyesült Államok, illetõleg a
világ adatait tükrözõ prognózisokkal.
Az összehasonlítás során az abszolút
értékeket (kWh/év, PJ/év) is jelezzük,
de a hazai igények nagyságrendi kü-
lönbsége miatt � az elemzés céljához
igazodva � az egyes energiahordozó-
fajták arányainak alakulását mutatjuk
be, a tervezett/prognózis adatokat érté-
kelve (1. ábra).

Az elemzés során természetesen a
három terület (Magyarország, USA, vi-
lág) jelenlegi (2008, 2010) tényleges
összetételi (mix) jellemzõit adjuk meg.
Az USA adatait az USA Energiaügyi
Minisztérium Nemzeti Energetikai La-
boratórium munkája tartalmazza [28].

A �világ� adatokat az IEAWorld Energy Outlook 2010
alapján a [29] irodalom.

A szén aránya az USA-ban 47%, és a világátlagban
a 41% is lényegesen, mintegy háromszorosan nagyobb,
mint a 14%-os hazai átlag. A földgáz aránya ugyanak-
kor nálunk a legnagyobb (29%), az USA adata és a vi-
lágátlag gyakorlatilag azonos 20-21%. A nukleáris
(atom) arány is Magyarországon a magasabb (37%),
az USA-ban 20%, a világátlag pedig a különbözõ � ob-
jektív/szubjektív � hatások okaként/eredményeként
14%-os. A megújuló források aránya Magyarországon
7%, az USA-ban együttesen (víz+szél+bio) 11%, a vi-
lágátlag pedig összesen 18%, ami a magyarországinál
kb. 2,5-szer, az USA-belinél kb. 1,5-szer nagyobb.

A közép és hosszabb távú prognózis adatokat a há-
rom összehasonlított területen a 2. ábramutatja.

A viszonylag közeli 2020-ra Magyarországra szóló
adat �máris� meglepõ arányokat mutat. Viszonylag ál-
landó import (13%-ról 8%-ra csökken), közel állandó a
nukleáris arány (37%, illetõleg 33%), amit �ellensúlyoz-
hat� a 7%-ról 12%-ra emelkedõ megújuló arány.

A nagy meglepetés (2010-rõl 2020-ra),
hogy � szemben a Vezetõi Összefoglaló
�a szén alapú energiatermelés szinten
tartása egyik legfontosabb elemével� �
a szén aránya 14%-ról 5%-ra csökken.
Továbbá szemben azzal, hogy csökken-
teni kell az ország importfüggõségébõl
származó kockázatot, a földgáz arány
29%-ról 42%-ra nõ! (Utóbbi ugyan-
csak meglepõ terv/prognózis, még azon
idealista szólamok mellett is, hogy
diverzifikáljuk a gázimportot, az orosz
gázt Beregdaróc helyett Schwechat-nál
hozzuk be, avagy Norvégiából, Angliá-
ból, vagy az Adria-vezetéken, avagy a
Brazília partjain felfedezett gázelõfor-
dulásból, bár utóbbi még papíron nem
jelent meg.)

Nézzük ezután a hosszabb távú
hazai terv/prognózis változatokat, amelyek a Nemzeti
Energiastratégia 27. oldalán (21. ábra) találhatók. A
2030-ra kidolgozott / felvázolt 5 változatnál � Atom-
Zöld, Anti Atom-Zöld, Atom-Zöld(+), Atom-Szén-
Zöld, Anti Atom-Zöld(+) � a fentiek (a 2020-as terv)
után már nem is meglepõ módon a földgáz arány � az
importfüggõség �csökkentése� céljából � 41-52-37-39-
48%, átlagosan 43,4%! Az atomarány, nyilván a
blokkok felújításaitól, illetõleg új építésektõl függõen,
rendre 54-27-53-54-27%, átlagosan 43%, ami gyakor-
latilag azonos a közelmúlt, illetõleg napjaink kereken
40%-os arányával. Az öt változatban (mix) a megújuló
arány rendre 16-16-20-16-20%, átlagosan 18%, ami a
2010-es 7%-ot tekintve � úgy gondolom � korrekt, pozi-
tív törekvés, ha arra tekintünk, hogy az USA 6-7%-os, a
világ kereken 15%-os tervezett vízenergia-hasznosítás
arány mellett 15-20%-os egyéb (szél, nap, bio stb.)
megújuló aránnyal számol (2030-2035, 2050). Magam
úgy gondolom/minõsítem, hogy a 2020-as, illetõleg a
2030-as változatban prognosztizált/tervezett 33%-os,
illetõleg átlagosan 40%-os atom, továbbá a 12%, illetõ-

1. ábra: Az egyes energiahordozó-fajták villamosenergia-termelésben meglévõ
aránya (2008, 2010)

2. ábra:Az egyes energiahordozó-fajták villamosenergia-termelésben prognosz-
tizált aránya (2020, 2030, 2035, 2050)



leg átlagosan 18% megújuló (összes) arány a jelenlegi
ismeretek birtokában reális prognózis, korrekt módon
megfelel/alátámasztja a vezetõi összefoglalóban az atom-
energiára, illetõleg a megújuló energiákra vonatkozóan
kitûzött legfontosabb irányokat/ célokat.

A szénre, illetõleg a földgázra vonatkozó prognózi-
sok/tervek azonban egyáltalán nem támasztják alá, nem
szolgálják a vezetõi összefoglalóban kitûzött célokat, azok-
kal �szembe� mennek.A 2030-as öt mix közül négyben a
szén egyáltalán nem szerepel, illetõleg 0%-kal, egyben
5%-kal. (A jelenlegi 14% mellett az 5% aligha
tekinthetõ szinten tartásnak.) A jelenlegi 29%-os föld-
gáz arány rendre 41-52-37-39-48%, átlagosan 43,4%-os,
aligha jelenti importfüggõségünk, az ellátási kockázat
csökkentését. (Figyelembe véve a tervezett �jelzõs�
gázvezetékekkel kapcsolatos nehezen követhetõ �poli-
tikánkat�. Tudni kell ugyanis, hogy hosszú, nagy kapaci-
tású gázvezetékeket olyan országok fognak építeni (pl.
Oroszország, Németország), akiknek gáza és pénze is
van. A világ jelenleg ismert földgázvagyonának 30-33%-
a a Gazprom �Miller úr � birtokában van.) Az energia-
ellátás importfüggõsége, illetõleg annak csökkentése
vonatkozásában természetesen tényezõ a villamosener-
gia-ellátásban a prognózis szerinti � egyébként indo-
koltnak tekinthetõ � kereken 40%-os atom-arány.
Uránbányászat hiányában ugyanis a teljes fûtõelem-el-
látás import, ami jellemzõen a reaktortípusokhoz, ille-
tõleg a beszállítókhoz �mereven� kapcsolódik, bár a tel-
jes áramköltségben a fûtõanyagköltség kisebb arányú,
mint más fûtõanyagok esetén. A földgáz esetén pl. az
54 EUR/MWh fajlagos önköltségben a gáz 32
EUR/MWh, 59%. (A beruházás 6, az üzemvitel 4, a
CCS** technológia 12 EUR/MWh.)

A hazai prognózis változatokat (a 2020-as, illetõleg az
egyetlen 2030-as szénnel is számító mixet) talán célszerû
összehasonlítani az USA, illetõleg a világ prognózis ada-
taival.

Szénkészletek a világban és hazánkban

Az energiakészletek, illetõleg a távlati termelési/
hasznosítási szerkezet vonatkozásában leginkább Vajda
György akadémikus megítélésébõl indulhatunk ki [15]:

�A potenciálok áttekintése alapján a távolabbi jövõ
energiaellátására három lehetséges fõ irányt lehet kije-
lölni: a szén környezetbarát hasznosítását, a nukleáris
energia biztonságos alkalmazását és a megújulók gazda-
ságos kiaknázását.� A három anyag/elem megjelölése
mellett igen fontosak az alkalmazáshoz rendelt jelzõk:
környezetbarát-biztonságos-gazdaságos. Tovább idézve
Vajda György könyvébõl: �A XXI. század szükség-
leteinek kielégítéséhez mindhárom lehetséges változat-
ra célszerû támaszkodni, amennyiben azok gazdasá-
gosak és környezetbarátok. Ez felel meg legjobban az
ellátásbiztonság kérdéseinek.� (Lényegében a Vezetõi
Összefoglaló is � még � ezt rögzíti.)

A fentiek részletes kifejtése során adatokat is közöl
Vajda György. A három energiahordozó-fajta közül a

nukleáris (fissziós) üzemanyagokból a világ eredõ ellá-
tottságát 22 �egységnek�, a fosszilis tüzelõanyagokét
3 egységnek, a megújulókét 1,1 egységnek adja meg.
A nukleáris anyagok körén belül az urán fém könnyû-
vizes és a szaporító reaktor erõmû 8,4 egységet, a tóri-
um-fém aránya 14 egységet jelent. A világ megújuló
energiafajtákból való potenciális (elvi maximum) lehe-
tõsége összesen 1100 EJ (exa J = 1018 J)/év, ezen belül
a napenergia közvetlen felhasználása 700, a felszíni víz-
folyások 150, a tengeráram 2, a szél 30, a biomassza 230,
a geotermikus 10 EJ/év. Természetes dolog, hogy a víz-,
a szél-, a biomassza energiák megújulása a napsugárzás
függvénye/eredménye. Az 1100 EJ/év potenciális meg-
újuló energia az ezredforduló (2000�2004. évek) körüli
kereken 400 EJ/év világfelhasználást elvileg 2,7-szere-
sen fedezhette volna, ugyanakkor a megújuló arány
még 2008-ban is �csak� az összes primer energiafelhasz-
nálás 15-17%-a volt.

A fentiekbõl kiindulva a továbbiakban a szénkészle-
tek, a szén ellátás kérdéseivel foglalkozunk, a hazai
energiaellátásban játszott � gyakran, illetõleg ismételten
vitatott � szerepére tekintettel is.

Napjaink �hitvallásának� a fejlõdés fenntarthatósá-
gának általában három pillérét jelölik meg: a létalapok,
az energiakészletek megtartása, az azokkal való ellátás
kockázatmentességének megõrzése; az ellátás gazdasá-
gilag fenntartható volta; továbbá a természeti környezet
megõrzése, a környezeti kockázatok minimalizálása.
A fenntarthatósággal kapcsolatos követelmény a hét-
köznapok nyelvén olyan szólamokban jelenikmeg, hogy
a Földet, annak kincseit csak kölcsönkaptuk az unoká-
inktól, azt a jövõ nemzedékek részére is meg kell õriz-
nünk. A fenntarthatóság követelményei a gyakorlat szá-
mára azonban már nehezebben foghatók meg, neveze-
tesen milyen mértékben és mely forrásokat kell meg-
õrizni, milyen idõtávra szól a követelmény. A fenntart-
hatóság egyik kritériumaként elhangzik, hogy a meg
nem újuló erõforrások egyik fõ eleme, a fosszilis ener-
giahordozó szén �fogyóban� van, azzal takarékosan kell
gazdálkodni. Érdekes módon � antagonisztikus ellent-
mondásként � ugyanakkor a 40-50 évre becsült kõolaj,
illetõleg 60-80 évre becsült konvencionális földgáz fel-
használása ütemét szinte minden prognózis adat növek-
võ mértékben, illetõleg arányban tartalmazza. Annak
ellenére látjuk ezt, hogy a szóbeli nyilatkozati megnyil-
vánulások � �megcáfolhatatlanul� � a megújuló ener-
giaforrások fokozott használatára teszik a hangsúlyt.
(A vízenergia kivételével mamég esetenként kérdõjeles
technikai megoldásokkal és igen jelentõs állami dotáció
mellett.)

Jelen tanulmányban a �készletek megóvása/elfogyá-
sa� kérdéskörben a szénre vonatkozóan vizsgáljuk a
kérdést. Milyen volumenû készletekkel számolhatunk,
mit hagyunk az unokákra, hány generáció ellátására kell
gondolni?

A XX. század elején már azt írták [16]: �Alig van a
természettudományokbanmég egy olyan kérdés, amely-
lyel tudósok és nem tudósok annyit foglalkoznának,
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mint azzal, hogy mi lesz a fûtõanyaggal, ha majd a
kõszén elfogy a Föld rétegeibõl.� Majd pedig� �a
kõszén pedig fogytán van�. Majd a szerzõk ezeket írják:
� Nagy-Britannia kõszénkészlete (százmilliárd tonna)
� a kõszénkészlet 435 év múlva elfogy �,

� Belgium, Porosz-Szilézia és Oroszország rendelkez-
nek legnagyobb kõszénkészlettel, de az emelkedõ
szükségleteket ezek nem fogják 500 évnél tovább
gyõzni,

� Észak-Amerika pedig � Hall szerint � a világ mai
szükségletét tízezer esztendeig fedezhetné.
Fél évszázaddal késõbb (1944-ben) Sztrókay Kálmán

[17] az 1929. évi adatok alapján írja: A Föld barnaszén-
készlete 3000milliárd tonna, amibõl (mai fogalmak sze-
rint) ipari készlet 400 milliárd tonna, a feketeszénkész-
let 4400 milliárd tonna, amibõl 300 milliárd az �ipari�
vagyon, az összegzett szénkészlet 7400 milliárd tonna,
az ipari vagyon 700 milliárd tonna. (A mai adatok is
közel ezzel a mennyiséggel számolnak.) Az öt földrész
vagyonadatait 7000 kalóriás feketeszén egyenértékben
5662 milliárd tonnának adja meg Sztrókay, az 1929. évi
1,25 milliárd tonna kitermelés mellett ez 4585 éves, a
700 milliárd tonna ipari vagyon is 570 éves ellátottságot
jelent.

Napjaink �hivatali, hatósági�, illetõleg szakirodalmi
adataira, becslésére rátérve.

AMagyar Geológiai Szolgálat adatai szerint [18] a vi-
lág �ipari� (ipari vagyon = a jelenlegi technológiákkal
gazdaságosan kitermelhetõ) feketeszénkészlete 519
milliárd tonna, ami 3,5 milliárd tonna évi termelés mel-
lett 150 éves ellátottságot, a 465 milliárd tonna barna-
szén- (és lignit) készlet 0,85 milliárd tonna termelés
mellett 545 éves ellátottságot biztosít. A 984 milliárd
tonna összes készlet 4,3 milliárd tonna éves termelés
mellett átlagosan 228 éves ellátottságot adhat.

VajdaGyörgy adatai szerint [14, 15] a világ ipari feke-
teszénkészlete 510 milliárd tonna, barnaszénkészlete
475 milliárd tonna, összesen 985 milliárd tonna, ami 3,6
+ 0,9 = 4,5 milliárd tonna/év termelés mellett 219 éves
ellátottságot jelent. Nyolc kiemelt ország (Oroszország,
USA, Kína, Ausztrália, Németország, India, Lengyelor-
szág, Dél-Afrika) ipari szénvagyona 817 milliárd tonna.
(Az utóbbi tíz évben Indonézia és Brazília is jelentõs va-
gyonnal szerepel.) A világ földtani vagyonát 5000 mil-
liárd tonnának adja meg a szerzõ. A fentebb is említett
hét ország reménybeli vagyonát további 8800 milliárd
tonnának.

Az EURACOAL tanulmánya [19] az összes ipari
készletnél (olaj egyenértékben számolva) 161 éves ellá-
tottságról ír, más [20] európai �szempontú� értékelés
szerint a kõszénkészletnél 136 éves, a lignitkészleteknél
293 éves ellátottsággal.

Klaus Brendow [21] a széntermelés várható kilátá-
saival foglalkozva, a világ feketeszénkészletét 510 mil-
liárd tce (7000 kalória)-nak, barnaszénkészletét 200mil-
liárd tce-nek, összesen 710 milliárd tce-nek adja meg,
ami 160, illetõleg 460 éves, átlagosan 196 éves ellá-
tottságnak felel meg. A földtani készletet 6000 milliárd
tce feketeszénnek, 2700 milliárd tce barnaszénnek,

összesen 8700 milliárd tce-nek. Klaus Brendow az
országonkénti szénigények összesítése alapján 2030-ra
7 milliárd tonna széntermeléssel számol, aWorld Energy
Council (London) a 2100. évi széntermelést 11 milliárd
tce-nek prognosztizálja.

Lakatos István tanulmánya szerint [22] az ipari szén-
készlet 1083 milliárd tonna, ennek 40%-a a feketeszén.

Shashi Kumar adatai szerint [23] a világ ipari szén-
készlete (2002) 951 milliárd tonna feketeszén, 465 mil-
liárd tonna barnaszén. Az évi termelés 2,4 milliárd toe
(olajegyenérték), 4,7 milliárd tonna (feketeszén + bar-
naszén), az ellátottság 204, illetõleg 209 éves.

A [29] tanulmány (elõadás) szerzõje a világ ipari
szénvagyonát legalább 900 milliárd tonnára (Mehr als
900 Mrd t Kohlevorräte, 2004) teszi, amibõl az USA
250, Oroszország 157, Kína 120, India 80, Ausztrália 75,
Németország 65, Dél-Afrika 50, Ukrajna 30 milliárd
tonnával, összesen 827 milliárd tonnával szerepel, to-
vábbi jelentõs szereplõk: Brazília, Lengyelország, Indo-
nézia, Kolumbia. Az ipari szénkészletbõl 17% a lignit
(erõmûi felhasználásra), 30% barnaszén (erõmû, ce-
mentgyár, egyéb ipari felhasználás), 52% feketekõszén
(erõmû, cementgyár, egyéb ipari felhasználás, koksz
szén, vas és acélgyártás), 1% antracit (füstmentes tüze-
lõanyagként). A 2010. évi 6,2 milliárd t termelés mellett
kereken 150 éves ellátottság adódik. A legnagyobb
szénfogyasztó Kína 3162 millió tonna évi termelés mel-
lett 20 millió tonna exporttal. (Az USA 932/74; India
538/2; Ausztrália 353/298; Indonézia 336/287 millió
tonna termeléssel/exporttal.)

A [20] tanulmány szerint a világ földtani szénva-
gyona 4773 milliárd tonna, eddig a mûrevaló vagyon
3%-át termelte ki az emberiség.

Kovalenko V. Sz. [24] adatai szerint a világon az
Amerikai Egyesült Államok után � az eddigi kutatások
alapján � amásodik legnagyobb szénkészlettel Oroszor-
szág rendelkezik. Az orosz földtani (geológiai) vagyon
5335 milliárd tonna, ami a világ földtani vagyonának
36%-a. Ezen adat szerint a világ földtani vagyona kere-
ken 15 000 milliárd tonna lehet.

A fentiekben bemutatott, a világ ipari szénkészletei-
re/vagyonára vonatkozó 800-1000 milliárd tonnás ada-
tai mellett a szakértõi becslések 150-230 éves ellátottsá-
got jeleznek. A jelenlegi évi 6 milliárd tonna, a 2030-ra
becsült 7 milliárd tonna és a 2100-ra becsült évi 11 mil-
liárd tonna termelés mellett is a XXI. századra
átlagosan adódó 8 milliárd tonnást számítva, a jelenleg
nyilvántartott ipari szénkészlet �biztosan� fedezi a XXI.
század prognosztizált igényeit.

A jelenleg ismert (becsült) 5000-15000 milliárd ton-
nás földtani vagyon alapján � a kitermelési technológiák
várható fejlõdését is tekintve � a XXI. század után
további 2000-5000 milliárd tonnás �korabeli ipari� va-
gyonnal számolhatunk, ami az �unokák-utódok� számá-
ra további ellátási lehetõséget ad. (Ha akkor még vala-
milyen célra egyáltalán használnak szenet.) Ezek alap-
ján, úgy általában �egyre fogyatkozó energiahordozó
készletek�-rõl beszélni � legalábbis a szén vonatkozásá-
ban � nemmás, mint egy, a napjainkban divatos szólam.
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A szénnel való �XXI. századra vonatkozó � ellátott-
ságban való hitet igazolják a primer energiahordozó ter-
melésre vonatkozó 7-11 milliárd tonna/éves, illetõleg a
villamosenergia-termelésre vonatkozó 20-30-40%-os
arányt mutató prognózisok.

A fosszilis energiahordozók �primer� ellátásban
való szerepét a hivatkozott szakértõi anyagon túli prog-
nózisok [25, 26, 27] is megerõsítik, miszerint a fosszilis
energiahordozók aránya 2030-ban még 84-86%, 2050-
ben 50-70% lehet.

A magyarországi helyzetre rátérve, a Nemzeti Ener-
giastratégia 2030 27. oldalán az 1. táblázat tartalmaz
adatokat. Feketeszénbõl a földtani vagyont 1625,1 mil-
lió tonnának, a kitermelhetõ vagyont 1915,5 millió ton-
nának adja (az utóbbi adat nyilvánvalóan téves, sajtó-
hibás), zérus termelést írva. A barnakõszén földtani
vagyont 3198 millió tonnának, a kitermelhetõt 2243,8
millió tonnának, 1,39 millió tonnás termelést jelezve.
A földtani lignitvagyon 5761 millió tonna, a kitermel-
hetõ 4356,3 millió tonna, az évi termelés 2008-ban 8,04
millió tonna. Az anyag forrásként a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatalt jelöli meg. Szabad legyen azonban
a továbbiakban a hazai szénvagyonra vonatkozóan �
ugyancsak aMBFH adatait felhasználva � más számok-
kal dolgozni. (Most nem megyünk részletekbe arra vo-
natkozóan, hogy a hasznosítható ásványkincsek �
köztük a szén � vagyonkategorizálásában mit jelent/tar-
talmaz: a földtani/geológiai, a mûrevaló, a kitermelhetõ
és az ipari vagyon, az utóbbi az akna száján megjelenõ
�nyers, esetleg meddõvel is szennyezett szén, avagy az
osztályozás/elõkészítés utáni� vagyon.

Nézzük aMagyar Geológiai Szolgálat:Magyarország
ásványi nyersanyagvagyona. Budapest, 2004 jelentésben
foglalt adatokat. (Ez a szénvagyon nyilván jelentõsen
azóta sem változott, leszámítva a 8-10 millió tonnás bar-
naszén � Márkushegy �, illetõleg a 70-80 millió tonnás
lignit � Visonta, Bükkábrány � kitermelést.

Nem vitatva most az összes, a nem mûrevaló és tar-
talék vagyon mikéntjét/hogyanját, csak az ipari, azaz a
jelenleg általában rendelkezésre álló technológiával
gazdaságosan kitermelhetõ vagyont tekintve adunk ér-
tékelést a Nemzeti Energiastratégia vonatkozásában.

Ha a jövõt tekintve mértékadó a Vezetõi Összefog-
laló 6. oldalán a villamosenergia-elõállítás szempontjá-
ból legfontosabb egyik elem: �a szén alapú energiater-
melés szinten tartása két okból�, akkor teljességgel ért-
hetetlen a stratégia 77. oldalán (21. ábra) szereplõ
�Magyarország várható villamosenergia-termelése a
különféle energia mixek szerint�. Ez a �várakozás� a je-
lenlegi 14%-os szénarány helyett 2020-ban 5%-os, és a

Vezetõi Összefoglaló szerinti (7. oldal) �preferált�
Atom-Szén-Zöld mix szerinti ugyancsak 5%-os szén-
arány (a másik négy mix-nél 0%-os szénarány) mellett
39%-os gáz, 54%-os atom:
� szembe megy a világ (illetõleg az USA) 30-45%-os
szénfelhasználás-arányával,

� szembe megy a �függetlenedés az energiafüggõség-
tõl� fõ üzenetével (Vezetõi Összefoglaló, 5. oldal),

� szembemegy a �fogyasztók teherbíróképességének
figyelembevétele� elvvel (a lignit-áram CCS nélküli
12-13 Ft/kWh-ás termelési költségével szemben 25-35
Ft/kWh-ás megoldásokat favorizál),

� arról a �matematikai finomságról� nem beszélve,
hogy a 14%-os arány 5%-ra (vagy zérusra) csökkenté-
se aligha nevezhetõ szinten tartásnak, ami úgy általá-
ban �állandóságot� jelent.
Térjünk azonban vissza a hazai szénkészletek

�várható� hasznosítási arányaihoz. A jelenlegi 14%-os
szén-arány 5%-ra csökkentése azt jelenti, hogy a mai
12%-os (Visonta, lignit) arány is kevesebb mint a felére
csökken, továbbá, hogy a 200 millió tonnás feketeszén,
195 millió tonnás barnaszén ipari vagyon örökre �meg-
õrzõdik� � ha csak 100-200 évmúlva unokáink a jelenleg
tervezettõl eltérõen más energiastruktúrára nem kény-
szerülnek. Hasonló sors vár a kereken 3 milliárd tonna
ipari lignitvagyonra is, ami 5%-os lignit-áram arány mel-
lett � ami kb. 5 millió tonna/év termelés � kereken 600
éves ellátottságot jelent az �unokák� számára.

Utóbbi adatok-arányok értékelése alapján felvetõdik a
kérdés, hogy a Vezetõi Összefoglaló fentebb ismételten idé-
zett általános célkitûzéseit kell-e, lehet-e mértékadónak te-
kinteni, vagy a háttéranyagban (6.2. Villamos energia jö-
võkép; 75-89. old.) szereplõ tervezett/prognózis adatokat,
energiahordozó fajta arányokat.

Különösen zavarba jön az elemzõ a hitelesség kér-
désében, ha egy kormányzati személy nyilatkozatát ér-
tékeli. A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára 2011.
december 9-i nyilatkozata szerint (Észak, 2011. decem-
ber 10. szombat, 1. oldal): �A külszíni bányászatot nem,
a mélymûvelésût viszont preferálja a kormányzat, mert
a megújuló energiahordozók mellett szükség van a nem
megújulókra is, elsõsorban a szénre�. Államtitkár úr is-
meri-e a Nemzeti Energiastratégia 2030 6.2. fejezetben
szereplõ 14%-ról 5%-ra, avagy 0%-ra változtatni terve-
zett arányokat, vagy csak aVezetõi Összefoglaló �általá-
nos/generál� szövegét. Államtitkár úr tudja-e, hogy a
200 millió tonna feketeszén mélyen települt, tektonikai-
lag igen zavart, gázkitörés- és sújtólégveszéllyel terhelt,
a 195 millió tonna barnaszén viszonylag mélyen települt
(Pl. Ajka II.), általában vízveszélyes és lágy-laza mel-
lékkõzetek kísérik a telepeket, ugyanakkor a kereken
3000 millió tonna lignitvagyon viszonylag kedvezõ te-
lepülésû, az atom mellett is leggazdaságosabb áramfor-
rás � kétszer-háromszor �olcsóbb�, mint a távlati ter-
vekben növekvõ arányokkal tervezett földgáz, illetõleg a
megújuló energiák. A lignit erõmû a jelen állás szerint
�rákényszerített� CCS mellett is fele költségû lehet,
mint a helyettesítõ energiaforrások. A lignit mellett a
kedvezõ elõfordulásokon barnaszén, a kokszszén árak
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Szénfajta Összes Nem Tartalék Ipari
tömeg mûrevaló tömeg tömeg

tömeg
(M t) (M t) (M t) (M t)

Feketeszén 1950 1300 450 200
Barnaszén 2170 1795 180 195
Lignit 4400 740 730 2930
Összesen 8520 3835 1360 3325



utóbbi idõben történt ugrásszerû emelkedése mellett a
mecseki feketeszén is célszerûen termelhetõ.

Úgy gondolom, hogy az államtitkár úr december
9-én úgy szólt, ahogy adott idõben az adott hallgatóság
azt hallani kívánta (a borsodi bányák újranyitása). Mert
ugye, ha a �mélymûvelésût� preferálja a kormányzat,
akkor miért kell Márkushegyet bezárni, amelynél ked-
vezõbb mélymûvelésre alkalmas barnaszén-elõfordulás
(bánya) hazánkban aligha található. Miért is kell a
Vértesi Erõmûbe 100-120 km-rõl szalmát szállítani
(autópályán kõolaj/dízel üzemanyaggal), azért, hogy a
kötelezõ áramátvétel 30-32,5 Ft/kWh-ás �költségét� a
szén-áram18-20Ft/kWh-ás költségén túli 10-15 Ft/kWh-ás
többletét az állami dotációból a fogyasztók (nagy arány-
ban szegények) adójából lehessen/kelljen kipótolni.

Összefoglalás

1. Tanulmányommal arra kívántam a döntéshozók
figyelmét ráirányítani, hogy a Nemzeti Energia-stra-
tégia meghatározásánál teljességgel indokolatlan a fõ
stratégiai irányt a CO2 elleni küzdelem alapján kiala-
kítani/megvalósítani, azon le nem írt gondolat/
vélekedés alapján, miszerint a világ antropogén CO2-
termelésében kb. 15%-os arányt képviselõ EU, illetõ-
leg az 54. helyen rangsoroltMagyarországmilliárdok-
ba kerülõ �küzdelme� hatásosan fellép a globális fel-
melegedés ellen, mintegy ellensúlyozva/csökkentve a
Nap-tevékenység, illetõleg a Földpálya paraméterei-
nek ciklikusan jelentkezõ, a földi hõmérsékletet meg-
határozó hatását. (Amint ez tõlünk, az antropogén
CO2 keletkezésétõl függetlenül évmilliárdok óta ér-
vényesül.)

2. Az energiastratégia 2020, 2030-ra tervezett mixeinél
megjelölt szén részarány (14%-ról 2020-ra 5%-ra, a
2030-as mixeknél a preferált esetben ugyancsak 5%-
ra, négy esetben 0%-ra) csökkentése �szembe megy� a
világ (és benne a gazdaságilag fejlett vezetõ országok (pl.
USA, Kína, India, Indonézia) törekvéseivel, ahol
20-40%-os szénarányt prognosztizálnak. A szénarány
magyarországi csökkentését nem indokolja, hogy a
fosszilis energiahordozók �elfogyásával� kell szá-
molni ha az ipari szénkészletek 150-250 évre , a föld-
tani készletek 500-1000 évre elegendõk.
A 2020-ra, 2030-ra prognosztizált 160-230 PJ/éves ha-
zai villamosenergia-termelés/felhasználás a világ-
prognózis szerint mondjuk 30%-os arányát � 50-75
PJ/év mennyiséget � a 200 M tonna ipari feketeszén-
vagyon (3000 PJ) 40-60 évig, a 195M tonna ipari bar-
naszénvagyon (2600 PJ) 35-50 évig, a 2930 M tonna
lignitvagyon (22 ezer PJ) 300-450 évig önmagában is,
együtt pedig 370-550 évig tudná (tudja) biztosítani.
(Fogyó készletbõl is.)

3. A Nemzeti Energiastratégia preferált mixeiben az
áramtermelésre 2020-2030-ra prognosztizált/terve-
zett 42%-os (+9%áramimport), illetõleg 39%-os ter-
vezett (esetleg megvalósuló) földgázarány aligha felel
meg a kitûzött céloknak/elveknek, melyek szerint ne-
vezetesen:

� a fõ üzenet/cél: függetlenedés az energiafüggõség-
tõl (5. oldal),

� a fosszilis energiahordozók részarányának jelen-
tõs csökkentése (8. oldal),

� a földgáz jövõbeni árváltozásainak megjósolhatat-
lansága (6. oldal), ami több évtizedes tapasztala-
tok szerint valóban igaz,

� a fogyasztók teherbíró képességének figyelembe-
vétele (6. oldal), a fogyasztók széles köre által
megfizethetõ árak (5. oldal).

4. A fentiek után most már csak �filozofikus� felveté-
sek, az olvasók engedelmével többes szám elsõ sze-
mélyben:
� Mintegy aggódunk a fosszilis energiahordozók
�egyre fogyatkozó készletei� miatt, ugyanakkor a
leginkább fogyatkozó 60-80 éves földgázvagyont,
illetõlegmás hasznosítási területen a 40-60 éves el-
látottságra becsült kõolajvagyont intenzíven
terheljük, ugyanakkor a 150-250 éves (ipari),
500-1000 éves (földtani) szénvagyonnal alig (max.
5%-os arányban) számolunk.

� A függetlenedés az energiafüggõségtõl �fõ üze-
net�-nek aligha felel meg, ha a villamosenergia-el-
látásban 2020-ban 9% áram + 42% földgáz +
33% atom= 84%-os importtal, 2030-ban a prefe-
rált Atom-Szén-Zöld mixnél is 39% földgáz +
54% atom= 93%-os importtal � igaz, benne 14%
áramexporttal is � számolunk.

� A Nemzeti Energiastratégiában és más energia-
kérdésekkel foglalkozómegnyilatkozásokban is az
energiafüggõség és az ellátási kockázat csökken-
tése érdekében/céljából �varázsszó� a diverzifiká-
ció. Ez a különbözõ javaslatok/ötletek szerint az
orosz gáz Ukrajnán, illetõleg Beregdarócon tör-
ténõ behozatala helyett egy alapvetõ változatban
az �orosz gáz� Schwechat-nál történõ behozatalát
jelenti, avagy kaukázusi és iráni gáz Törökorszá-
gon keresztüli behozatalát � ahol a török alkot-
mány szerint a hazai igény részére megcsapolható
a rendszer �, avagy �biztonságos� arab országok-
ból (Líbia, Szaúd-Arábia, Irak, Szíria, Emírségek)
gáz behozatalát az Adrián át, avagy norvég-angol
gáz behozatalát, ahol több ezer méteres tenger
alatti mélységbõl termelnek.

� A gazdasági célkitûzéseink között egyik fontos
szempont a munkahelyek teremtése. Nyilván ha-
zai munkahelyekre gondolunk, ahol az alkalma-
zottak közvetlen megélhetési feltételei mellett
�itthon� marad a TB, EÜ, az ÁFA és az SZJA.
Import esetén ezen tételekkel természetesen más
országok gazdaságát támogatjuk, az energia árát
szállítási költséggel is terhelve.

� Miért a szibériai tundrán, a sivatagi homokon, a
több ezer méteres tengerek mélyén kitermelhetõ
szénhidrogéneket favorizáljuk a talpunk alatt
50-100 m (lignit), ill. 200-500 m (barna-, fekete-)
mélységben található szenekkel szemben? Hacsak
nem Kordos László és Vaclav Klaus szavaira gon-
dolunk?
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A németeknek osztrák erõmûvek segítenek

A 20 millió német háztartás áramellátását végzõ Tennet villamosenergia-rendszer üzemeltetõje felkérte a német határ
közelében lévõ, fosszilis üzemû ausztriai erõmûveket, legyenek készenlétben a németországi áramellátás stabilizálása
érdekében. A rendszer amiatt inoghat meg, hogy márciusban le kell állítani az ország nyolc atomreaktorát, miközben északon
az erõs szelek nehezítik az áramellátást, délen pedig megugorhat az áramigény.

Mind a négy német rendszerirányító téli áramellátási zavaroktól tart amiatt, hogy a Japánban tavaly márciusban történt
atomerõmû balesetre reagálvaAngelaMerkel kancellár az ország atomerõmûvi kapacitásai bõ 25 százalékának leállítását ren-
delte el.
Bloomberg, Világgazdaság 2012. jan. 6. Dr. Horn János

(Korábbi számainkbanmár beszámoltunk arról, hogy a cseh és a lengyel energiatermelõk � köztük szénbányák � is megnövekvõ
német igényekre számítanak. � Szerk.)
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Cikkünkben elõször a kínai mûholdas helymeghatározó rendszerek (Beidou-1,
Kompasz) névválasztásával foglalkozunk, amely kapcsán áttekintjük a navigáció
fejlõdését, ezen belül is kiemelten kezelve annak tengeri formáját. Ezután megvizs-
gáljuk a Beidou-1 kísérleti mûholdas navigációs rendszert. Végül pedig tanulmányoz-
zuk a címbeli Kompasz (Beidou-2) GPS rendszer jelen helyzetét, és röviden kitérünk
annak várható jövõjére is.

Bevezetés

Ma már biztosan kijelenthetõ, hogy a mûholdas
navigáció a mindennapi élet szerves részévé kezd válni.
A mûholdvevõk eladási száma világszerte dinamikusan
növekszik, és alkalmazási területük is jelentõsen bõvül.
Amûholdas helymeghatározás alapját amûholdas alap-
rendszerek biztosítják. Ezek két legfejlettebb képviselõ-
je az amerikai NAVSTAR GPS és a szovjet-orosz
GLONASS. A mûholdas navigáció piaci pozícióiért zaj-
ló versenybe � az imént említett két meghatározó rend-
szer mellé � több mint egy évtizede további szereplõk is
bekapcsolódtak, és hamarosan õk is megjelentek alap-
rendszer-fejlesztési terveikkel. Ezek egyike az európai
Galileo � kialakítása az utóbbi idõszakban lelassult �, a
másik pedig a kínai Kompasz (Beidou-2) volt, amelynek
vizsgálata jelen tanulmányunk célja. A kínai mûholdas
alaprendszer kiépülése az utóbbi idõben viszont rend-
kívül dinamikus, igen gyakran olvashatunk újabb és
újabb navigációs holdak fellövésérõl. Ez az egyik oka a
témaválasztásunknak. A másik pedig az, hogy a hazai
szakirodalom eddig viszonylag kevés figyelmet szentelt
a Kompasznak, így cikkünket hiánypótlónak is szánjuk.

A navigáció fejlõdése és a kínai mûholdas
helymeghatározó rendszer névválasztása

A kínai mûholdas helymeghatározó alaprendszerre
vonatkozóan a szakmai anyagokban leggyakrabban a
következõ két névvel találkozhatunk: Kompasz (angolul
Compass) és Beidou. Több írásban elõfordul még a
CNSS rövidítés is, amely angolul a Chinese Navigation
Satellite System kezdõbetûibõl összeállított mozaikszót
jelöli. A jelenleg üzemelõ két legismertebb alaprend-
szer (NAVSTAR GPS és GLONASS) megnevezése
szintén mozaikszavakat takar, mely egyúttal szorosan
jellemzi is azok alapvetõ funkcióját. Ennekmegfelelõen
az amerikai mûholdas helymeghatározó rendszer neve
a következõ angol szavak betûibõl áll össze: NAVigation
Satellite Timing And Ranging Global Positioning
System, amely egy mûholdas, idõ- és távmérésen ala-
puló, navigációs globális helymeghatározó rendszerre
utal. Az orosz GLObal NAvigation Satellite System

kifejezés pedig szintén egy globális navigációsmûholdas
rendszert fed le. A két újabb, fejlesztés alatt álló rend-
szer, aGalileo és a Kompasz elnevezése � az elõzõekkel
ellentétben � nemmozaikszavak. Az európai Galileo az
ismert olasz természettudósról/csillagászról, Galileo
Galileirõl kapta nevét, míg a Kompasz és a Beidou a
csillagokra támaszkodó navigációhoz kapcsolódó termi-
nológiák. Az egyik az iránytût, a másik pedig egy csillag-
képet, a Nagy Medvét (azon belül pedig a Göncöl-
szekeret) takarja.

A navigáció, a navigációs eszközökmindig is nagy je-
lentõségûek voltak az emberiség életében. A tengeri ke-
reskedelem és szállítás fontosságát már a rómaiak is fel-
ismerték, és ez a mai világban sem igényel különösebb
indoklást. Ezt igazolja a jól ismert latin mondás is, mi-
szerint �Navigare necesse est, vivere non est necesse�,
azaz �Hajózni muszáj, élni nemmuszáj�.A navigáció ré-
gebben csak a tengeri tájékozódás módszereit fedte le,
mamár kiterjed a légi és szárazföldi közlekedés minden
területére. Vizsgálatainkat a továbbiakban csak a ten-
geri navigáció fejlõdésére korlátozzuk. Ismeretes az,
hogy régen a part közeli hajózás alapját nevezetes földi
objektumok (pl. világítótornyok) szemlélése, azok irá-
nya jelentette, szemben a mai elektronikus eszközökkel
(GPS, radar, giroszkóp stb.). Nyílt tengeri navigációnál
a pillanatnyi hely és a kívánt menetirány meghatározá-
sához kezdetben az égbolt alkalmas csillagait, csillagké-
peit, késõbb pedig a földrajzi helymeghatározás céljából
kifejlesztett eszközöket használták. Az elsõ csoportból
az északi féltekén az utazók megbízható �iránytûnek�
tekinthették a Sarkcsillagot, amely a Kis Medve csillag-
kép legfényesebb csillaga, és pozíciója igen jó közelítés-
sel a csillagászati északi irányt jelöli ki. Az Ég Köldöké-
nek is szokás hívni, mivel aGöncölszekér is körülötte lát-
szik az égen mozogni. A déli égbolt legkisebb, ugyanak-
kor talán leghíresebb csillagképe a Dél Keresztje, lati-
nul Crux. Ennek a kereszt alakú csillagcsoportnak a
hosszabbik tengelye a déli pólus irányába mutat, és ez
segítette a tájékozódásban az egykori hajósokat a déli
tengereken. Az imént említett égi objektumokat a
Földrõl nézve gyakorlatilag mozdulatlannak észleljük.
A kínai mûholdas helymeghatározó alaprendszer egyik

A Kompasz (Beidou-2) kínai globális navigációs mûholdas
alaprendszer � kialakulás, helyzetkép és jövõ

DR. HAVASI ISTVÁN tszv. egyetemi docens � MEZEI LUCA egyetemi hallgató
Miskolci Egyetem Geofizikai és Térinformatikai Intézet Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék
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neve (Beidou) a Nagy Medve csillagkép hátsó és farok
részében (utolsó hét csillag) található csillagcsoporthoz
társítható. Ez a csillagkép a Nagy Göncöl, vagy más
néven Göncölszekér, amelyet az északi félgömbön élõk,
mi magyarok is jól ismerünk, és képesek is vagyunk
arra, hogy azt az égbolton megtaláljuk. Ismeretes az is,
hogy utolsó két kerekét összekötve, és az így meghatá-
rozott irányra a kerekek távolságát még ötször felmérve
a Kis Göncöl elsõ csillagához jutunk. Ez pedig a már
említett Sarkcsillag vagy Polaris.

A csillagokra/bolygókra támaszkodó földrajzi hely-
meghatározás fejlõdésének ékes példája az, hogy már a
XV. században évkönyvekben/táblázatokban igen pon-
tosan rögzítették a bolygóállásokat és az egyes égitestek
pillanatnyi helyzetét az e célra kifejlesztett kezdetleges
szögmérõ eszközökkel, jóval késõbb pedig a szextánssal
képesek voltakmegmérni. Ez a szögmérõmûszer a föld-
rajzi szélesség meghatározására volt alkalmas.

A kínaimûholdas navigációs rendszermásik haszná-
latos neve a Kompasz (Compass), amely a mágneses
északi irány kijelölésére szolgáló tájékozódási eszközt,
az iránytût, tájolót, kompaszt jelenti. Az eszköz egy fon-
tos tulajdonságaként emelhetjük ki azt, hogy a mágnes-
tût egy zárt szelencébe töltött csillapító folyadékba he-
lyezték, amely gyorsította az észak-déli irányba való be-
állást. Fok-, ritkábban vonalrendszerû szögbeosztással
használták/ják a gyakorlatban. A kompasz feltalálásával
lehetõvé vált az útirány megadása a parttól távoli vize-
ken is, még borult vagy ködös égbolt esetén is. Ha pedig
a Nap vagy más csillag látszott, akkor nemcsak az út-
irány, hanemmég a földrajzi szélesség is meghatározha-
tóvá vált.

Sokat kellett várni (egészen a XVIII. századig) a
földrajzi hosszúság gyakorlati ismeretére. Ennek
számításához egy nagyon pontos órára (kronométerre)
és táblázatokra volt szükség. A kronométer kifejlesztõje
egy John Harrison nevû ács volt, aki egy akadémiai
pályázat kapcsán egész életét a kronométer töké-
letesítésének szentelte. Négy prototípust (H1�H4) is ki-
fejlesztett, amelyeket jelenleg Londonban (a Nemzeti
Tengerészeti Múzeumban) õriznek. Ismereteink szerint
azokat késõbb felújították, és ma is üzemel(het)nek.

A GPS eszközök megjelenéséig a kompasz, a szex-
táns és a kronométer szolgált a tengeri navigáció, a föld-
rajzi helymeghatározás megbízható eszközháttereként.

A Beidou-1 (B-1), mint a kínai mûholdas navigációs
rendszerek elsõ képviselõje

Kína már az 1960-as évek végén megkezdte a mû-
hold alapú helymeghatározás és navigáció tanulmányo-
zását. A cél egymûködõ rendszer létrehozása volt, a fej-
lesztés azonban � a fellépõ pénzügyi és technikai nehéz-
ségek miatt � meglehetõsen lassan haladt. A 80-as évek
közepére a Kínai Ûrtechnológiai Akadémia kidolgozta
az ún. �ikermûholdas� navigáció elméletét, amelyet
1989-ben a DFH-2A kommunikációs mûholdak segít-
ségével sikeresen le is tesztelt. A teszteredmények vete-
kedtek az amerikai GPS nyílt hozzáférésû szolgáltatás

pontosságával, így a kínai vezetõk a rendszer kiépítésé-
nek zöld utat adtak. A Beidou-1 megvalósításának célja
navigációs, pontos idõmérési és rövid üzenetküldési
szolgáltatások biztosítása volt a kelet-ázsiai és óceáni ré-
gióra, hangsúlyozottan pedig Kínára.

A Beidou-1 (B-1) egy olyan kísérleti regionális rend-
szer, amely 4 mûholdat (3 mûködõ és 1 tartalék) foglal
magába. A mûholdas alakzat elsõ mûholdját (Beidou-
1A) 2000. október 30-án állították pályára, a második
mûholdat (1B) 2000. december 20-án indították. Azzal,
hogy Kína feljuttatta az ûrbe az elsõ két saját navigációs
holdját, arra törekedett, hogy véget vessen a már üze-
melõ amerikai GPS rendszertõl való függõségének, és
egyúttal elindult azon az úton, hogy a jövõben majd a
mûholdas navigáció meghatározó piaci képviselõjévé
váljon. A konstelláció harmadik mûholdja (1C) 2003.
május 24-én foglalta el ûrbéli pozícióját. Ez egyúttal a
Beidou-1 mûholdas navigációs rendszer létrehozását is
jelentette, amely � az amerikai GPS és az orosz GLO-
NASS mellett � a világ harmadik független helymegha-
tározó rendszerének volt tekinthetõ. A tartalékmûhold-
ként szolgáló negyedik mûholdat (Beidou-1D, néha
Beidou-2A-nak is hívják) 2007. február 1-jén bocsátot-
ták fel. Megjegyezzük, hogy ezzel a holddal volt egy kis
gond, ugyanis az ellenõrzõ rendszer rossz mûködése
miatt annak napenergia paneljei nem tudtak kinyílni.
Késõbb ezt a problémát orvosolták, és a mesterséges
hold üzemképessé vált. A Beidou-1 rendszer mûholdas
alrendszerének néhány fontosabb jellemzõjét az 1. táb-
lázat tartalmazza (2009 februárjában 3 hold mûködött).

Az elõzõ négy navigációs égitestet ún. geostacioná-
rius pályára (GEO, 35786 km) állították. Egy olyan
nagymagasságú geoszinkron pályáról van szó, amelynek
síkja egybeesik az egyenlítõ síkjával (az inklináció érté-
ke tehát 0°), és a kérdésesmûholdat adott földrajzi hely-
rõl nézve az égboltonmindig ugyanott látjuk (mozdulat-
lannak érzékeljük). A geoszinkron pálya szintén egy kör
alakú, nagy magasságú (kb. 35796 km), dõlt pályát je-
lent, amely a Föld forgásához van igazítva. Ezen egy
hold keringési ideje megegyezik a Földével (azaz 23 óra
56 perc 4,09 másodperc), keringési iránya pedig nyugat-
keleti. A kérdéses mûhold a Föld adott pontjáról min-
dig ugyanazon a helyen látható annak ellenére, hogy égi
pozíciója az idõ múlásával folyamatosan változik.

A B-1 rendszer mûholdjai DFH-3 típusú kommuni-
kációs holdakon alapulnak, nagyságuk 2,2×1,72×2,0
m, súlyuk mintegy 2200 kg, egy pár napelemük fesztáv-
ja 18,1 m, az élettartamukat pedig 5 évre tervezték
(1. ábra). Az egyes mûholdakat Hosszú Menetelés-3A

Név Pálya Megjegyzés
B-1A GEO ?
B-1B GEO (80 °K) használható
B-1C GEO (110,5 °K) használható
B-1D (tart.) GEO nem használható

1. táblázat: A kísérleti Beidou-1 mûholdas navigá-
ciós rendszer mûholdas alakzata (2011. 04.)

K= keleti hosszúság
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típusú hordozórakétával állították pályára Xichang-ból
(Xichang Satellite Launch Centre, továbbiakban csak
XSLC).

A mûholdas tesztrendszer mûködési területe lefedi
az északi szélesség 5°-55° és keleti hosszúság 70°-140°
által közrezárt kelet-ázsiai régiót (2. ábra), ahol az navi-
gációs és kommunikációs szolgáltatást biztosít a külön-
bözõ felhasználók számára.

A mérés alapelve a mûholdak és a vevõ közötti két-
irányú jeltovábbításon alapul, azaz a távmérést az is-
mert kétutas elven oldják meg. Ehhez ún. S- és L-sávú
rádiójeleket alkalmaznak. Ennekmegfelelõen amûhol-
dak 2491,75 ± 4,08 MHz frekvencián sugározzák le a
jelet, és azt a földi vevõk 1615,68 MHz-en küldik vissza
a holdakra. A Beidou koordináta-rendszere: elõször
Peking-1954, jelenleg CGS-2000, amely néhány cm-re
tér el csak az ITRF*-tõl. Az idõmérés pedig a Peking-
ben meghatározott kínai UTC**-hez van viszonyítva.

A földi alrendszer magába foglalja a központi ellen-
õrzõ állomást, a mûholdpályák meghatározására szol-
gáló földi követõ állomásokat (Jamushi, Kashi és
Zhangjiang), a földi korrekciós állomásokat és a jelto-
vábbító eszközöket (3. ábra).

A felhasználói rendszer magából a különbözõ fel-
használókból és a mûholdvevõkbõl áll. Szembetûnõ,
hogy a B-1 vevõk meglehetõsen nagyok, nehezek és
drágák voltak, amely a rendszer sajátos mérési és kom-
munikációs kialakításával magyarázható. A Beidou-1

óránként 540 000, egyidejûleg pedig 150 felhasználót
képes kiszolgálni. A rendszer helymeghatározási pon-
tossága 100 m, kihasználva azonban a földi és ûrbéli to-
vábbi lehetõségeket (pl.: a 3. és 4. mûhold), vagyis alkal-
mazva a differenciálás módszerét a pozíciós pontosság
20 m alá javítható. A B-1-et a katonai felhasználók már
2001-tõl igénybe vehették, az elsõ polgári alkalmazá-
sokra csak 2004-tõl került sor. 2009-ben a Beidou-1-nek

több mint 10 000 regisztrált vásárlója volt. Ez a
szám az elmúlt években a többszörösére növe-
kedett.

A rendszer mûködése, a vevõ földrajzi
helyének meghatározása a következõképpen
történik (4. ábra). A központi ellenõrzõ állomás
ún. érdeklõdõ jeleket küld a két GEO iker-
mûholdon keresztül az egyes felhasználók felé.
Ezt a folyamatos jeladást a kérdéses alkalmazó
aktív vevõje elõször észleli, majd pedig a válasz-
jeleket visszasugározza a mûholdakra, amelyek
aztán továbbküldik azokat a földi ellenõrzõ
állomásra, ahol kiértékelésük megtörténik. A
futási idõt a mûholdak órái pontosan mérik, az
oda-visszamérés pedig kiejti az órahibát. A futási

idõ ismeretében a mûhold-vevõ távolság számítható. A

két mûhold távolságának és egy közelítõ magassági
koordinátának a figyelembevételével a földi állomás

már képes egy elõzetes pozí-
ciót meghatározni. Ezt egy
nagypontosságú DTM***
alapján finomítják, majd az
így nyert 3D pozíciót a már
említett mûholdak segítsé-
gével, titkosított üzenet for-
májában visszaküldik a távoli
terminálhoz. A kiszámított
térbeli koordinátákat a követ-
kezõ méréshez is felhasz-
nálják. Ennek az iterációs
technikának köszönhetõen a

1. ábra: Beidou-1 mûhold
egyszerû rajza

2. ábra: A B-1 rendszer
mûködési területe

4. ábra: A Beidou-1 rendszer mûködési elve

3. ábra: A Beidou-1 rendszer földi alrendszere

*ITRF: International Terrestrial Reference Frame = kb. nemzetközi geodéziai koordináta rendszer
**UTC: Universal Time Coordinated = egyezményes koordinált világidõ
***DTM: Digital Terrain Model = a Föld felszínének háromdimenziós digitális terepmodellje
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helymeghatározás pontossága vízszintes értelemben kb.
20 m-re tehetõ. Ez pedig megközelíti az amerikai GPS
abszolút helymeghatározás pontosságát. A Beidou-1
használatához egyszerre �látni� kell mindkét geosta-
cionárius holdat. Itt jegyezzük meg azt, hogy 120 kínai
karakter erejéig a felhasználónak is van lehetõsége
titkosított üzenet továbbítására a központi ellenõrzõ
állomás felé. A titkosítás, mint sajátos jellemzõ az ere-
detileg katonai célú tervezést igazolja vissza. A kétirá-
nyú üzenetküldés a Beidou rendszer innovatív sajátos-
sága.

A Beidou-1 alkalmazási területe többek között ki-
terjed a térképezési, telekommunikációs, halászati, köz-
lekedési, katasztrófa-enyhítési és nemzetbiztonsági fela-
datok ellátására.

A B-1 rendszer széles körû alkalmazásának egyik
kiragadott érdekes példája a következõ volt. Az egyes
hírforrásokból nálunk is sokan értesültek arról, hogy
2008. május 12-én Dél-Nyugat-Kínában, Sichuan tarto-
mányban 8-as erõsségû földrengés volt. Annak követ-
keztében a kommunikációs infrastruktúra teljesen
tönkrement, a természeti csapás sújtotta terület teljesen
elszigetelõdött a külvilágtól. A kínai kormány mentõ-
csapatokat küldött a régióba, és azokat ellátta 1000 pol-
gári Beidou-1 vevõvel, amelyek a kivezérelt hivatásos
állományt segítették közvetlen kapcsolatok létre-
hozásában az egyes mentési pontok és központok
között. A mentési szempontból kritikus helyek röviddel
azután láthatóvá váltak a pekingi ellenõrzõ központban,
miután a mentõ alakulatok a helyszínre érkeztek. Ez az
idõpont az elsõ kivezényelt csapatnál este 10 óra volt. A
vevõegységeket használva tehát a katasztrófa helyérõl
folyamatos információkat lehetett eljuttatni a mentési
fõhadiszállás irányába és visszafelé is.

Tengeri mentéskor nélkülözhetetlen, de legtöbbször
nem elegendõ csupán a bajba jutott jármû földrajzi
helyének az ismerete. Vészhelyzet esetén a B-1 rend-
szer vevõjén egyetlen gomb megnyomásával elindul a
mentési folyamat. Az illetékes központ észlelve a �se-
gélykérõ� jelet meghatározza a mentésre szoruló hajó
pontos koordinátáit, sebességét, haladási irányát, majd
ezeket az adatokat 1-2 másodpercen belül továbbítja a
mentõcsapatok felé, hogy azok a mentést mielõbb
megkezdhessék. Ugyanakkor a kritikus helyzetbe került
hajó is kap az ellenõrzõ központtól egy üzenetet, amely-
ben a személyzetét tájékoztatják pl. a legközelebbi
úszójármû helyérõl, amentés pillanatnyi helyzetérõl, to-
vábbá hozzáértõ szakemberektõl származó hasznos
tanácsokat is eljuttathatnak feléjük.

A B-1 a kínai mûholdas navigációs rendszer elsõ fej-
lesztési fázisát képviseli.

A Kompasz (Beidou-2, B-2) globális navigációs
mûholdas alaprendszer

A 2010-es évek közepétõl Kína egy új, második ge-
nerációs mûholdas helymeghatározó rendszer kiépí-
tését kezdte meg, amelyet elõször regionális (Kína és
környezete), majd pedig globális (teljes Földre kiter-

jesztett) formában tervez megvalósítani. Ennek a rend-
szernek a neve: COMPASS (magyarul Kompasz, ame-
lyet a továbbiakban mi is így használunk). Szokás a
Kompaszt Beidou-2 elnevezéssel is illetni, bár ez a fej-
lesztés alatt álló rendszer nem tekinthetõ a már meg-
lévõ B-1 kiterjesztésének. A tervek szerint a jövõbeli
alaprendszer 35 mûholdból állna, amelyek közül
5 geostacionárius pályán (továbbiakban GEO), 3 dõlt
geoszinkron pályán (IGSO), 27 (3x9) pedig ún. közepes
földi pályán (továbbiakban MEO) keringene (5. ábra).
Az egyes indításokat továbbra is Xichang-ból (XLSC)
hajtották végre. A GEO holdak egyúttal a B-1 irányába
hátsó kompatibilitást is biztosítanának. A MEO holdak
az Egyenlítõhöz képest 55°-os hajlású, 21000 km-es kör-
pályán mozognának, és keringési idejük kb. 12,5-12,6
óra lenne. A tanulmány témakörében járatosak között

ismert, hogy a Kompasz rendszer elsõ hírnöke egy
MEO hold volt. Errõl a mesterséges ûrjármûrõl a
következõk deríthetõk fel.

2007. április 13-án startolt Kína navigációs rendsze-
rének az ötödik, a Kompasznak pedig az elsõ és ez idáig
egyetlen közepes magasságú pályára szánt holdja
(MEO, 21150 km, 12,6 óra, 55°). Az elsõ B-2 mûhold
feladata a Kompasz jelek frekvenciáinak érvényesítése,
tesztelése volt. Ez a fellövés egyben jelzésértékû is, hi-
szen ezzel egyértelmûvé vált az, hogy az ázsiai ország et-
tõl kezdve már egy saját, riválisaitól független, globális
rendszer kiépítésén dolgozik. Az is köztudott, hogy
Kína 2003-tól egyik finanszírozója volt az európai
Galileo rendszernek. Ebbe a programba mintegy 230
millió eurót invesztált, sõt 2004-ben még kínai Galileo
cég is létesült. Ennek eredményeképpen az EU és Kína
több együttmûködési projektet is aláírt. Késõbb, 2008-
ban aztán az ázsiai ország hivatalosan is bejelentette,
hogy nem volt megelégedve a Galileo projektben addig
betöltött szerepével, és az ázsiai piacon az európai mû-
holdrendszer vetélytársa kíván lenni. Jelenleg úgy tûnik,
hogy a kínai piacon ez a verseny már el is dõlt, hiszen az
igen csak késlekedõGalileo aKompasszal szemben hát-
térbe szorult.

5. ábra: Tervezett Kompasz mûholdas alakzat
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Az új Kompasz mûholdak � az addigi B-1 holdakkal
ellentétben � már L-sávú jeleket küldenek. Arról is szó
volt, hogy a B-1 holdak pedig még az S-sávot hasz-
nálják. A Beidou-2 � igazodva az amerikai GPS-hez, az
európai Galileo-hoz és az orosz GLONASS-hoz � olyan
jelszerkezetet vezetett be, amely az elõzõekben felsorolt
navigációs alaprendszerekhez közeli, vagy azokkal telje-
sen megegyezõ frekvenciákat alkalmaz a kiépülõ
regionális rendszernél. Ennek megfelelõen a
2. táblázatban tekintsük át ezeket a jeleket, és nézzük
meg a más testvérrendszerekhez kapcsolódó frekven-
cia-átfedéseket is.

A kínai Kompasz globális navigációs rendszer 10
szolgáltatást fog kínálni a felhasználóinak (a 2. és 3. fá-
zisok együttes jelszerkezete alapján), közülük öt ingye-
nes (nyílt) és öt korlátozott (hatósági) lesz. Az egyes
szolgáltatások nyolc hordozó frekvenciára épülnek, és
azokon kétféle modulációs technikát alkalmaznak.
Az egyik az ún. Quad Phase Skip Keying (QPSK), a
másik pedig Binary Offset Carrier (BOC). 2020-ra

(3. fázis), amikor várhatóan a teljes globális rendszer
kiépül, a Beidou jelek � fõleg a BOC modulációs tech-
nikát alkalmazva � tovább közelednekmajd az amerikai
GPS-hez és az európai Galileo-hoz (3. táblázat).

A Beidou-2 rendszer elsõ két teszt mûholdját a
2010. év elsõ felében még további kettõ GEO hold
követte (B2-G1 és B2-G3), és 2010. július 31-én a kína-
iak sikeresen fellõtték az ötödik, egyben az elsõ IGSO
holdat (B2-IG1) is. 2010-ben még egy GEO (B2-G4) és
egy IGSO hold (B2-IG2) is csatlakozott a rendszer
mûholdas alakzatához.

Kínai illetékesek szerint a nyolcadik B2-IG3mûhold
fellövésével (2011. 04. 10.) a Kompasz navigációs háló-
zat alapfunkciója megvalósult. A 2010-ben pályára állí-
tott elõzõ öt holddal (3 GEO és 3 IGSO) együtt kiépült
a navigációs rendszer alapformája, amely az elvégzett
teszteket követõen Kína legnagyobb részén képes a
navigációs igényeket ellátni.

Az elsõ két B-2 hold csupán tesztelésre szolgált, az
aktuális szolgáltatás a további hat ûrjármûre épül. A

megnõtt mûholdszám, a két pályasík
együttesen pontosabb helymeghatá-
rozást és navigációt tesz lehetõvé. Az
elõzõ GEO és IGSO holdak mind-
egyike kb. 36000 km-re kering a Föld
fölött, a rendszer hiányzó MEO
holdjait kb. 20000 km magasságú pá-
lyákra tervezik. A hátralévõ fellövé-
sek a rendszert tovább erõsítik majd,
használatát pedig globálissá teszik.

A kilencedik, legutolsó kínai navi-
gációs mûholdat (B2-IG4) 2011.
július 26-án indították HM-3A típusú
hordozó rakétával Xichang-ból. Ez
volt a Kompasz rendszer negyedik
ûrjármûve (a 2012-ig tervezett 5-bõl,
regionális kiépítettség), amelyet dõlt
és kör alakú geoszinkron pályára állí-
tottak.

Ezek után pedig a 4. táblázatban
tekintsük át, hol is tart a Kompasz
mûholdas alakzatának a pillanatnyi
kiépítettsége.

Az eddigi navigációs holdakat
Hosszú Menetelés-3C (GEO hol-
dak) és 3A (M és IG holdak) típusú
hordozórakéták juttatták az ûrbe.
Ezek a szállító eszközök � szakértõi
vélemények alapján � igen jók. Ami a
Beidou-2 holdakat illeti, azok ro-
bosztusabbak, mint elõdeik voltak.
Tervezett élettartamuk: kb. 8 év. A
Kompaszmûholdak jelenleg használt
három frekvenciája � amint azt a
3. táblázat is mutatja � átfedésben van
a Galileo holdakéval.

A Kompasz I. fázisát � mely a
Beidou navigációs rendszer második
fejlesztési fázisa, a kínai regionális

BEIDOU-2 RENDSZER FREKVENCIÁK ÉS ÁTFEDÉSEIK
Frekvencia Beidou/Kompasz GPS Galileo

1561,10 ± 2,05 MHz Beidou-1/B1 (QPSK) L1 E2
(nyílt és hatósági) /része/ /átfedés/

1589,74 ± 2,05 MHz B1-2 (QPSK) L1 E1
(hatósági) /felsõ rész/

1207,14 ± 12 MHz B2 (QPSK) --- E5b
(nyílt és hatósági)

1268,52 ± 12 MHz B3 (QPSK) --- E6 /kisebb
(hatósági) része/

2. táblázat: A Kompasz holdak sugárzási frekvenciái
(a 2. fázisra vonatkozóan)

BEIDOU-2 RENDSZER FREKVENCIÁK ÉS ÁTFEDÉSEIK
Frekvencia Beidou/Kompasz GPS Galileo

1575,42 ± 8,184 MHz B1-BOC (nyílt) L1 E1
1191,795 MHz B2-BOC (nyílt) --- ---

1268,52 ± 17,902 MHz B3-(BOC) --- E6
(hatósági) /kisebb része/

1176,45 ± 12 MHz B5 (QPSK) (nyílt) L5 E5

3. táblázat: A Kompasz holdak sugárzási frekvenciái
(a 2. fázisra épülõ 3. fázis, 2020-ra)

Név Fellõve Pálya Megjegyzés
1. B2-M1 2007. 04. 13. MEO (≈21500 km) tesztelésre
2. B2-G2 2009. 04. 14. GEO (sodródó) nem használható
3. B2-G1 2010. 01. 16. GEO (144,5°K) használható
4. B2-G3 2010. 06. 01. GEO (84,7°K) használható
5. B2-IG1 2010. 07. 31. IGSO (118°K, i.55°) használható
6. B2-G4 2010. 10. 31. GEO (160°K) használható
7. B2-IG2 2010. 12. 17. IGSO (118°K, i.55°) használható
8. B2-IG3 2011. 04. 10. IGSO (118°K, i.55°) használható
9. B2-IG4 2011. 07. 26. IGSO (118°K, i.55°) használható

4. táblázat: A Beidou-2 Kompasz rendszer mûholdjai (2011. augusztus)

K= keleti hosszúság; magyar idõ szerinti fellövési idõ; 7 mûhold használható jelenleg



rendszer és 14mûholdból állna � a fejlesztõk 2012-re kí-
vánják befejezni, és azzal az ázsiai és csendes-óceáni
régió lehetséges felhasználóit kívánják kiszolgálni. Ezt
követõen, a tervek szerint 2020-ra alakítanák ki a már
említett globális CNSS (Chinese Navigation Satellite
System) rendszert (harmadik fejlesztési fázis), mely a
teljes mûködésû kapacitást jelenti majd. A rendszer
költsége kb. 62 milliárd amerikai dollárra becsülhetõ. A
kínaiak 2015-ig 200 milliárd yuant, 2020-ra pedig 400
milliárd yuant terveznek a B-2 rendszerbe invesztálni.
Már most is több száz kínai vállalkozás foglalkozik mû-
holdvevõk gyártásával, és specializálódik GNSS szolgál-
tatásokra. Az érintett ipari szektor aktuális termelése
több tízmilliárd amerikai dollárra becsülhetõ. Jelenleg a
globális mûhold-alapú navigációs szolgáltatáshoz Kína
hozzájárulása kb. 25%-ra tehetõ. A Beidou rendszer
talán legfontosabb jellemzõje annak üzenettovábbító
képessége.

2012-re a tervek szerint a kínai regionális mûholdas
navigációs rendszer 14 ûrjármûbõl áll majd, közöttük
5 GEO, 5 IGSO és 4 MEO mûhold lenne. A 2012. év
végére még további 8 mûholdfellövés várható, és 2012
õszére a B-2 tesztek is várhatóan lezárulnak.

Ma már a piacon a kombinált GPS/Beidou anten-
nák is megjelentek. Egy ismert gyártó például az ame-
rikai ANTCOM CORPORATION cég.

A CNSS rendszer (5 GEO, 3 IGSO és 27 MEO
hold) teljesen hasonló lesz a már bemutatott többi alap-
rendszerhez abban az értelemben, hogy az egyutas táv-
mérést használja majd a passzív földi vevõ helyének
meghatározásához. A pozíciós szolgáltatás elsõ szintje-
ként az autonóm mérés várható pontossága 10 m, az
idõmérés megbízhatósága szinkronizált órákkal: 10-8

szekundum lesz. Ez ingyenes. Földi kiegészítõ rendszer
méréseire támaszkodva, valós idejû korrekciókkal a
helymeghatározás megbízhatósága akár 1 m-re is javul-
hat. A második szintet (licenszes) a katonai és hatósági
igények kielégítése jelenti majd, amelyeknél az elõzõ
adatokhoz képest az üzemeltetõk jóval nagyobb pontos-
ságot, kommunikációs lehetõséget és rendszer-státusz
információkat is ígérnek.

A Kompasznak Kína a világ térképezésében is ko-
moly szerepet szán. Kínai illetékesek bejelentették azt
is, hogy a közeljövõben a kínai polgári repülés � amely
jelenlegmég az amerikai GPS-t használja � fokozatosan
át kíván térni majd a hazai kialakítású Kompaszra.

Ami a lehetséges alkalmazásokat illeti, a saját fej-
lesztésû navigációs rendszer egyebek között szerepet
kaphat a közlekedésben, a meteorológiában, a kõolaj-
kitermelésben, az erdõtüzekmegelõzésében, a halászat-
ban, a katasztrófa-elhárításban, a telekommuniká-
cióban és a közbiztonságban is.

Összefoglalás

Tudjuk, hogy aKompasz létrehozása a kínai nemzeti
stratégia fõ célkitûzéseinek egyike. Fejlettségét tekintve
jelenleg a harmadik helyen áll az alaprendszerek között,
megelõzve az európai Galileo rendszert. Többek között
ez indokolja a rá irányuló megkülönböztetett szakmai
figyelmet. Cikkünkben igyekeztünk rávilágítani a kínai
Beidou-1 és a Kompasz (Beidou-2) névválasztásának
hátterére is. Részletesenmegvizsgáltuk az elsõ kínai na-
vigációs rendszert, a Beidou-1-et. Ennek alapjánmegál-
lapítható az, hogy a B-1 rendszermáramár a kínai navi-
gációs piac szerves részévé vált. Ezt követõen alaposan
tanulmányoztuk a fejlesztés alatt lévõ Kompasz rend-
szert, bemutattuk jelenlegi státuszát és felvázoltuk an-
nak terv szerinti jövõjét. Még ha csupán a fejlõdés gyors
ütemét nézzük is, ez a jövõ � véleményünk szerint �
most fényesnek tûnik.

Köszönetnyilvánítás

�A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-
10/2/KONV-2010-0001 jelû projekt részeként � az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében � az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.�
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A témával foglalkozó szakemberek között egyre in-
kább nõ azoknak a tábora, akik úgy gondolják, a globá-
lis felmelegedés egyik alapvetõ oka az ún. üvegházhatá-
sú gázok légkörbe való kibocsátása. Az üvegházhatású
gázok közül nem a szén-dioxid (CO2) az, amely a legha-
tékonyabb az ún. üvegházhatás kialakításában, hiszen
azonos hatás eléréséhez pl. a metánból (CH4) kisebb
koncentráció jelenléte is elegendõ, mint a szén-dioxid-
ból. De ez az a gáz, amelybõl az emberi tevékenység ha-
tására a legnagyobb mennyiség kerül a légkörbe. E
mennyiség nagyobb részét az energiatermelõ szektor
fosszilis tüzelõanyagok elégetésével villamos energiát
elõállító erõmûvei emittálják. Bár hazánk hosszú távú
energiastratégiájának kialakítása most van folyamat-
ban, annyi azonban már most is tudható, hogy ebben
meg kell határozni azokat a preferenciákat, amelyekhez
aztán tartva magunkat, alapvetõ célként mérsékelhetõ
az ország importfüggõsége az energiahordozók tekinte-
tében. Európa számos országánál figyelhetõ meg, hogy
törekszenek az energiaforrások diverzifikálására. Az
EU állásfoglalása szerint ennek egyik megoldása lehet,
haminden tagállam igyekszik saját, egyedi meglevõ erõ-
forrásait a korábbitól nagyobb részben bevonni az ener-
giatermelésbe. Ugyanakkor célként jelöli meg azt, hogy
2050-re a villamosenergia-termelõ szektor széndioxid-
kibocsátása 0% kell, legyen. (forrás: Kaderják Péter,
ECHO TV, 2011. 08. 23.) Ezzel egy idõben a szén-dio-
xid kibocsátás-csökkentési kényszer az érintett ener-
getikai szektor valamennyi szereplõjét egy tisztább
energiatermelési megoldás technológiájának megal-
kotására készteti.

Figyelembe véve a tényt, hogy szerte Európában �
Magyarországon is � jelentõs barnaszén- és lignittarta-
lékok vannak a föld alatt, amelyek mint primer energia-
hordozó rendelkezésre állnak a következõ évtizedekre,
a szén-dioxid befogás, ha kell szállítás és a hosszú távú
tárolás mûszaki problémáinak biztonságos megoldása
egyre fontosabb és sürgetõbb.

Észak-Amerikában és Európában, köszönhetõen a
környezettudatosság erõsödésének, számos megvalósít-
hatósági tanulmány született, amely a szén-dioxid befo-

gásával, szállításával, besajtolásával és tárolásával fog-
lalkozik. Az angol nyelvben a teljes folyamat jelölésére
a CCS (Carbone Capture and Storage) betûszót hasz-
nálják. Hasonlóan más mûszaki tárgyú rövidítésekhez,
ezt is széles körben használja Magyarországon a szak-
nyelv. A teljes CCS-nak része a befogási helytõl a táro-
lás helyéig történõ szállítás, amely a lehetõ legkisebb
költség mellett, biztonságosan kell hogy megvalósuljon.
A tüzelõanyag erõmûvi elégetésekor keletkezõ nagy-
mennyiségû szén-dioxid szállításának legolcsóbb módja
a csõvezetéki szállítás. A földgáz és a kõolaj konvencio-
nálisnak nevezhetõ szállításához képest azonban a szén-
dioxid csõvezetéki szállításakor számos új nehézséget
kell megoldani.

A szén-dioxid tulajdonságai

A szén-dioxid színtelen, szagtalan, szobahõmérsék-
leten és nyomáson gáz halmazállapotú anyag, amelynek
sûrûsége nagyobb, mint a levegõé. Fizikai állapota � ha-
sonlóan más anyagokhoz � változik a nyomás és a hõ-
mérséklet függvényében. Cseppfolyósodása nyomás ha-
tására csak a kritikus hõmérséklet alatt következik be.
Azt a nyomást, amelyet a kritikus hõmérsékleten kell ki-
fejteni ahhoz, hogy a cseppfolyósodás bekövetkezzen,
kritikus nyomásnak nevezzük. Ha a kritikus hõmérsék-
lete fölött levõ szén-dioxidot a kritikus nyomásnál na-
gyobb nyomással nyomjuk össze, az anyag homogén
marad és ún. fluid állapot jön létre. Ezt a folyadék- és
gázhalmazállapot közötti átmeneti állapotot, amelyben
az anyag tulajdonságai nagyon hasonlítanak a folyadék
tulajdonságaihoz (pl. képes oldani más anyagokat), szo-
kás szuperkritikus állapotnak nevezni (1. ábra).

(A szén-dioxid kritikus hõmérséklete tkr = 31 °C és
kritikus nyomása pkr =73,8 bar.) A folyadék és szu-
perkritikus állapotban való szállítás közös neve: sûrû-
áramú szállítás. Az erõmûvi tüzeléskor keletkezõ nagy
mennyiségû szén-dioxid szállításakor csak a sûrû áramú
szállítás jöhet szóba, mert gáz halmazállapotú szállítás
esetén ugyanazon nagyságú tömegáram szállításához
nagy csõátmérõk adódnak, ami gazdaságtalanná teszi

A fosszilis tüzelõanyagok elégetésével történõ villamosenergia-termelés egyik kulcsfontosságú problémá-
ja a gazdaságos széndioxid-befogás, -szállítás és hosszú távú tárolás megoldása. A Szerzõ ennek érdekében
tárgyalja a szén-dioxid tulajdonságait, jellemzõit, valamint a széndioxid-szállítás kockázatait, a távvezeték
anyagának megválasztási szempontjait. A témával kapcsolatos problémák még komoly kutatásokat igényel-
nek.

A szén-dioxid biztonságos csõvezetéki szállításának
alapvetõ kérdései

DR. LADÁNYI GÁBOR okl. bányagépészmérnök, tanszékvezetõ egyetemi docens,
Miskolci Egyetem Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék
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ezt a fajta megoldást. A szén-dioxid
sûrû áramú szállításával kapcsolatban
még világviszonylatban is viszonylag ke-
vés tapasztalat áll rendelkezésre. Épp
ezért a szén-dioxid vezetékek és
üzemeltetésükkel kapcsolatos üzem-
zavarok és balesetek óvatosságra intik a
vezetékek tervezõit és üzemeltetõit.

Az általánosmûködési körülmények
között üzemelõ, sûrû fázisú szállítást
végzõ csõvezetékekben a közeg nyomá-
sa 90 és 180 bar között van.
(Szárazföldön kívüli vezetékek esetében
amaximális nyomás eléri a 210 bar-t.) A
nagy nyomás tehát egyrészt azért szük-
séges, hogy megfelelõ biztonsággal
fölötte legyen a kritikus nyomásnak, így
a terepviszonyoktól és az idõjárási körülményektõl füg-
getlenül képesek legyünk fenntartani az egyfázisú áram-
lást a vezeték teljes hossza mentén. Másrészt optima-
lizálnunk kell a súrlódási nyomásveszteséget. Az opti-
mum megtalálása egyik alap feltétele annak, hogy a ve-
zeték üzemeltetési költsége a lehetõ legkisebb legyen. A
felsõ érték megválasztásánál elsõsorban biztonsági, má-
sodsorban gazdaságossági megfontolások a meghatá-
rozóak. A szállítás elõtt gyakorlatilag légköri nyomáson
levõ szén-dioxid nyomásának növelése a kritikus ál-
lapotbeli értékig kompresszorokkal történik. De a fo-
lyadék halmazállapotú közeg nyomásának további eme-
léséhez már szivattyúkat kell alkalmazni.

Az üzemeltetés során fellépõ kockázatok

A fosszilis tüzelõanyagok elégetésekor keletkezõ
szén-dioxid befogása utánmindig tartalmaz olyan egyéb
anyagokat, melyek jelenléte problémát okozhat szállítás
közben. Ezen szennyezõdések közül jelentõs szerepû a
víz. Ahogy már említettük, a CO2 szuperkritikus álla-
potban is képes anyagok oldására. Így jelentõs mennyi-
ségû vizet képes oldatba vinni. A CO2 vízoldó képessé-
gének alakulását láthatjuk a 2. ábrán, amely az oldott víz
mennyiségét ábrázolja a nyomás függvényében, négy

hõmérsékleten. A diagramból megállapítható, hogy a
gáz-folyadék halmazállapot változás után felugrik az
oldási képesség, amely aztán erõsen függ a folyadék hõ-
mérsékletétõl, és mint látható, a nyomás növekedésével
egyértelmûen növekszik a CO2 ezen képessége, amelyre
a kb. 4 °C feletti hõmérsékleten a nyomás már jelentõs
befolyással van. Ez a viselkedés eltér a földgázétól,
melynek csõvezetéki szállításával kapcsolatban már ko-
moly tapasztalattal rendelkezünk. A csõvezetékben
áramló CO2 és a benne oldott víz mindaddig nem okoz
problémát, amíg a víz oldatban marad.

A vezeték bármely szakaszán azonban, ahol pl. az ál-
lapotjelzõk változásamiatt a víz kiválik, jelentõsenmeg-
nõ a korrózió kockázata. A szén-dioxid és a benne levõ
szabad víz ugyanis erõsen korrodáló hatású keveréket
alkot (ti. szénsavat). A nedves CO2 csõvezetékbeni
áramlásakor azonban nem csak a víz kiválása okozhat

problémát. Az állapotjelzõk vezetékmenti változásának
hatására jég és hidrát is képzõdhet. Ezek felhalmozódá-
sa csökkenti az áramlási keresztmetszetet, esetleg dugu-
lást is okozhat. Az állapot kézbentartásához szükséges,
hogy a vezetékbe juttatott CO2 víztartalmát maximál-
juk. A határ megválasztása szintén lényeges befolyással
van úgy a beruházási, mint az üzemeltetési költségekre.
Ha a víztartalmat indokoltnál alacsonyabb szintre korlá-
tozzuk, akkor olyan komplex víztelenítõ berendezést
kell alkalmazzunk a gázelõkészítõ üzemben, ami �
ahogy már említettük � jelentõsen növeli a költségeket.
Az elõzõ bekezdésben elmondottak miatt a még meg-
engedhetõ víztartalmat a szállítási nyomvonal mentén
várhatóan fellépõ legalacsonyabb nyomásra kell megál-
lapítani, és ügyelni kell rá, hogy a vezetékben áramló
gáz nyomása a környezeti hõmérséklet csökkenésekor,
de fõleg az áramlás közben fellépõ nyomásvesztesége
folytán ne essen ezen minimum alá. Ellenkezõ esetben
a határnyomás alatti szakaszon a víz kiválik. Ezt elkerü-
lendõ, a meleg égövi országokban üzemelõ vezetékek
esetében a belépõ CO2 víztartalmát általában 1,3 g/nm3-
ben maximálják. Ezekben az országokban a környezeti
hõmérséklet ritkán esik 6 °C alá. Ettõl szigorúbb elvárá-
soknak kell megfeleljen az a gázelõkészítõ üzem, amely
mérsékelt égöv alatt futó vezetéket szolgál ki, mivel

1. ábra: A szén-dioxid fázisdiagramja

2. ábra: A szén-dioxid vízoldó képességének alakulása
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ezekben az országokban 6 °C-tól jóval alacsonyabb
hõmérsékletek is elõfordulnak. Ilyen esetben általában
0,5 g/nm3 az a határérték, amely alatt kell legyen a CO2

víztartalma mielõtt a vezetékbe juttatják.
Volt már szó az áramlási keresztmetszetet csökken-

tõ hidrátképzõdésrõl, melynek veszélye hasonlóan a
szénsavképzõdéshez a közeg lokális állapotjelzõitõl és
víztartalmától függ. De míg a hidrát kialakulásának a
közegmagas nyomású állapotában van nagyobb valószí-
nûsége, addig a korróziót okozó szénsav kialakulása az
alacsonyabb nyomású szakaszokon várható.

Egy vezetékben a kontrollálatlanul lezajló nyomás-
csökkenés és a vele járó hõelvonás az ott levõ szén-dio-
xid jelentõs részének fázisátalakulását okozhatja.
A hûtés hatására szilárd halmazállapotúvá váló szén-
dioxid (szárazjég) felgyülemlik, általában a vezeték va-
lamely lokális mélypontján. Ha elegendõ idõ áll rendel-
kezésre, az ez alatt lezajló hõfelvétel hatására a közeg
lassan visszaveszi a gáz halmazállapotot. Ha azonban
forszírozott a hõbevitel � pl. az újra meginduló szállítás
folytán �, nagy a valószínûsége, hogy a vezeték egy sza-
kaszán túlnyomás lép fel, ill. nyomás instabilitás alakul-
hat ki. Ennek oka, hogy az érkezõ közeg, mint jelentõs
hõforrás hatására a szilárd szén-dioxid szublimál, ami
gyors nyomásemelkedést okoz a vezeték érintett szaka-
szán.

A nyomás gyors csökkenésekor kialakuló szilárd
fázisú CO2 egyéb problémát is okozhat, mivel a száraz-
jég hõmérséklete -78 °C. Nagy a veszélye, hogy ilyen ala-
csony hõmérsékleten a csõvezeték anyaga metallurgiai
átalakulást szenved. Ezáltal csökken a teherbíró képes-
sége, és olyan hatások, mint pl. a korrózió miatti anyag
elvékonyodás, vagy valamilyen helyi igénybevétel, pl.
egy földmunkagép okozta sérülés, könnyen elindíthat-
nak egy törési folyamatot. Súlyosbítja a helyzetet, hogy
az alacsony környezeti hõmérséklet növeli az esélyét an-
nak, hogy a törési folyamat ún. rideg törési mechaniz-
mussal megy végbe. Ilyen esetben nem ritka, hogy a ki-
lométert is meghaladja a keletkezõ repedés hossza a ve-
zeték érintett szakaszán.

A vezeték kisebb sérülésekor fellépõ szivárgás
esetén, a levegõnél nagyobb fajsúlyú CO2 a talaj közelé-
ben, általában a domborzat természetes mélyedéseiben
gyûlik össze. Mivel nem éghetõ � hiszen tûzoltásra is
használjuk �, a kiszökött gáz berobbanással nem fenye-
get. Az élõlényekre és így az emberre akkor jelent ko-
molyabb veszélyt, ha a koncentrációja annyira meg-
emelkedik, hogy a belélegzett levegõ oxigéntartalma
már nem elégséges a normál életfunkciók ellátásához.
Tehát fokozott elõvigyázatosságra akkor van szükség, ha
a vezeték lakott terület közelében sérül meg. Így hason-
lóan a földgázszállító vezetékekhez � mivel a CO2 szag-
talan � szóba jön a csõvezetékbe táplált gáz szagosítása.

Az alkalmazott anyagok megválasztása

A szén-dioxid sûrûáramú szállításában használt be-
rendezések elemeit fokozott gondosság mellett kell ki-
választani. Azokon a helyeken, ahol az állapotjelzõk vál-

tozása miatt nagy valószínûséggel lehet számítani a
szénsav tartós megjelenésére, indokolt rozsdamentes
acélt használni. Mivel a rozsdamentes acélból készült
elemek ára többszöröse a közönséges szénacélból vagy
valamilyen alacsony ötvözöttségû acélból készült eleme-
kének, ezért kizárt, hogy nagy távolságú szállításokra a
teljes vezeték rozsdamentes acélból készüljön. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy a biztonság érdekében egy átla-
gos acél anyagú vezeték üzemeltetése során � a földgáz
vezetékekhez képest � fokozott karbantartási igénnyel
kell számolni. Illetve azt is, hogy a vezeték várható élet-
tartama rövidebb lesz ahhoz képest, mint ha nem szén-
dioxidot szállítana. Az élettartam becslés alapja a korró-
ziós sebesség ismerete. Ehhez számos segítséget talá-
lunk a nemzetközi szakirodalomban. Pl. [3] Már hasz-
nálható szoftverek is hozzáférhetõk, ezek segítségével
jól becsülhetõ egy vezeték élettartama.

Emellett különösen fontos a tömítések anyagának
helyes megválasztása is. A rugalmas tömítõ anyagok is-
mert tulajdonsága, hogy robbanásszerû dekompresszió
esetén könnyen sérülhetnek. Ilyen hatás pedig jelent-
kezhet a folyékony vagy szuperkritikus halmazállapot-
ban levõ szén-dioxidot szállító vezetékeknél is. A nor-
mál üzemû szállítási idõszakban a szuperkritikus közeg
behatol a tömítõ anyagmikroméretû pórusaiba, amimind-
addig nem jár veszéllyel, amíg a vezeték a tervezett nyo-
más alatt van. Ha azonban valamilyen okból a nyomás
gyorsan csökken � pl. üzemzavarmiatt �, a tömítõ anyag
pórusaiba zárt közeg is expandálni próbál. A tömítés sé-
rülésének veszélye akkor áll fenn, ha a nyomásesés rob-
banásszerû, és ezért olyan gyors, hogy azt a pórusokba
zárt CO2 nem képes követni. Így a tömítés anyagára egy
repesztõ hatást fejt ki, amely maradandóan károsítja a
tömítést. Az elmondottak miatt elõfordulhat, hogy egy
üzemzavar miatt lefúvatásra kényszerült vezetéket újra
nyomás alá helyezve, sérülések megjelenését tapasztal-
juk a tömítésekben.

Következtetések

A szerzõ tudomása szerint egyelõre nincsenek álta-
lánosan elfogadott irányelvek vagy ajánlások, amelyek
kifejezetten a szén-dioxid sûrû áramú szállítására vonat-
koznának. Ezért komoly kihívás ötvözni a meglevõ, de
más anyagra vonatkozó szabványok ajánlásait a napja-
inkig, a szén-dioxid szállítás területén megszerzett gya-
korlati tapasztalatokkal.

Ha egy tervezett vezeték nyomvonala lakott terület
közelében halad el, ez emelt szintû kockázatot hordoz a
lakosság számára. Ezért úgy a tervezés, mint az üzemel-
tetés szakaszában elvárható a fokozott elõvigyázatosság,
ami mindkét szakaszban komoly ipari tapasztalattal
rendelkezõ szakember gárda alkalmazását igényli.

Köszönetnyilvánítás

Az elõadási anyag által bemutatott munka részét ké-
pezi Az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül futó
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelû projekt-
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nek. A projekt létrejöttét támogatta az Európai Unió,
együttmûködésben az Európai Szociális Alappal.
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Személyi hírek
Tüke-díjat kapott Sallay Árpád és Szirtes Béla

Tüke-díjat az kaphat, aki példamutató tevékenységével ki-
érdemli a pécsi polgárok elismerését, dolgozik a városért, ill.
kiemelkedõ tevékenységet fejt ki a hagyományok ápolásában.
A díjat a Tüke Alapítvány kuratóriuma ítéli oda, melynek az
alapítók mellett tagja minden korábbi díjazott. A �tüke� szó a
szõlõtõke régimegnevezése volt, egyben pécsi polgár jelentés-
sel is bír.

2012. január 21-én a Pécsi Székesegyházban rendezett át-
adási ünnepségen az immár kilencedik alkalommal átadott dí-
jat tagtársaink, Sallay Árpád, a Pécsi Bányásztörténeti Alapít-
vány elnöke és Szirtes Béla, az alapítvány örökös tiszteletbeli
elnöke vehették át Habsburg György fõhercegtõl, a Tüke Ala-
pítvány tiszteletbeli elnökétõl.

A Székesegyházban Szirtes Béla, az átadást követõen pe-
dig a Csontváry Múzeumban tartott fogadáson Sallay Árpád
mondott köszönetet a megtisztelõ kitüntetésért. Mindketten
hangsúlyozták, hogy rajtuk keresztül a bányásztársadalmat, a
Pécsi Bányásztörténeti Alapítványban dolgozó kollégákat is
érte az elismerés, akikkel a hagyományõrzésben az elmúlt tíz-
húsz évben együtt dolgoztak.

Szirtes Béla és Sallay Árpád aranyokleveles bányamérnö-
kök életútját a pecsibanyasz.hu honlap �Magunkról� c. részé-
ben olvashatják az érdeklõdõk.AzAlapítványmunkáját pedig
ugyanott, ill. jelen lapszámunkban a �10 éves a Pécsi Bányász-
történeti Alapítvány� c. írásban követhetik.

Kitüntetett Tagtársainknak e helyrõl is gratulálunk, jó
egészséget és további sikereket kívánunk!

Szerkesztõség

A kitüntetettek a fogadáson

Hidrociklonok a magyar timföldgyártásban*

A Magyar Alumíniumipari Zrt. (MAL) a bauxitbányásza-
tot, a timföld- és az alumíniumgyártást fogja össze Magyaror-
szágon. A bauxitot a saját bányáiból és egy szerbiai (?) bánya-
üzembõl biztosítja. A vállalat éves timföldtermelése 300 000
tonna.

A meglévõ technológiai rendszerben Warman 6/4 típusú
szivattyúk szállítják az õrlõmalomtól a bauxitot a további mû-
veletekhez. A szivattyúk nagyon jól dolgoznak, de a rendszer
gazdaságosságának a javítására a Weir Mineral vállalat mér-
nökei javasolták, hogy aMAL építsen be a technológiai folya-

matba két Cavex 500 CVX tipusú hidrociklont, mivel a bauxit
kb. 30%-a származik Szerbiából (?) és ennek a koptató hatása
sokkal nagyobb, mint a hazai bauxité, õrölhetõsége pedig ki-
sebb. Emiatt az õrölt anyag 31%-a nagyobb volt 90mikronnál,
ami már nem megfelelõ a timföldgyártáshoz. A két hidrocik-
lon beépítésével ezt az anyagot le lehet választani és vissza le-
het vezetni az õrlésbe. Ajkán a két hidrociklont 2010 augusz-
tusában üzembe helyezték.
Engineering and Mining Journal 2011. május

Bogdán Kálmán
*az import bauxitok származási helye és
a termelés mennyisége nem pontos � Szerk.

Külföldi hírek
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Bevezetés

A Terény-kiskérpusztai (pusztakiskéri) szénbányá-
szat történetét Szvircsek Ferenc igen részletesen feldol-
gozta és összefoglalta [1]. A jelen tanulmány megírását
mégis az indokolta, hogy idõközben újabb, eddig nem
közölt adatok kerültek elõ. Ezeket az új információkat
egy részben feliratokkal rendelkezõ, az 1940-es években
készült, fekete-fehér fotóalbum képviseli. Az albumot
Patkós Istvántól, Buják korábbi polgármesterétõl kap-
tam, aki arra biztatott, hogy próbáljam felkutatni a ben-
ne szereplõ bányászati létesítményeket. Írjammeg ezek
történetét és összefüggéseit a korábbi környékbeli szén-
bányákkal. Többszöri terepbejárást, számos adatközlõ-
vel való beszélgetést, adatgyûjtést és irodalmi adat fel-
kutatását követõen állítottam össze tanulmányomat.
Eredménynek tartom, hogy az eddig irodalomban és
térképeken sem szereplõ Szt. István-bánya (a Szt. István
bánya területe alatt a Szt. István-lejtaknát és a Szt.
István-légtárót értem) két nyílását sikerült helyilegmeg-
határoznom és ezekrõl valamennyi adatot összegyûjte-
nem, így a Szt. István-bánya történetét össze tudtam
foglalni.

A Parlagi-táró, mint különálló bányanyílás azért ke-
rült a tanulmányomba,mert igaz ennek van bányatérké-
pe, némi irodalma, de a fényképalbum szerint az 1940-
es évek elején újranyitották vagy felújították, így kerül-
hetett a fényképalbumba.

Az album 7 különálló lapját kaptam meg, amelyek
mindkét oldalát használták, összesen 82 fényképet tar-
talmaz. A bányák létesítésének, mûködésének minden
fontosabb állomását rögzítette az ismeretlen fotós. Saj-
nos nem csak a felvételek készítõjének a nevét nem tud-
juk, azt sem, hogy az albumpontosanmekkora idõinter-
vallumot ölel fel.

Az album bejegyzései (�A kiskéri express� /a köztu-
domásúan lassan haladó mozdony/, �Az igazgató vezér-
igazgatója� /Gerley Gábor és felesége/, �A kastély ré-
mei� /kiskacsák/) kedves humorról és arról is tanúskod-
nak, hogy gondosan, szeretettel készítették.

Külön szeretnémmegköszönni Patkós Istvánnak ön-
zetlen segítségét, hogy rendelkezésemre bocsátotta a
fotóalbumot, Kriston Lászlónak a kitartó együttmûkö-
désért, a szemtanúkkal való beszélgetésekért és terepi

bejárásokért és természetesen az adatközlõknek,
Brimza Jánosnak (Terény), Kopplányi Pálnak (Terény),
Bartus Mihálynak (Terény), Déska Mihálynak (Szanda),
Kopplányi Mihálynénak (Terény).

A kiskéri szénbányászat rövid kutatástörténete

A Szt. István-bánya területe és a Parlagi-táró Nóg-
rád megyében, Terény közigazgatási területén található
(1. ábra).

A Szt. István-bánya Kiskérpusztától K-re helyez-
kedik el az ún. liszkói oldalban. Ez gyakorlatilag az
1900-as évek elejétõlmûködõ kiskéri szénbányászat leg-
keletibb pontja.

A tanulmány tárgyát képezõ Szt. István-bánya meg-
nyitását csak az elõzmények ismeretében érthetjük
meg, ezért röviden összefoglalom a kiskéri szénbányá-
szat fejlõdését. A közel ÉÉK-DDNy-i tektonikai blok-
kokban elhelyezkedõ szénpásztákat (szénmezõket) elõ-
ször a megtalálás helyén, egy aknán keresztül (Sybil-ak-
na, gyakran Sybill írásmóddal), majd az elõnyösebb lej-
tõsaknákon és tárókon (Dorottya-lejtõsakna, I. és II. sz.
Sándor- és I. és II. sz. György-tárókon) keresztül

Széles körû irodalmi tájékozódás, fotóalbum, terepbejárás, szemtanúkkal történõ beszélgetés az alap-
ja a Szerzõ leírásának, aki a közel 70 éve mûködtetett bányák történetét sikerrel vázolta. A leírásban sze-
replõ fényképek az 1940-es években készültek, híven bemutatva az akkori idõk technikai szintjét is.

A Terény-kiskérpusztai szénterület bányászatának története
PRAKFALVI PÉTER Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,
Földtani és Adattári Fõosztály, Földtani Hatósági Osztály

1. ábra: Terény és környékének térképe
(Kartográfiai Váll., 1988)

850 m

Parlagi-táró

Szt. István bánya



mûvelték (a II. sz. Sándor-tárót nem használták soha).
Ezt követte a peremen lévõ, kiemelt helyzetû és nem
utolsósorban erdõben elhelyezkedõ Szt. István-bánya
megnyitása (2. ábra).

A Parlag-puszta (a 2. ábrán Süvegestanya néven) kör-
nyékén három szénmezõ helyezkedett el: keleti, középsõ,
nyugati. Keletrõl nyugatra haladva ezeknek a szén-
pásztáknak a kiterjedése rohamosan csökkent. A Szt.
István-bányát ezektõl függetlenül, egy teljesen különálló,
kisebb szénpásztában nyitották (ÉK-i szénpászta).

Parlag-puszta (Süvegestanya) környéki bányák
(Sybill-akna, Dorottya-lejtõsakna,
középsõ bányamezõ déli része)

A kiskéri szénbányászat a Parlag-pusztán indult
meg. Az 1900-as évek elején egy kútásás közben fedez-
ték fel a szenet. A kút helyén mélyült a Sybil-akna,
amely 31,6 m mély volt [2]. Késõbb alakították ki a
Dorottya-lejtõsaknát az aknától ÉNy-ra [3, 4]. A fenti
bányanyílások neveit, a késõbbiekben említendõ
Sándor- és György-tárókkal együtt a terület tulajdono-
sa, gróf Pappenheim Siegfriedné gyermekeirõl adta [1]. A

bánya nyitásának pontos idõ-
pontját nem tudjuk, de 1913-
ban már biztosan termelt. A
bányát Dömötör János bujáki
bányamérnök vezette. Id.
Noszky Jenõ a területet a
következõképpen jellemezte:
�A szénmeglehetõsen palás, a
levegõn könnyen bomlik, széj-
jelporlad, fûtõerejét tekintve a
gyengébb közepes minõségû-
ekhez tartozik, de nagy el-
terjedését és tekintélyes, átlag
80 cm vastagságát számba
véve s mivel a középsõ Ipoly
völgyben nincs más kiadósabb
bánya, nagy jelentõségû, s mi-
vel magaslatokon van, kiakná-
zása is igen olcsó [5].

Sándor- és György-tárók
(középsõ és keleti

bányamezõ)

1929-ben id. Noszky Jenõ
bányageológiai felvételt ké-
szített a kiskéri bányában
György Albert felügyelõvel és
Hlébecz Antal fõaknásszal.
Ebben az idõben a Sándor- és
a György-tárók mûködtek. Az
I. sz. Sándor-táró a középsõ és
keleti szénpászta, a György-
táró pedig a keleti szénpászta
fejtésére irányult. A kitermelt
szenet az 1923-ban elkészült
bányavasúton szállították Mo-
horára [1]. A vaspálya 9,3

kg-os sínekbõl álló, 600 mm-es nyomtávú iparvágány
[6]. A Kositzky Pál üzemi fõaknász által szerkesztett tér-
kép alapján az a következtetés vonható le, hogy a kö-
zépsõ szénpászta kimerült, ugyanis csak a keletiben ter-
veztek fejtéseket az 1931-32 években. A térkép azt is áb-
rázolja, hogy a korábban csak az I. és II. sz. György-tá-
rókkal feltárt keleti bányamezõre az egyébként csak a
középsõ bányamezõt feltáró I. sz. Sándor-táróból egy
�Sándor-táró déli keresztvágatával� a keleti bányame-
zõbe is eljutottak [7, 8]. 1935-1942 között az SKB Rt.
bérli a területet a Pázmány Péter Tudományegyetemtõl
[1]. Egy tanulmányból kiderül, hogy 1937-ben csak a ke-
leti mezõt mûvelték, és azt is az I. sz. Sándor-táró déli
keresztvágatán keresztül. 150-180 liter/perc vízmennyi-
séget emeltek ki a bányából benzinmotorral hajtott
centrifugálszivattyúval. A víz utánpótlásának túlnyomó
többsége a fõtébõl származik, kisebb hányada a fekübõl.
A bánya korszerûsítésének egyik alapfeltétele az elekt-
romos energiával való ellátottság lenne. 1937-ben �sze-
relés alatt állt� egy széntüzelésû, egyenáramot termelõ
kis elektromos központ. Semmilyen információnk nincs
a végleges kialakításáról. A fenti tanulmány azt is meg-
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2. ábra: A kiskéri szénbányászat fontosabb létesítményei (szerk.: Prakfalvi P., 2011)
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állapítja, hogy az I. sz. Sándor-táró déli keresztvágatán
keresztül mûvelt keleti bányamezõ helyett a nyugatit
(ezt késõbb a Parlagi-tárón keresztül fejtik) vagy az
északkeletit (ezt késõbb a Szt. István-bánya táróin
keresztül bányásszák) kellett volna kutatni és a ter-
melésbe bevonni. Az 1942-es váltás után, amikor is az
SKB Rt.-t követõen Gerley Gábor vette bérbe a terüle-
tet a Pázmány Péter Tudományegyetemtõl, erre a két
területre koncentrált és nyitotta meg, ill. nyitotta újra
bányáit ezeken a területeken.

Parlagi-táró (nyugati bányamezõ)

Nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre, de
az bizonyosan tudjuk egy bányatérkép alapján (3. ábra),

hogy 1938-ban mûvelték ezt a területet. Ez volt a har-
madik, egyben a legnyugatibb szénpászta, amit bányász-
tak. 1939 márciusában itt befejezték a termelést. A tá-
rót visszarabolták és tömedékelték [1]. A termelést és a
bezárást az akkori bérlõ, az SKB Rt. végezte. Pontosan
nem tudjuk a további sorsát, de nagy valószínûség sze-
rint az 1940-es évek elején újranyitották [9]. Ekkor ké-
szülhettek az albumban a fényképek. A szénbányászat
történetétõl nem idegen az ilyen fajta �újrapróbálko-
zás�. A késõbbiekben újranyitott Parlagi-táróként vizs-
gálom. Mivel Gerley Gábor kezdeményezte [10] az új-
ranyitást, ezért feltételezhetjük, hogy azért tette ezt,
mert az õáltala nyitott Szt. István-bánya kimerült és fel-
hagytak vele.

A Szt. István-bánya és az újranyitott
Parlagi-táró kutatástörténete

Szt. István-bánya történetének közvetlen elõzményei

Az I. világháború alatt mélyült a �Krecsadlo-1�
számú fúrás (2. ábrán), ami 35, 22-36,42 m közt 1,2 m
vastag szenet harántolt (a meredek dõlés miatt ter-
mészetesen nem ilyen vastag a telep, amireNoszky J. id.
[8] is felhívja a figyelmet).

A fúrás elnevezése (Krecsadlo) Cresadló József bá-
nyaigazgató [1] nevesítése alapján történt. Általában ar-
ról nevezték el a fúrásokat, aki megtervezte, hogy hol
mélyüljenek le. Valószínûleg a térkép rajzolója csak hal-
lás után írta oda a nevet.

1932-ben már felmerül annak a kérdése, hogy a
Sándor- és György-tárók által feltárt szénmezõk kime-
rülése miatt hagyjanak fel a szénbányászattal.

1932-ben Schréter Zoltán geológus szénkibúvást ta-
lál a Sándor- és György-bányamezõkön kívüli helyen, a
korábban mélyült Krecsadlo-1-es fúrás közelében.
A �felfedezést� a következõképpen írja le: �A széntelep
külszíni kibúvását is sikerült egy helyen meglelnem, ne-
vezetesen a Liszkói gerinc délnyugati oldalában. Itt a
gerinc felé felvezetõ dûlõút mentén leltem néhány he-
verõ congériás márgadarabkát, s mivel a congériás már-
ga közvetlen fekvõjében kell keresnünk a széntelepet,
néhány kutató gödörmélyítése után sikerült a széntelep
kibúvását is feltárnom. A széntelep itt egészen elmállva
(�elbagósodva�) 32 cm volt; fölötte 3-4 cm elkovásodott
szénréteget s efölött 50 cm vastag congériás agyagmár-
gát constatáltam. A széntelep dõlése e helyen kissé bi-
zonytalan. Körülbelül 70°/15° volt rajta mérhetõ� [3].

A fenti idézet egy szakvéleménybõl származik, amit
a PénzügyminisztériumXV/a ügyosztálya rendeltmeg a
Magyar Királyi Földtani Intézettõl, mint kincstári va-
gyon földtani részét kezelõ intézménytõl. AM.K. Föld-
tani Intézet pedig Schréter Zoltán geológust küldte a te-
rületre. A durva szénkészletbecslés eredménye 120 000
tonna volt (érdekes, hogy Schréter 1 t/m3-es szénsûrû-
séggel számolt [3], de ez, mintegy �alulbecsülve� a kész-
letet, csak a biztonság javára szolgált).

A Szt. István-bánya megnyitásának
közvetlen eseményei

A kiskéri szénbányászatot 1927-ig a Pappenheim
Kõszénbánya végezte. 1927�1933 között a Salgótarjáni-
Kõszénbánya Rt. (SKBRt.) vette bérbe. 1933�1935 kö-
zött ismét a PappenheimKõszénbánya viszi a bányásza-
tot. 1935-ben a budapesti M. K. Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem vásárolta meg a �kiskéri kõszénbányá-
szatot� az uradalmi területtel együtt, és még ugyanab-
ban az évben bérbe is adja az SKBRt.-nek a szénbányá-
szatot, aki 1942-ben bontja fel a bérleti szerzõdést
[1, 11]. 1935-ig, vagyis a Pázmány Péter Tudományegye-
tem tulajdonszerzéséig nem volt lehetõség, vagy ha volt
is, nagyon korlátozott mértékben az erdõkkel fedett te-
rületeken a kutatásra, mert Pappenheimék ehhez nem
járultak hozzá. Sõt a bányászatot egyszerûen kitiltották

3. ábra: A Parlagi-táró 1938-as fejtési területe

Nyugati bányamezõ
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az erdeikbõl. 1935�42 között a területet bérlõ SKB Rt.
a kutatásait inkább a meglévõ, ismert területeken foly-
tatta. 1942-ben következett be e téren a fordulat, mert
az új bérlõnek, Gerley Gábornak (Szvircsek könyvében
[1] Gergely nevû magánvállalkozóként szerepel) már
nem voltak korlátai, és így az erdõterületen lévõ lehetõ-
ségekkel is számolhatott. Így Schmidt Lajos és Pollner
Jenõ bányamérnökök javaslatára a már hivatkozott
Krecsadlo-1 fúrás környezetét kezdték kutatni.

A Szt. István-bánya mûködése

Kevés adat áll rendelkezésünkre, de jól körvonalaz-
ható a rövid idejû mûködés. Schmidt Lajos és Pollner
Jenõ javasolta Gerley Gábornak a szénbányászat meg-
kezdését a Schréter Zoltán által feltárt kibúvás mentén.
Itt telepítették a Szt. István-lejtaknát, amit a Krecsadlo
1-es fúrás irányába hajtottak ki, majd egy légtáróval
(Szt. István-légtáró) törtek ki a domboldalból. Az egy-
kori leírás szerint ezekkel a feltárásokkal �nem remélt
gazdagságú szénelõfordulást� nyitottak meg [11]. Az
elsõ csille szenet a Szt. István-lejtaknán adták ki 1942-
ben (4. ábra).

A Szt. István-légtáró (5. ábra) lett késõbb a szénki-
adás helye, ehhez építették ki a �külsiklót�. A táró
nyomvonala több helyen még jól felismerhetõ (6. ábra).

Pontosan nem tudni, hogy a �siklós�megoldástmikor
valósították meg, de 1944-ben még csak tervezték [12].
Ezen szállították le a szenet a régi szénosztályozóra,

ahonnan a mohorai állomásra vitték tovább, szintén vas-
úton. Az biztos, hogy a Szt. István-bánya szenét csak úgy
tudták leszállítani a régi osztályozóra, ha megépítettek
egy átereszt a patakon, aminek fényképei is megtalál-
hatók az albumban. Más bányaterületekhez hasonlóan a
sikló, illetve a vasút kiépítéséig szekéren szállíthatták a
szenet az osztályozóra. Villamos energia hiányában a
széntermelést táróbányászattal oldották meg, vagyis gépi
vontatást nem alkalmaztak a bányában, csak kézi erõt.

1943-ban kezdeményezték a Szt. István-bányatelek
fektetését, ami a termelés hatósági engedélye. Az ado-
mányozás lefolytatásáig, a termelés folytonossága érde-
kében szénértékesítési engedélyt adott a Bányakapi-
tányság. Ennek alapján a következõmennyiségek kerül-
tek kitermelésre [11]:

1942. május-június 210 q
1942. II. féléve 19948 q
1943. január-május 39468 q
Összesen: 59626 q

További termelésrõl nincsen adatunk, de a rendelke-
zésünkre álló információk alapján nem sokkal többet
termelhettek ki a Szt. István-bányából. Ezeket a követ-
kezõkkel lehet alátámasztani. Szvircsek Ferenc adatgyûj-
tése szerint: �A vállalkozás mûködése nem terjedt túl
két évnél� [1]. A területre vonatkozó további termelési
adatok valószínûleg már csak a Parlagi-táró mûködését
tartalmazzák, mivel 1946-1947-bõl valók, amikor már a
Szt. István bánya az elõzõek alapján biztosan nem mû-
ködött.

Ahhoz, hogy a szenet el tudják szállítani a mohorai
állomásra, az 1923-ban átadott vasutat folyamatosan
karban kellett volna tartani, mert rossz állapotban volt.
Jellemzõen gyakran kisiklott a teherszállítmány [13].

4. ábra: Az elsõ csille szén (1942), háttérben
a Szt. István-lejtõsakna

5. ábra: A Szt. István-légtáró 1942-ben

6. ábra: A Szt. István-légtáró nyomvonala ma



A Szt. István-bánya szállítási rendszere
az 1942�1943-as években

A fotósorozat helyszíneit a 2. ábrán lehet követni.
Az elsõ csille szén a Szt. István-lejtaknán keresztül

került a felszínre. Ezt követõen a szén kiadása már a
Szt. István-légtárón keresztül történt. A bányabeli vága-
tokban és külszínen a sikló pályáig kézi erõvel történt a
mozgatás.

Két sínpályás sikló egyik sínpárján a megrakott csil-
léket engedték le kéthatású fékszállítással a domb aljá-
ba, miközben a terhelt ág energiája húzta fel az üres
csilléket a másik sínpáron. (7. ábra)

A domb aljától a rakodóig már csak egy sínpárból
álló szállítópálya haladt a közel szintes terepen, itt em-
beri erõvel tolták a csilléket. A rakodó megközelítését
egy vízfolyás keresztezésével lehetett csak megoldani.
Egy faácsolatú átereszt építettek (8. ábra), és erre egy
több méteres töltés került, ezen haladt a vasút. A szál-
lító pálya egy kiemelt helyzetû buktatóhoz vezetett, ez
alatt helyezkedett el a kétállásos vasúti töltõ (9. ábra).
Innen indult a 14,9 km hosszú vasút Mohorára.

Több épületbõl álló kolónia (10. ábra) biztosította a
bányamunkásoknak azt a fajta kényelmet, hogy nem

kellett minden nap ingázniuk a bánya és a lakóhelyük
között. A kolónia helyén ma már nem látszik semmi.

Újranyitott Parlagi-táró

1938 körül az SKB Rt. nyitotta meg a Parlagi-tárót,
amit 1938-ban biztosan mûveltek (3. ábra). 1939 már-
ciusában befejezték a termelést. A tárót visszarabolták
és a tárót betömedékelték [1].

Az egyetlen utalás a Parlagi-táró újranyitására a kö-
vetkezõ adat: �Kiskéren a külszínhez közelebb fekvõ,
tehát könnyebben és kisebb költséggel megfogható te-
leprészek le vannak mûvelve. AGerley által indított, de
már a MÁSZ r.t. által befejezett Parlagi táró is lefejtett
területre bukkant. Miután az érintetlen pillérek után
való több havi kutatás sem hozott eredményt és miután
f. évi (1947 � a szerzõ megjegyzése) március hó 29-én az
utolsó csille szenet is kitermeltük, a bányát március
31-én beszüntettük� [9].

A Parlagi-táró újranyitása 1945�46 környékén le-
hetett [14].
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7. ábra: A két sínpályás külszíni sikló

8. ábra: Faácsolatú áteresz

10. ábra: A volt kolónia egyik épülete

9. ábra: A kétállásos vasúti töltõ



A szenet siklón (11. ábra) szállították az osztályozó-
ra, onnan pedig a kisvasúttal Mohorára (12. ábra).

A fotóalbumban szerepel több fénykép, ami nagy
valószínûséggel a Parlagi-tárót ábrázolja. A táró nyomai
a terepen napjainkban is felismerhetõk.

Az itt dolgozó 60 családos munkás kérelmezte a bá-
nya szövetkezeti formában való továbbmûködtetését,
de az államosításkor aMÁSZ vette át a bánya kezelését
[15-20].

Terény-Kiskérpuszta tágabb környékének
földtani felépítése

A földtani képzõdmények feldolgozását a földtani
irodalomban elfogadott Formációkba való sorolás alap-
ján végzem el, az idõsebb rétegektõl a fiatalabbak felé.

A terület földtani felépítése a következõképpen jel-
lemezhetõ: a feküben agyag és kavicsos homok, fedõjé-
ben pedig durva kavicsos homokkõ, melyben pectenek
nyomai ismerhetõk fel, vagyis a széntelep rokonítható a
salgótarjáni kifejlõdéssel [5].

Id. Noszky Jenõ az 1929. november 8-9-én tett bejárá-
sa során arra is kísérletet tett, hogy a kiskéri széntelepe-
ket párhuzamosítsa a salgótarjáni telepekkel. Az alsó
(III.) és a középsõ (II.) széntelepeket jelöli meg, de ezek
közül a III.-at tartja valószínûbbnek. Három elemzési

adatot is tartalmaz a jelentés, ezek szerint a György-tá-
róból (nem adja meg pontosan melyikbõl) származó
szén 3872-4088 kcal/kg (16 200-17 104 kJ/kg) fûtõértékû,
és nedvességtartalma 25,65-30,35%. Rétegtani szem-
pontból pontosítja a rétegsort: alul megállapítja a
�glaukonitos homokkövet�, felette a durva kvarckavi-
csos szintet, amire tarka agyagok települnek. Ezt követi
a széntelep, amire Congéria Bradii kagylóhéjakat tartal-
mazó gyúlópala,majd pectenes homokkõ következik [8].

Többször vitatott volt a széntelep kora, sokszor oli-
gocénnek tartották, amire bevezették a Becskei Formá-
ciót [21].Megítélésem szerint a Nógrádi-medence pere-
mi helyzetén kialakult szénteleprõl van szó, és egykorú
a salgótarjáni telepekkel.

Az uralkodó tektonikai irány a szénpásztákat is
meghatározó ÉÉK-DDNy. Alárendeltebb az erre me-
rõleges vetõdési irány. A széntelepek tektonikusan ki-
billent helyzetben vannak, dõlésük meghaladhatja a
20°-ot. Ennek ismerete két szempontból fontos: egy-
részt megnehezíti a mûvelést, másrészt a fúrásokban
észlelt vastagság nem valós vastagság, annál vékonyabb
a telep. A fõvetõk egyike meglepõen lapos, kb. 36°-os,
de vannak 80°-osak is. Az elvetési magasság elérheti a
70 m-t, de általában ennél kisebbek.

A bányanyílások adatai

A helyszíni bejárások során kézi GPS-szel bemérés-
re kerültek a bányanyílások:

IRODALOM
[1] Szvircsek Ferenc: Bányászkönyv. A bányászati nyersanyag-

kutatás (barnakõszén és lignit) és a bányamûvelés tör-
ténete Nógrád megyében a 19-20. században. � Kiadja
a Nógrád Megyei Múzeum, 775 p. (2000)

[2] Vitális Sándor:Magyarország szénelõfordulásai. � Kiadja a
Magyar Királyi József Nádor Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki
Kara Könyvkiadó Alapja. 407 p. (1939)

[3] Schréter Zoltán: Geológia szakvélemény a Pappenheim-
grófi bujáki uradalom barnaszén területére vonatkozó-
lag. � Kézirat. MBFH Adattár (1932)

[4] Schréter Zoltán: A kiskéri barnaszénterület földtani viszo-
nyai. � AMagyar Királyi Földtani Intézet évi jelentése
az 1929-1932. évekrõl. pp. 285-300. (1937)
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12. ábra: Szénszállítás gõzmozdonnyal Mohorára

11. ábra: A Parlagi-táró siklójának nyomvonala

A sikló nyomvonala

Kor Formáció
Miocén, egri-eggenburgi Pétervásárai Homokkõ F.
Miocén, eggenburgi Zagyvapálfalvai

Tarkaagyag F.
Miocén, ottnangi Gyulakeszi Riolittufa F.*

SalgótarjániBarnakõszénF.
Miocén, kárpáti EgyházasgergeiHomokkõF.

Garábi Slír F.

Bányanyílás neve X Y Megjegyzés
Szt. István-lejtakna 287 712 682 502 meddõhányóval
Szt. István-légtáró 287 679 682 518 meddõhányóval
Parlagi-táró 287 027 682 004 meddõhányóval

* Eltérõen a Nógrádi-szénmedence általános földtani felépítésétõl,
területünkön hiányzik



[5]Noszky Jenõ id.:ACserhát középsõ részének földtani viszo-
nyai. � AMagyar Királyi Földtani Intézet évi jelentése
1913-ról. II. rész pp. 305-325. (1914)

[6] ??: Jelentés a kiskéri bányászatról. � Kézirat MBFH
Adattár (1937)

[7] Kositzky Pál: Puszta Kiskéri Barnaszénbánya Üzemterve
1930-31-32 évekre. � Kézirat. MBFH Adattár (1930)

[8] Noszky Jenõ id.: Kiskér puszta bányageológiai viszonyai. �
Kézirat. 6. p. (1929)

[9] Höss Nagy Lajos: Feljegyzés Kiskér bérbevételéhez. �
Kézirat. 1. p. MBFH Adattár (1947)

[10] Höss Nagy Lajos: Jelentés a kiskéri bányászasszonyok
beadványa alapján. � Kézirat. 2. p. MBFH Adattár
(1947)

[11] Schmidt Lajos � Pollner Jenõ: Bányaszakértõi vélemény a
budapesti kir. magyar Pázmány Péter tudomány-
egyetem tulajdonát képezõ kiskéri kõszénbányászatról.
� Kézirat. 18. p. MBFH Adattár (1943)

[12] Schmidt Lajos: A kiskéri szénbányászat kifejlesztésének
tervezete. � Kézirat. 5. p. MBFH Adattár (1944)

[13] Höss Nagy Lajos: Kiskéri bánya szénvagyonának kimerü-
lése. � Kézirat. 2. p. MBFH Adattár (1947)

[14] Tihanyi Kamill: Jelentés. Kiskéri Kõszénbánya, Gerley
Gábor, állami kezelés alatt. � Kézirat. 1. p. MBFH
Adattár (1946)

[15] Gerley Gábor: Racionalizálási Bizottságnak írt levele a
bánya leállításáról. � Kézirat. 1. p. MBFH Adattár
(1946)

[16] Csontos Antal � Oman László � Csábi Pál:Kérelem a Kis-
kéri Kõszénbánya Üzem továbbmûködtetése szövet-
kezeti formában ügyében. �Kézirat. 1. p.MBFHAdat-
tár (1947)

[17] Höss Nagy Lajos: A kiskéri bánya viszonyainak ismerteté-
se. � Kézirat. 2. p. MBFH Adattár (1947)

[18]Höss Nagy Lajos: Feljegyzés kiskéri és tógáti bányák felül-
vizsgálatáról. � Kézirat. 2. p. MBFH Adattár (1947)

[19] Höss Nagy Lajos: Feljegyzés Kiskér bérbevételéhez. �
Kézirat. 1. p. MBFH Adattár (1947)

[20] Wolf József � Csontos Antal � Oman László � Csábi Pál:
Jegyzõkönyv a Kiskéri Bányaüzem helyzetérõl. �
Kézirat. 2. p. MBFH Adattár (1947)

[21] Hámor Géza: A Nógrád-cserháti kutatási terület földtani
viszonyai. � Geologica Hungarica Series Geologica,
Tomus 22. 307. p. (1985)
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PRAKFALVI PÉTER okl. bányageológus mérnök a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen szerzett diplomát 1981-
ben. A végzést követõen az állami földtani szakigazgatásban helyezkedett el, és azóta is ott dolgozik: Magyar Állami
Földtani Intézet Észak-magyarországi Területi Szolgálata, Salgótarján; Magyar Geológiai Szolgálat Észak-magyarorszá-
gi Területi Hivatala, Salgótarján; Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Miskolci Bányakapitányság
Salgótarjáni Ügyfélszolgálati Iroda; MBFH Földtani és Adattári Fõosztály Földtani Hatósági Osztály, Budapest. 1990-
ben közel egy évet dolgozott a mongóliai Nemzetközi Expedícióban, mint érckutató geológus. A szakmai publikációk
mellett, megközelítõleg két évtizede ismeretterjesztõ kiadványokat készít Nógrád megye kevésbé ismert és feldolgozott
földtani, bányászati és vízföldtani érdekességeirõl.

Sült Tibor okl. bányamérnök, okl. bányaipari
gazdasági mérnök

1925. március 8-án Révkomá-
romban született. Szülõvárosának
bencés gimnáziumában érettségizett,
majd a háborús évek után, 1951-ben,
Sopronban a bányamérnöki karon
végbizonyítványt kapott.

Szigorló bányamérnökként Petõ-
fibányán, és diplomavédés után a
Nógrádi Szénbányáknál üzemvezetõ
mérnökként dolgozott. 1953-55 közt
minisztériumi csoportvezetõ fõmér-

nök. A minisztériumból való elbocsátása után a Rudabányai
Vasércbányánál dolgozott, majd 1956-62 közt a salgótarjáni
Bányamûszaki Felügyelõség hivatalvezetõ-helyettes fõmérnö-
ke, 1962-78 közt a Nógrádi Szénbányászati Tröszt mûszaki ve-
zetõje és tröszti fõmérnök, 1978-89 közt a salgótarjáni bánya-
mûszaki felügyelõség hivatalvezetõje volt. Negyvenöt éves
szolgálati idõ után 1989-ben nyugdíjazták.

Szakmai munkásságából a tiribesi szén-dioxid gázkitöré-
sek balesetmentes elhárításának irányítása emelhetõ ki, vala-
mint több bányában, a merev fõtéjû telepekben az acéltámos
frontfejtések meghonosítása, ami által a korábbi kamrafejté-
seknél bekövetkezett halálos baleseteket sikerült kiküszöböl-

ni. Határozott véleménynyilvánításával elõsegítette a gyön-
gyösvisontai külfejtés mielõbbi termelésbe vonását. Említésre
érdemes a kemény fedõkõzetek omlasztásának sikeres megol-
dása a dél-nógrádi föld alatti bányászatban.

A szénigények változása során a Nógrádi Szénbányák te-
vékenységét mint mûszaki vezetõ igyekezett diverzifikálni,
úgymint a mongóliai vágathajtásos ércbányászati volfrám-mo-
libdénkutatás, a villamosmotor-javítás és -gyártás a Budapesti
Közlekedési Vállalattal, valamint a drezdai ELMO céggel va-
ló kooperációban az országos szénhidrogén csõhálózat geodé-
ziai munkálatainak elvégzése, az elsõ magyarországi atomte-
metõ megtervezése és kivitelezése. A széntermelési tevékeny-
ség korlátozása miatt a vállalat egyéb tevékenységébõl szár-
mazó árbevétel meghaladta a szénbõl származó bevételt, ja-
vult a gazdasági eredmény, mérséklõdött a létszám elbocsátás.

Szakmai tevékenységéért felettesei, az iparági miniszter,
valamint a honvédelmi miniszter 14 esetben tüntette ki.

Szakértõi vélemények mellett a BKL Bányászatban négy
tanulmánya jelent meg. AzOMBKEnógrádi helyi szervezeté-
nek két ciklusban alelnöke, három ciklusban elnöke volt.

Tisztelt tagtársunk köszöntése a 2011/5. számunkból techni-
kai okokmiatt kimaradt. Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Szerkesztõség

Köszöntjük a 2011-ben gyémántoklevéllel kitüntetett
Sült Tibor tagtársunkat!



A BKL Bányászat 136. évfolyam (2003) május-júniusi számában (p. 230-235.) tájékoztattuk tisztelt
Olvasóinkat alapítványunk megalakulásának körülményeirõl, az elsõ év eredményeirõl és további ter-
veinkrõl. Most a tíz év eredményeirõl szóló beszámolónkban a kezdetekkel � a részleteket mellõzve � csak a
teljesség érdekében foglalkozunk.
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Tíz éve jogi személlyé manifesztálódott a pécsi szén-
és uránbányászat emlékeit megörökítõ � addig éveken
át baráti, kollegiális és társasági keretek között mûködõ
� társadalmi tevékenység: A bíróság 2001. november
13-án bejegyezte a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány
közhasznú szervezetet. Az évforduló és a szorgos mun-
kával eltöltött évek feljogosítanak a visszatekintésre, az
összegzésre és néhány megállapításra.

Ez alkalommal az érzelmek és a szakmai tárgyila-
gosság kavalkádját a jól végzett munka eredményének
tudata gazdagítja: sikerült megvalósítani azt, amit akar-
tunk, magunk elé tûztünk, amiben néha magunk sem
bíztunk, és mások is kételkedtek.

Nem szégyelljük (évtizedenként egyszer talán meg-
engedhetjük magunknak), hogy elérzékenyülve gondol-
junk az elmúlt évtized látványos eredményeire: A vilá-
gon egyedülállóan Pécsett mûködõ bányász toronyze-
ne-hálózatra, az Ágoston téri központi bányász emlék-
mûre, a 34 emléktáblára és 27 emlékkõre, a 6 köny-
vünkre, a Pécsi Szemlében megjelent 72 írásunkra, a 7
pécsi közterület bányász elnevezésére, a volt kollégáink-
kal rögzített interjúinkra. Szemünk elõtt ugyanmost is a
megvalósított tárgyak látványa lebeg, de mögöttük a
háttérben saját életünket, gyerekkorunkat, szakmai pá-
lyánkat, apáink gyötrelmes, emberpróbáló életét is lát-
juk. Amennyiben nem így lenne, nem lett volna erõnk
éveken át önként, társadalmi munkában, díjazás nélkül
idõnket tölteni, veszõdni a feladatok megoldásával, pá-

lyázatok írásával, az anyagi feltételek megteremtésével,
az engedélyezési eljárások szövevényével, a hatósági bü-
rokrácia közönyével.

Munkánk energiaforrása a múltunkban gyökerezõ
szakmaszereteten kívül a bennünket körülvevõ társada-
lom elismerése, visszajelzése. Alapítványunk két vezetõ-
jének a város 2009-ben a ProCommunitate emlékérmet
adományozta, az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület az alapítvány négy munkatársát ré-
szesítette magas egyesületi kitüntetésben (egy fõ tiszte-
leti tag és Péch Antal-emlékérem, két fõ Mikoviny
Sámuel-emlékérem, egy fõ egyesületi plakett). 2012-
ben alapítványunk két vezetõje, mivel �a város fejlõdé-
séhez példamutató tevékenységével jelentõs mértékben
hozzájárult�, a pécsi polgárok szavazata alapján Tüke-
díj kitüntetésben részesült. A legnagyobb társadalmi el-
ismerés a lakossági visszajelzés és az, hogy a bezárt bá-
nyákma is egzisztáló, tágan értelmezett jogutód és part-
ner vállalatainak, valamint a talpunk alatt rejtõzõ ás-
ványkincs hasznosításában tántoríthatatlanul bízó és en-
nek érdekében tevékenykedõ társaságoknak a vezetõi
azonosulnak céljainkkal, és eddig megtalálták részvéte-
lük lehetõségét céljaink megvalósításában.

Alapítványunk létrejöttének hosszú története és
még hosszabb elõzménye van, amelyrõl idézett írásunk-
ban már beszámoltunk.

Az alapítvány jogerõs létrejöttét megelõzõen � lé-
nyegében 1993-tól � a hagyományõrzõ tevékenység az
alapítvánnyal azonos személyi bázison a Kútforrás Kft.
keretében, annak infrastruktúráján már folyt.

Tíz éves a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány
SZIRTES BÉLA okl. bányamérnök, az alapítvány tiszteletbeli elnöke

Az Ágoston téri emlékmû avatása

Munkában az alapítvány
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Praealapítványi idõszak

Az aktív életpályájukat befejezõ néhány bányamér-
nök elindulását a bányászati hagyományõrzés immár
közel két évtizedes útján �A mecseki kõszénbányászat�
címû, 700 oldalas monográfia 1993-ban történt elkészí-
tése és a Kútforrás Kft. által történt kiadása jelentette.
Ez tevékenységünk elsõ és máig legjelentõsebb alkotá-
sa. Amennyiben a mû széles bedolgozói összefogással,
hatalmas munkával nem készült volna el, a mecseki
szénbányászat legaktívabb korszakának, az utolsó negy-
ven évnek mûszaki története örökre a feledésé lenne.
Ma már � tárgyi és személyi okok miatt � nem lehetne
megírni!

1997-ben monstre idõszaki kiállítást rendeztünk a
VárostörténetiMúzeumban a pécsi szénbányászat törté-
netébõl, �70 éve avatták fel a gróf Széchenyi István-ak-
nát�, majd �75 éve avatták fel a Szent István aknát� cím-
mel 2000 decemberében az MBVH Rt. székházában és
2001 tavaszán a Várostörténeti Múzeumban. 2001-ben
kiállítást rendeztünk az akkor �alvó�Mecseki Bányásza-
ti Múzeum megmaradt, általunk rendezett anyagából
Meszesen a Bányavagyon-hasznosító Rt. nagytermében.

Kezdeményezõ és meghatározó szerepet vállaltunk
rendezvények megszervezésében (Búcsúzik a mecseki
szénbányászat, Komló, 2000) és részben a hozzá csatla-
kozó könyvek megírásában, szerkesztésében:
� SZÉN Lugosi Lugo László fényképei: A bevezetõt, a
kommentárokat és a képaláírásokat írta Szirtes Béla
1995. Kép-Árnyék, 85 old.

� NEM SZÓL MÁR A KLOPACSKA vasasi bányász-
emlékek: Szerkesztették: Göndöcsné Bátai Rozi,
Szirtes Béla, Szirtes Gábor 2000. Pro Pannónia Kiadói
Alapítvány, 162 old.

� MECSEKI BÁNYÁSZ ZSARGONSZÓTÁR: Szer-
kesztette: Szirtes Béla 2000. Pécsi Erõmû Rt., 51 old.

� BÚCSÚZIKAMECSEKI SZÉNBÁNYÁSZAT: Szer-
kesztette: Szirtes Béla 2001. Pécsi ErõmûRt., 336 old.
Megvalósíthatósági tanulmányokat, pályázatokat, ja-

vaslatokat készítettünk helyi szakértõi irodák és neves
személyek bevonásával kezdeményezésünkre, részben a
jogutód bányavállalatok finanszírozásával. Ezekbõlmáig
semmi sem valósult meg, és többségük már nem is fog:
� A pécsbányai külfejtés rekultivációját követõen bá-
nyász emlékpark és szórakoztató központ kialakításá-
ra. A megvalósítás ma is aktuális.

� A Széchenyi-aknai mûemléképületek hasznosítására
bányászati bemutatóhely, dokumentációs központ,
múzeum, kulturális és szórakoztató központ céljaira.

� A Széchenyi-aknai mûemlék torony építészeti állag-
megmentésére. Pályázatonpénzt nyertünk a felújításra,
de a saját forrás hozzájárulás hiányamiatt nem valósult
meg, ma is romlik a rendkívüli értékû mûemlék.

� Az András-aknai utolsó vasszerkezetû torony meg-
mentésére és új helyen való felállítására is pályáztunk,
nyertünk, de csak a lebontás valósult meg.

� Javaslatot tettünk a Szent István-aknai épületegyüttes
hasznosítására és a mûemlék aknatorony megõr-
zésére.

Az alapítvány tíz éve

A praealapítványi idõszak legfõbb tanulsága az volt,
hogy maradandót és vandalizmusnak ellenállót
érdemes és kell alkotnunk, mert a rengeteg munkával
létrehozott kiváló alkotások egy részének a hasznosulási
hatásfoka alacsony (a kiállítások rövid idõ után bezár-
nak, anyagaik elvesznek stb.), más részük megvalósítása
kívülálló erõkön múlik (megvalósíthatósági tanul-
mányok), és ezért hiábavalóvá válik. (2003-ban még
megrendeztük utolsó kiállításunkat a vasasi bányászott-
honban Vasasbánya történetébõl.)

A bányászati emlékhelyek megjelölése,
jeles személyeinek emléktáblái

Az alapítvány elmúlt éveinek leglátványosabb és
mindenképpen legmaradandóbb alkotása a bányászati
emlékhelyek � a valamikor mûködött bányák, kiszol-
gáló üzemek helyszíneinek � megjelölése, környezetük
rendezése. A felmérések szerint a Mecsekben mûkö-
dött aknák és tárók 286 helyszínébõl csak 95 helyszín
alkalmas a megjelölésre (megközelíthetõség stb.).
A helyszínen tehát nem kerül(het) minden megszûnt
bányaüzem megjelölésre. Ezért is a hajdani 12 mecseki
bányász falu (bányatelep) központjába tervezett elhe-
lyezni az alapítvány egy-egy olyan táblát, amelyen a te-
lepülés közigazgatási területén mûködött összes akna,
táró feltüntetésre kerül, azok is, amelyek a helyszínen
nem kerülnek megjelölésre. E program keretében

Megnevezés mennyiség / eset
Emlékmû 1
Emléktábla 34
Emlékkõ 27
Toronyzene (zenélõ óra) 13
Könyv 6
Cikk (tanulmány) 89
Interjú 28
Közterület elnevezés 7
Kiállítás 1
Honlap 1
Pécsi Szemle éves támogatása 11

Az alkotások 2011-ig

MPV emléktábla a járdán
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2011-ig az alapítvány 61 emléktáblát, illetve emlékkövet
állított a mecseki bányászat jeles helyszínein és kiemel-
kedõ személyeinek emlékére. Felsorolásukra itt nincs le-
hetõség, de a Bányász Útikalauzban mind megtalálható.

Bányász toronyzenei hálózat

Az emlékhelyekhez, fõleg a települések központjai-
ban elhelyezett táblákhoz térben és gondolatilag kap-
csolódó bányász toronyzenei hálózatot valósítottunk
meg. Ennek keretében a Mecsekben 13 zenélõ órát te-
lepítettünk elsõsorban a hajdani bányász települések
templomainak tornyaiba (ahol erre lehetõség nem volt,
valamely magas épületre), amelyek a világon egyedülál-
lóan, a hajdani mûszakváltás idõpontjában egyszerre,
(és napközben közkívánatra néhányszor megismételve)
szólalnak meg a bányamunkára és a bányamunkásra
emlékeztetve. �Tisztelet a bányász szaknak, jó szeren-
cse, áldás lengje át�� kezdetû régi bányászdal, vasár-

nap pedig a Bányászhimnusz néhány taktusa hallható a
munkába hívó jel elhangzását követõen:
Pécsett az Ágoston téri r.k. templom tornyából

az Uránvárosban a Mecsekérc Zrt.
Irodaházáról
Meszesen a Gandi Gimnáziumról
Pécsbányán a r.k. templom tornyából
Szabolcson a r.k. templom tornyából
Somogyon a Kodály Mûvelõdési
Házról
Vasason a r.k. templom tornyából

Komlón a polgármesteri hivatalról
Szászváron a r.k. templom tornyából
Kõvágószõlösön a r.k. templom tornyából
Kõvágótöttösön a r.k. templom tornyából
Bakonyán a r.k. templom tornyából
Cserkuton a r.k. templom tornyából

Ezt a programunkat � amelyet az ország három bá-
nyavidéke és a soproni egyetem is átvett, � amagunk ré-
szérõl a Mecsekben befejezettnek tekintjük.

A pécsi Ágoston téri Központi Szén- és
Uránbányászati Emlékmû

Alkotásaink közül jelentõségében, mûvészi értéké-
ben és a feladatának volumenében kiemelkedik az
Ágoston téren felállított Mecseki Központi Szén- és
Uránbányászati Emlékmû, amely Taubert László szob-
rászmûvész alkotása (mellette a templom tornyából szól
a bányász toronyzene). A cél az emlékmû felállításával
és helyének kijelölésével az volt, hogy a város elmúlt ne-
gyed évezredes fejlõdésében jelentõs szerepet játszó bá-
nyászatra a belvárosban is méltóképpen emlékeztesse a
könnyen felejtõ utókort. Legyen a belvárosnak egy
olyan tere, amely bányászati rendezvényeknek helyet
tud biztosítani. Az emlékmû megvalósításának költsé-
geit (17 millió forint) alapítványunk �kalapozta� össze.
43 jogi személy és másfélszáz magánember hozzájáru-
lása tette lehetõvé az emlékmû megalkotását, költség-
vetési, állami pénzeszközök nélkül.

Szakirodalmi és könyvkiadói tevékenységünk

Alapítványunk egyik legfontosabb célkitûzése, hogy
az utókor reálisan ismerje meg amecseki bányászat tör-
ténetét, a szén- és uránbányászat érdekes epizódjait.
A kõbe vésett, idõt álló alkotásaink mellett bízunk a ró-
mai igazságban: �Verba volant, scripta manent.� Gyûj-
teményes különnyomataink, saját szerkesztésû könyve-
ink, írásaink, kiadványaink egytõl egyig megtalálhatók a
pécsi Regionális Könyvtár és Tudásközpontban és más
könyvtárakban, valamint sok magánszemély könyves-
polcán:
� EMLÉKLAPOK a vasasi és hosszúhetényi szénbá-
nyászat történetébõl; Átszerkesztett és bõvített külön-
nyomat a Pécsi Szemle írásaiból. Szerkesztette: Biró
József, fõszerkesztõ: Romváry Ferenc 2011. Pécsi Bá-
nyásztörténeti Alapítvány, 224 old.

� BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ Pécs és környéke.
Szerkesztették: Biró József, Sallay Árpád, Szirtes Béla
2010. Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 251 old.

Berks Péter emléktáblája

A megjelent útikalauz



� BÁNYÁSZAT ÉS ÉPÍTÉSZET Pécsett a 19-20. szá-
zadban. Szerzõ: Pilkhoffer Mónika a Pécsi Bányásztör-
téneti Alapítvány közremûködésével 2008. A Pécsi
Bányásztörténeti Alapítvány és a Pro Pannónia
Kiadói Alapítvány, 245 old.

� ÚJABB EMLÉKLAPOK a pécsi bányászat történe-
tébõl 2008. Különnyomat a Pécsi Szemle 2004-2008.
évi számaiból, 236 old. Fõszerkesztõ: Romváry Ferenc.

� EMLÉKKÉPEK a pécsi szénbányászat történetébõl.
Szerkesztették: Mendly Lajos, Romváry Ferenc, Szirtes
Béla 2005. Pécs/Sopianae Örökség Kht., Pécsi Bá-
nyásztörténeti Alapítvány, Pécsi Szemle Várostör-
téneti Alapítvány, 80 old.

� EMLÉKLAPOK a pécsi bányászat történetébõl;
2003. Különnyomat a Pécsi Szemle 1998-2003. évi szá-
maiból, 328 old. Fõszerkesztõ: Romváry Ferenc.
Írásainkban a Pécsi Szemlében és más folyóiratban

is � szakmai hitvallásunknak megfelelõen � hitelesen,
szakszerûen, de az átlagos pécsi értelmiségi számára is
érthetõen és érdeklõdését felkeltõen igyekszünkmegfo-
galmazni és megjeleníteni a bányászati leírásokat.
Megjelent írásaink:

(Könyveink egy része � az elõzõ fejezetben szerep-
lõk is) a Sine Symposium internetes könyváruházban
korlátozott számban még beszerezhetõk.)

Interjúk

28 személlyel rögzítettünk nagy terjedelmû interjút
bányászati és személyes emlékeikrõl: Balázs László,
Békés Lajos, Bodrogi Frigyes, Börzsei Mihály, dr. Kemény
Antal, dr. Kovács István, dr. Szirtes Lajos, dr. Tamásy
István, dr. Tóth Árpád, Felmérõiné Wietórisz Edit,
Garamvölgyi János, Gebhardt Ferenc, Gerzson István,
Hámori Gyõzõ, HarangozóMihály, Horváth György, Jobb
József, Kõvári János, Kulcsár Vince, Lelovics Imre, Markó
Imre, Nagy Sándor, Piegl János, Sallay Árpád, Szabados
György, Tirkala Ferenc, Vados István, Vándori András.

Az értékes beszélgetéseket elektronikus adathor-
dozókon õrizzük (másolataik a Megyei-Városi
Könyvtárban megtalálhatók), feldolgozásuk jövõbeli
nagy és nehéz feladatunk.

Közterület elnevezések

Sikerült Pécs önkormányzatával hét közterületet a
bányászat jeles személyeirõl, illetve a bányászatról elne-
veztetnünk.

Bányavasút utca: Az utca nyomvonalán szállították a
pécsi bányák termelvényét a normál nyomtávú bánya-
vasúton Pécsbányáról az újhegyi erõmûbe.

Gröbel Emil utca: Bányamérnök, bányamérési és bá-
nyakár szakértõ, bányaüzemvezetõ, aki a pécsi bányák
geodéziai hálójának lefektetésével jelentõset alkotott.

Hannebeck Frigyes utca: Jelentõs aknamélyítõ ve-
zetõ szakember volt.

Hegedüs János utca: Bányamérnök, aki a pécsi sze-
nek kokszolhatóságát gyakorlatban bizonyította.

Schroll József utca: Bányamérnök, bányagondnok,
függõleges aknát neveztek el róla.

Uránbányász tér: AzUránváros központjában 2005-
ig név nélkül álló teret az uránbányászat dolgozóiról ne-
vezték el.

Szilárd Leó park: Az uránvárosi közterületet a nuk-
leáris energiafelhasználás jeles tudósáról neveztettük el.

Bányász hagyományõrzés

Talán nem szerénytelenség kijelentenem, hogy tevé-
kenységünk bizonyos mértékig katalizátorként is mû-
ködött az elmúlt idõszakban a szûkebb és tágabb környe-
zetünkben a bányász hagyományõrzõ tevékenység lét-
rejöttében, kiteljesedésében. Munkánk elején kevesebb
hagyományõrzõ egyesület tevékenykedett a bányavi-
dékeken, az újak és a régiek munkáját erõnkhöz képest
segítettük, egyénenként részt vettünk bennük, a �kon-
kurenciát� örömmel vettük. Az alapítvány létrejöttekor
a tisztségviselõk összeállítása az alapítói és fõtámogatói
képviseletet tükrözte, a késõbbi változások az alapítványi
munkában és a források elõteremtésében ténylegesen
résztvevõk irányában módosultak. (1. táblázat)

Az alapítvány által létrehozottak tényleges értéke a
mérlegünkben szereplõ ráfordítás összegénél azért is
magasabb, mert a megvalósításban résztvevõ támoga-
tók részben természetbeli szolgáltatást nyújtottak, illet-
ve részfeladatokat közvetlenül is finanszíroztak. Szerve-
zetünk által az egyes években nyújtott kiemelkedõen
magas támogatások pedig céljaink között szereplõ pro-
jektek mások finanszírozásában történt megvalósításá-
nak támogatását jelentették.

Jövõnkrõl ábrándok nélkül

Alapítványunk újabb tíz éves jubileumot nem fog
megérni, éveink meg vannak számlálva. Téma, megörö-
kítendõ feladat rengeteg lenne, hisz a két évszázados
szénbányászati múlt kifogyhatatlan forrást jelent, csak
értõ szem és érzõ szív kell a téma felismeréséhez.
A megvalósításhoz, mûködéshez szükséges anyagi for-
rások elõteremtése mind nehezebb, de eddig egy
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Pécsi Mecsek BKL-ban Egyebek
Szemlében Egyesület Cikk Hír

évkönyvében
72 7 10 45 7

Év Közhasznú Alapítvány által Közhasznú
tevékenység nyújtott tevékenység
ráfordításai támogatások eredménye

2001 � � �
2002 1912 700 8483
2003 5092 1250 1110
2004 9346 800 -2676
2005 3569 2480 4907
2006 16537 350 -2232
2007 3946 2050 -674
2008 7276 750 896
2009 4328 410 -623
2010 4832 700 -904

Összesen 56838 9490 8287

2. táblázat: Tíz év gazdasági mutatóiból (EFt)



tervünk sem bukott meg anyagiak hiányán, és ha nehe-
zebb is, de nem kilátástalan a jövõ sem. Viszont a tény-
leges alapítványi munkát végzõ nyolc fõ átlag életkora
ma 72 év, a legfiatalabb kollégánk 57, a legidõsebb 81
éves. Az alapítvány megfiatalítására eddig tett erõfeszí-
téseink eredménytelenek.

Reálisan kell számolnunk! A több száz éves mecseki
bányászat kérészéletû színfoltjának tekintjük alapítvá-
nyunkat, amelyben (nagyrészt) másodvirágzásukat élõ
néhány bányamérnök igyekezett, igyekszik valami ma-
radandót alkotni. Talán nem ok nélkül hisszük, hogy a
könnyen felejtõ emberi emlékezésben sikerült az idõt
néhány percre megállítani, és talán megörökíteni.

Szakmánk, a bányászat több ezer éves vándor szak-
ma, és mint a természet, múlik, születik. Vándor a tulaj-
don, a bányászás helye, és a bányász maga (baráberek1

vagyunk mind). Mert már �a (magyar) királynak régi
szokása volt elcserélni azt a birtokot, ahol valaki arany-
vagy ezüstbányákat nyitott, és a bánya kimerülése után

azt eredeti tulajdonosának visszaadni.�2 Mi a király hos-
peseinek3 késõi utódai évezredek óta bányát nyitunk,
mûveljük, bezárjuk, új helyen újat telepítünk, és a kör-
forgás folytatódik. Közben az elõdöktõl átvett csákányt
átadjuk az utánunk jövõknek. E �vég nélküli� vándorlás
néhány pécsi pillanatát igyekszik alapítványunk meg-
örökíteni � mintegy állóképként vetítve a késõi nézõ elé
�, abban a pillanatban, amikor úgy tûnik, hogy itt a szén-
és uránbányászatban megállt a körforgás, de ugyan-
akkor meggyõzõdve, hogy a történetnek nincs vége a
Mecsekben sem. A költõvel él bennünk a kétely:

�Mi itten örök: a halál-e, vagy a lét?
Hol itten a kezdet, hol, és van-e vég?�4

Egy diplomamunkában olvashatjuk: �A Pécsi Bá-
nyásztörténeti Alapítvány tevékenysége jó példája a
civil kezdeményezésnek. Szerény anyagi eszközökkel,
állami pénzügyi támogatás nélkül, néhány elkötelezett
bányász szakember munkája révén maradandó emléket
sikerült megvalósítani.�
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Év

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008
2009

2010
2011

Titkár

Schaller Károly

Kurátor

Nyers József
Szilas László
Varga Mihály
Weiler Árpád

Nyers József
Rábay Ottó
Sallay Árpád
Szilas László
Varga Mihály
Weiler Árpád
Kereki Ferenc
Pálfy Attila
Pusztafalvi Gábor
Rábay Ottó
Sallay Árpád
Varga Mihály
Szirtes Béla*
Kereki Ferenc
Pálfy Attila
Pusztafalvi Gábor
Rábay Ottó
Varga Mihály

Fb. tag

Biró József
Lafferton Gyõzõ
Farkas László

Biró József
Görgöy Attila
Lafferton Gyõzõ

Állandó
munkatársak

Biró József

Mendly Lajos

Pálfy Attila

Pusztafalvi Gábor

Rábay Ottó

Sallay Árpád

Schaller Károly

Szirtes Béla

Elnök

Szirtes Béla

Sallay Árpád

*tiszteletbeli elnök

1. táblázat: Az alapítvány tisztségviselõi és munkatársai

3 A hospesek a király által biztosított jogokkal rendelkezõ ún. vendégek
4 Vajda János: Õszi tájék

1 Baráber: feltáró vándor bányász
2 Egy 13. századi okirat szerint

SZIRTES BÉLA Sopronban, 1953-ban szerzett bányamérnöki oklevelet. 16 éven keresztül a szabolcsi bányaüzemben
dolgozott különbözõ beosztásokban, utoljára az üzem felelõs mûszaki vezetõ fõmérnökeként, közben öt évet a vállalati
központban. 1974-tõl a Magyar Szénbányászati Tröszt távlati tervezési osztályvezetõje, majd 1981-tõl elõbb a Mecseki
Szénbányák beruházási vállalati fõmérnöke, majd a vagyonhasznosító központ vezetõje volt. Nyugállományba vonulását
követõen 1993-tól a Kútforrás Kft. mérnöki iroda egyik tulajdonos ügyvezetõje, 2001-tõl a Pécsi Bányásztörténeti
Alapítvány alapító-, 2010-tõl tiszteletbeli elnöke. A mecseki szénbányászat múltjával foglalkozó több könyv és publiká-
ció szerkesztõje, szerzõje.



A Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban tartott 2011. évi központi Szt. Borbála-ünnepségrõl és a Gellért-hegyi szik-
latemplomban tartott Borbála-misérõl a BKL lapok 2011/6. számában beszámoltunk. Itt most a jelenlegi és volt bányaterületeken tar-
tott rendezvényekrõl tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat.

Szerkesztõség
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Szent Borbála-napi megemlékezés
a Márkushegyi Bányaüzemben

2011. december 2-án a délutános mûszak megkezdése
elõtt nem csak a bányába leszálló dolgozók gyülekeztek a fel-
olvasóban, hanem az OMBKE helyi szervezet tagjai is. A be-
osztás elõtt ünnepi megemlékezést tartottunk a felolvasóban
lévõ Szent Borbála-szobor elõtt.

Amagyar himnusz elhangzása után elcsendesedett a faléz,
majd Búzás Márton megnyitó szavai után Vicsai János fõ-
mérnök méltatta Szent Borbála történetét, többek között,
hogy a magyar középkor egyik legismertebb szentje és vérta-
núja, aki � a legendája alapján � a bányászok, a tüzérség, az
ágyú- és harangöntõk, a várak és erdõk védõszentjévé, vala-
mint a fiatal lányok pártfogójává vált, segített azoknak, akik
nehéz körülmények között a végsõkig kitartottak.

Hazánkban elõször a Felvidéken és Erdélyben találkoz-
hattunk a Szent Borbála-tisztelettel, majd tovább terjedt a bá-
nyavárosokba. Magyarországon 1945 után a hagyományõrzõ
tevékenység majdnem teljesen abbamaradt.

Az OMBKE kezdeményezése alapján a Szent Borbála-
kultusz feltámasztásának szándékával 1989. december 4-én
Budapesten, a városmajori templomban ünnepélyes szentmi-
sére került sor. Azótaminden évbenméltómódon ünnepeljük
Szent Borbála napját.

Mi is emlékezni gyûltünk össze itt a felolvasóban, a Bor-
bála-szobor mellett � emelte ki Vicsai János. Ekkor meggyúj-
tottuk az erre az alkalomra készült gyertyát, a bányász össze-
tartozást jelképezve a lángot tovább-tovább adva. Emlékez-
zünk azokra, akik a legdrágábbat, az életüket adták a bányá-
szokért � fejezte be ünnepi megemlékezését Vicsai János.

Kezünkben a gyertyát tartva felhangzott a Bányász-
himnusz, melyet közösen énekeltünk. Majd a gyertyáinkat a
Borbála-szobor elé helyeztük, és fõhajtással véget ért a meg-
emlékezés.

Zámbó Béla

Szentmise és szakestély Borbála-nap
tiszteletére Borsodban

2011. december 10-én a bányászok védõszentje, Szent
Borbála tiszteletére tartott szentmisére gyûltek össze a mis-
kolci Minorita templomban a megye bányászainak képviselõi,
kohász és erdész társak, közéleti személyiségek és hívek, az
OMBKE Borsodi Helyi Szervezete és a Borsodi Bányász Ha-
gyományokért Alapítvány meghívására.

Az ünnepi szentmise folyamatában hagyományosan szere-
pet vállaltak egyesületünk bányász egyenruhás tagjai is. A fel-
olvasó Törõ György, a könyörgéseket olvasó Mándy András
volt. Felajánláskor pedig az egyetemisták az oltárhoz felsora-
koztatták hagyományos bányász jelképeinket megáldásra.
A szentbeszéd fõ vonulata természetesen a Borbála-mítosz
köré összpontosult, kiemelve a bátorságot, melyet a bányá-
szoknak is gyakorolni kellett és kell mindennapi munkájuk-
ban, és a bátorságra a jelen gazdasági válsággal terhelt idõ-
szakban is mindenkinek szüksége van. Az ünnepélyességet a
100 éves perecesi bányász fúvószenekar közremûködése
emelte, a végén eljátszott Bányászhimnusszal együtt.

A misét követõen a közeli Fortuna étterembe szólt az in-
vitálás, ahol az ünnepi vacsora elõtt Törõ György, a helyi szer-
vezet elnöke köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve
egyetemünk, a társszervezetek és a helyi közélet képviselõit.

A vacsora után szakestélyt tartottunk Markó István prae-
ses vezényletével a selmeci szellemnek megfelelõen, a társa-
dalmi rangokat mellõzve. A szakestély háznagyi tisztét
dr. Zsíros László töltötte be, a kontrapunkt Bíró Lajos, nóta-
bírók Törõ György és Kertész Botond voltak, a konzekvencia
Nagy Gábor. A házirendet dr. Balog Béla hitelesítette.

Elnökünk bevezetõ gondolataiban megemlékezett a bor-
sodi csoport jól sikerült, szlovákiai mélymûvelésû bányaláto-
gatást is tartalmazó szakmai és hagyományápoló buszos kirán-
dulásáról, valamint arról az elõzõ napon lezajlott szakmai ta-
nácskozásról, melyen Illés Zoltán, a környezetvédelmi tárca
államtitkáraként, támogató hozzáállást jelentett be mély-
mûvelésû szénbányák újranyitását illetõen térségünkben.

Háznagyunk Szt. Borbálával kapcsolatos gondolatait kö-
vetõen megemlékeztünk az év folyamán elhunyt kollégáink-
ról, külön kiemelveLórántMiklós alias Gyökér tiszteletbeli el-
nökünket, akinek személyes jelenlétét ugyan már nélkülöz-

Szt. Borbála-napi ünnepségek 2011
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nünk kell, de egyik kedvenc nótájának eléneklésével tisztele-
tünket, hiányát megpróbáltuk méltóan kifejezni.

A komoly pohár keretében dr. Izsó István emlékezett meg
ismételten a 100 éves Miskolci Bányakapitányságról, üdvözöl-
te a válság közepette is mûködõ egyesületi csoportmunkát, és
az Ózd melletti Farkaslyukon a �20 éves álmából ébreszteni
akaró� föld alatti bányászati munkák kezdeményezésre Bor-
bála áldását is kérte.

A továbbiakban hozzászólásában Halmai György a
�nagykorúvá válását� ünneplõ 18 éves mátraaljai szakestélyrõl
emlékezett meg, osztotta meg velünk annak hangulatát. Ha-
gyományos dalaink közös éneklése között dr. Balog Béla sop-
roni egyetemi élményekkel, Séber László, Nagy Gábor, Mándy
András, Törõ György humoros, színes felszólalásokkal, Nyitrai
Dániel és a helyi önkormányzat képviselõje köszöntõjükkel
emelték a szakestély színvonalát. Végül a Bányász-, Erdész-,
Kohászhimnuszok eléneklése csak a szakestély hivatalos
részét zárta be, a közös gyökerû barátok, kollégák további ün-
neplését nem.

Kárpáty Erika

Szent Borbála-napi ünnepségek Komlón

2011. december 2-án tartotta Komló város lakossága, az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Mecseki
Szervezete és a Bányász Szakszervezet Komlói Szervezete a
Szent Borbála-napi ünnepségeket.

Az ünneplés több helyszínen történt. Elõször megkoszo-
rúzták a Komló város szénbányászatát megalapozó Jánosi
Engel Adolf szobrát a Városház tér bevezetõ útja mellett. Dél-
után 17 órakor az ünneplõk a Béke-sziget vendéglátó centrum
elõtt gyülekeztek.

A kirakatban már folyamatosan mûködik egy nagyképer-
nyõs televízió készülék, amelyen a helyiek által készített képe-
ket és videófelvételeket lehet látni Komló történetébõl, fejlõ-
désének, épülésének különbözõ mozzanataiból.

Az idei szeptemberi Bányásznapon itt állították fel azt a

bányacsillét, amelynek oldalára erõsített vonszolólánc-szõnye-
genmár gyûlnek a felhelyezett bányászmárkák. Ebbõl az alka-
lomból is többen �akasztottak� márkát az eseményre gyüle-
kezve. Ezt elnézve jutott eszembe, hogy az avatás után lefény-
képezett és e lapok hasábjain is megjelent felvételen Véner
János zobáki csapatvezetõ vájár volt látható. Sajnos idõközben
Õmár az örök bányában helyezte el követésre méltó, tisztele-
tet parancsoló élete márkáját.

Itt az üdvözlések után a Komlói Vállalkozók Egyesülete
bányász zászlót adományozott a városnak és a helyi KÕKA
Kõ- és Kavicsbányászati Kft. Komlói Andezitbányájának,
amelyet az utóbbinál, illõ helyen kívánnak tartani. Az ünnep-
lõk képviselõi, így az OMBKEMecseki Szervezet küldöttei is
elhelyezték szalagjukat az új lobogón.

Az avatást követõen a résztvevõk fáklyákkal felszerelkez-
ve vonultak a �vájár� szoborhoz, amelynek tavalyi áttelepíté-
sét követõ avatásáról is tudósítottuk lapunk olvasóit. A szo-
bornál a fáklyák lobogó fénye mellett Nagy Ferenc bányatech-
nikus, Zobák bánya nyugdíjasa mondott ünnepi beszédet
(kép). A beszéd elsõ részében emlékeztette a jelenlevõket a
Szent Borbála-mondakör szenvedéstörténetére és az ünnep
eredetére. A második részben, szavai nyomán, megelevened-
tek a város fejlõdésének, épülésének egyes mozzanatai. Szem-
léletesen, térben és idõben és funkciókra bontva írta le e fejlõ-
dés történetét, melynek során egymodern város jöhetett létre.
A Komlói Bányász Zenekar hangulatos játéka színesítette az
ünnepséget. Játékuk mellett énekeltük a Bányászhimnuszt és
az ünnepség zárásakor a Szózatot.

Az ünnepet a Kossuth Lajos u. 115-ben egy szakmai est
zárta, ahol �zsíroskenyeres� baráti beszélgetés közben eleve-
nedett meg az a sok-sok emlék, amelyet a jelenlevõk szívesen
osztottak meg volt munkatársaikkal.

Dr. Biró József

Pécsi Szt. Borbála-napi ünnepségek

A városban a Borbála-napi rendezvények és ünnepségek
többnapos programokban valósultak meg.Novemberben a pé-
csi Budai Városkapu Iskola tanulóiból szervezett bányama-
nók avatása elõzte meg, ahol 14 kis bányamanó vette fel a sti-
lizált bányász egyenruhát és tett esküt a bányászati emlékek
megõrzésére és ápolására. Szervezetüket az iskola és a pécsi
Bányász Emlékekért Egyesület alapította.

A felavatott bányamanók csapata, más iskolák tanulói az
ünnep elõtti napokban egy vetélkedõn vettek részt, ahol ab-
ban vetélkedtek, hogy ki tud többet a terület bányászati múlt-
jából, alapvetõ bányászati ismeretekbõl, ill. a bányász hagyo-
mányõrzés formáiból.

December 2-án a Nyugdíjas Bányász Szakszervezet tartott
ünnepséget és koszorúzta meg a Budai Vám területén álló
Szent Borbála-szobrot. Ugyanennél a szobornál a környezõ
civil szervezetek gyûltek össze és koszorúztak december 4-én
(1. kép).

December 3-án délután bensõséges ünnepség volt a vasasi
Bányász-otthonban, amelyet a helyi Szent Borbála Egyesület
Ruzsicsics Ferenc vezetésével rendezett. Az ünnep megszerve-
zésében, mint már annyiszor, tevékeny szerepet játszott az
egyesület lelkes és sokmunkát is vállaló tagsága. Ehhez a szer-
vezethez tagjain keresztül is kötõdnek a Vasasi Bányász
Zenekar és a Berze Nagy János Népdalkör. Így tudnak a bá-
nyász ünnepeken és megemlékezéseken egységes magas szín-
vonalon fellépni.

Az idei Szt. Borbála-napi ünnepség a magyar himnusszal
kezdõdött, majd Ruzsicsics Ferenc, az említett egyesület
vezetõje köszöntötte az ünneplõ közönséget. A köszöntést
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követõen ünnepi mûsort adott a Vasasi Bányász Zenekar és a
Berze Nagy János Népdalkör. Mindkét együttes szívet melen-
getõen játszotta, énekelte indulóinkat, bányászdalainkat.

Ünnepi beszédében dr. Hoppál Péter, a terület országgyû-
lési képviselõje, a Vasasi Bányász Emlékpark fõvédnöke mél-
tatta a bányász közösségek szerepét, múltjuk büszke vállalását
és a helyiek közösséget alkotó összefogását. A Szent Borbála-
mondakör felelevenítése után számolt be arról a munkáról,
amelyet a parlamentben a bányászok érdekvédelmében kifej-
tett, a bányaterületi képviselõkkel � többek között Komló pol-
gármesterével � összefogva sikerrel harcoltak a bányász
érdekekért. Így maradtak meg, az általános szigorítások
ellenére a bányász egészségkárosodási járadékok és más cí-
men a bányász nyugdíjat helyettesítõ juttatások, amelyeket
törvényben rögzítettek.

A bányászzenekar ünnepi mûsorában a közelgõ ünnepek-
re, a karácsonyra is utaló repertoárjával nagy sikert aratott.

Huba Csaba önkormányzati képviselõ az �Emléklapok
Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetébõl� c.
könyvet jutalmul adta át az ünnepi szervezésekben ki-
emelkedõ munkát végzett egyesületi tagoknak, egykori üzemi
dolgozóknak és a terület civil szervezetei képviselõinek. Ezt a
könyvet a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány a szeptemberi
bányásznapra jelentette meg.

Az ünneplés a Bányászhimnusszal zárult, amelyet a szer-
vezõ egyesület által adott szerény állófogadás és baráti
beszélgetés követett.

Az uránbányászok Kõvágószõlõsön, az uránbányászat ki-
állítási területén tartották meg a Borbála-napi megemlékezé-
süket.

Dr. Biró József

Szent Borbála-napi megemlékezés Nógrádban

Az OMBKE salgótarjáni osztálya december 3-án a szoká-
sos helyen, a Bányamúzeumban tartotta meg a hagyományos
Szent Borbála-napi megemlékezést.

A nógrádi bányákban 150 év alatt halálos balesetet szen-
vedett bányászok emlékére a Kardics István bányamérnök ál-
tal � TH acélból � készített feszület elõtt koszorúzással kezdõ-
dött az ünnepség. A Nyugdíjas Szakszervezet nevében
Lonsták Vilmos, az OMBKE nevében Józsa Sándor koszorú-
zott. Az ünnepi köszöntõt a múzeum könyvtártermében hall-
gatták meg a megjelentek.

Délután aNógrádmegyei bányász nyugdíjas alapszervezet
fehér asztalnál folytatta a megemlékezést. Az ünnepségen át-
adták az 50 és 60 éves tagságért járó szakszervezeti emlékpla-
ketteket. A hivatalos ünnepség után vacsora várta a jelenle-
võket, szórakoztató zenével. A hangulat emelkedésével a jobb

hangú bányászok még dalra is fakadtak. Az esti órákban ért
végett az ünneplés.

A környezõ falvakban 12 településen tartották meg a Bor-
bála-napi megemlékezéseket, a hírek szerint több mint 1500
fõ részvételével.

Vajda István

A 100 éves Pécsi Bányakapitányság, valamint
Szt. Borbála tiszteletére rendezett szakestély

Pécsett 2011. december 9-én a �Bányászat és Igazgatás�
Hagyományõrzõ Szakmai Nap keretében a napközbeni kon-
ferencia után szakestélyt is tartottak. A szakestélyt is a Late-
rum szálló tágas nagytermébe tervezte a rendezõ OMBKE
Pécsi Szervezete. Tekintettel a konferenciára regisztráltak szá-
mára, népes szakestélyre számítottak. Ez be is következett,
mert a résztvevõk száma meghaladta a 200 fõt. Így az utóbbi
legalább húsz év legnépesebb szakestélye jött össze. A szakes-
tély kézbentartása érdekében jól mûködõ hangosítást és az
énekek szövegének kivetítését is tervezték. Mindkét technika
� a szakestély alatt � nagyon jól bevált.

Az elnökkeresõ nótát követõen praesesnek a szakestély
résztvevõi dr. Riedl István pécsi bányakapitányt (alias Ormá-
nyos Kormányost) választották. A háznagy Berta József lett.
A cantus praeses teendõit Kovács László és Tímár József látta
el � utóbbi az erdészek képviseletében. A fuxmajor szigorú
funkcióját Vida János, a konzekvencia szerepét Sebestyén Pál
töltötte be. Pozsár Sándor a krampampuli mester lett.
Az etalon részeg posztot Pali Sándor érdemelte ki.

A bevezetõ énekek után elnöki felszólításra Pozsár Sándor
�szakszerû� mûszaki leírás keretében kimerítõ leírást adott a
szakestély korsójáról. Ehhez Mihalecz József fûzött észrevéte-
leket.

Hideg József az OMBKE éves tevékenységét foglalta össze
rövid felszólalás keretében. A szakestély nevében javaslatot
tett arra, hogy veterán firma kollégáinkat, Szirtes Bélát és Sallai
Árpádot javasoljuk Pécs város Tüke-díjára. A javaslatot lelkes
ováció fogadta, aminek a szakestély végén egy javaslattevõ
íven ki-ki személy szerint is nyomatékot adhatott.

A szakestély komoly poharában dr. Esztó Péter szólt a Pécsi
Bányakapitányság elmúlt száz évérõl. A háznagy köszöntõ be-
szédét Kiss Csaba nagysikerû vendégfellépése követte, mely-
ben megismerkedhetett a szakestély a �17+1 pontos törvény�
passzusaival. Sok nóta és szellemesség közben elkészült a
krampampuli, amelyet saját címadó dalával köszöntöttek.

Az üdítõ pihenõ és sok-sok nóta és vidám hozzászólás kö-
zepette hamar eltelt, éjszakába fordult az ünnepi est. A balek-

Berta József, dr. Riedl István, Kiss Csaba és Vida János



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 145. évfolyam, 1. szám 37

csõsz három pogányt állított a firmák ítélõ tekintete elé, akik
gyötrelmesen gyenge kezdeti teljesítés után sikeresen
elrugaszkodtak a múlt hibáitól és eredményes balekvizsgát
tettek.

A szakestély végén a résztvevõk kart karba öltve énekelték
el himnuszainkat.

Dr. Biró József

Borbála-napok Dorog térségében

A Szent Borbála-nap megünneplésére a hagyományoknak
megfelelõen Dorogon és a környezõ községekben került sor.

A Táti Nyugdíjas Egyesület Borbála-napi megemlékezé-
sére december 2-án került sor. A Mûvelõdés Ház elõtti em-
lékmûnél (magas beton alapon elhelyezett nagyméretû karbid
lámpa) kezdõdött a megemlékezés, aholKardosMihály plébá-
nos mondott ünnepi beszédet. A Mûvelõdési Házban a
Dorogi Bányász Fúvószenekar fogadta a vendégeket, majd
Szilas Zoltán újságíró bemutatta �A szénfalon nem ragyognak
csillagok� címû riportkönyvét. A könyv zömében fizikai
munkásokkal, vájárokkal, bányászokkal készített riportokat
tartalmaz, akik közül többen is jelen voltak a könyvbemu-
tatón. A szerzõt a helyiek jól ismerik, mert táti születésû. A jó
hangulatú beszélgetés zárásaként a Meckler fivérek harmoni-
ka kíséretével Sasvári Katalin német dalokat énekelt.

Pilisszentivánon december 3-án koszorúztákmeg a község
bányász emlékmûvét, ahol az ünnepi beszédetGlevitzky István
elnökünk mondta, s a baráti beszélgetés az önkormányzati fo-
gadáson folytatódott.

Csolnokon a Szent Borbála-templomi mise � közremûkö-
dött a Wagenhoffer-kórus � után a Bányász Klubban elõször
koszorúzások voltak az idén felavatott bányász emlékfalnál.
Ünnepi beszédet Wágner Ferenc tagtársunk, a Dorogi Szén-
medence Kultúrájáért Alapítvány elnöke mondott. A nagyte-
remben a �10 éves a Bányászklub� címmel fotókiállítást mu-
tattak be. A régi bányász dalokat � két nyelven � a csolnoki
Német Nemzetiségû Vegyes Kórus adta elõ, s a rendezvényen
közremûködtek a csolnoki Általános Iskola tanulói.

Piliscséven megtartották a hagyományos Barborka-napot,
amikor is az asszonyok hatalmába kerül a pincehegy. Az el-
nyomott bányász férfiak azért kiharcolták, hogy a szlovák nó-
ták után elénekeltük a Bányászhimnuszt.

December 4-én Tokodon Szent Borbála hálaadó emlék-
misét tartottak.

Kesztölcön a község Bányász emlékmûvénél Borbála-napi
koszorúzás volt.

Dorogon a Szent Borbála-templomban a hagyományos
bányász misénKiss Maly László esperes plébános megemléke-
zett a bányászokról, akiknek áldozatos munkáját ma is példa-
képül állította. A hagyományoknak megfelelõen elhelyeztük
az egyesületünk koszorúját a Szent Borbála-oltárnál. A szent-
misén közremûködött a Dorogi Bányász Zenekar. Ezután az
ünnepi hangulathoz illeszkedett, hogy átadásra került a felújí-
tott dorogi Szent Borbála járóbeteg szakrendelõ.

Sárisápon a bányász emlékmû koszorúzása után a Mûve-
lõdési Házban Szilas Zoltán bemutatta a �Szénfalon nem ra-
gyognak csillagok� riport könyvét az érdeklõdõknek.

A Borbála-napi események sorába tartozik, hogy vetélke-
dõt hirdettek az általános iskolák 6-7. osztályos tanulóinak
�A dorogi medence bányászörökségéért� címmel, a szénbá-
nyászat megkezdésének 230. évfordulója tiszteletére. A szer-
vezésben részt vett Solymár Judit és Sziklai Ede tagtársunk.
A térség iskoláiból induló csapatok kiállításokat rendeztek,
írásbeli anyagot, riportot, interjút készítettek. A több napos
program befejezéseként a dorogi Mûvelõdési Házban szóbeli
feladatokat kellett megoldani. A résztvevõkhöz szólt
dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere. A vetélkedõt
Tokod Hegykõ csapata nyerte.

Ebben az idõszakban a dorogi Mûvelõdési Házban kiál-
lítást rendeztek Hir József 100 éve született fotómûvész mun-
káiból. A mûvész a Dorogi Szénbányászati Trösztnél dolgozott
mint vájár, bányalakatos, bányamozdony-vezetõ. A fotózás
végigkísérte életét, s ebbõl láthattunk egy �emléktöredéket�.

Az események bizonyítják, hogy még mindig milyen nagy
és jótékony hatása van védõszentünk, Szent Borbála hõsi éle-
tének. Egyre több bányász településeken zajló, magas színvo-
nalú rendezvényekrõl tudunk beszámolni.

Solymár Judit, dr. Korompay Péter

Szent Borbála-napok Tatabányán
100 éves a Tatabányai Központi Bányamentõ Állomás

2011-ben Tatabányán a bányász ünnepek szorosan össze-
fonódtak a 100 éve épült Központi BányamentõÁllomással és
ennek kapcsán a tatabányai bányamentésrõl való megemléke-
zéssel. A tatabányai bányászok több tartalmas rendezvénnyel
ünnepelték a centenáriumot.

Emléktábla-avató

A Szent Borbála-napokhoz kapcsolódó program egy
táblaavató ünnepséggel november 26-án kezdõdött, amikor a
még ma is álló eredeti elemeket is tartalmazó épületet emlék-
táblával jelölte meg a Tatabányai Bányász Hagyományokért
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Alapítvány. A szép számban megjelent érdeklõdõk, köztük
igen sok bányamentõ a �Tisztelet a bányász szaknak� elének-
lésével kezdte a táblaavató ünnepet. A helyszíntõl húzott egy
kilométeres sugarú körben voltak az I., az I/a., a II., a III.
aknák, a felsõgallai osztályozó és a központi irodák, valamint
a Jex Simon bányaigazgatósága alatt létesült, az akkor a közsé-
gi tûzoltóság feladatait is ellátó Mentõ- és Tûzoltóállomás
épülete. Az elsõ parancsnok Vései Albert bányamérnök volt.
Természetesen bányamentõ szolgálat már korábban is volt, de
elõdeink emberi nagysága és szakmai tudása korán felismerte
azt, hogy az élet és a vagyon védelme a termeléstõl
elkülönített független szervezetet igényel és ezt létre is hozták.
A táblát Bérces Tamás egykori parancsnok leplezte le (1. kép),
majd a Bányászhimnusz közös eléneklésével zárult a hivatalos
rész. A kellemes idõ lehetõvé tette, hogy sokan sokáig a
helyszínen maradtak, beszélgettek, emlékeztek a munkás
éveikre.

Bányamentõ találkozó

A táblaavató után az alsógallai Vadvirág Vendéglõben bá-
nyamentõ találkozóra került sor. Az érkezõket a bányász
szimbólumokkal, bányászlámpákkal díszített teremben bá-
nyászzene fogadta. Bemutatták a Magyar Bányászati Szövet-
ség adományát, aMagyar Bányászatért Plakettet ésOklevelet.
A tudósító köszöntötte a megjelenteket, Zoltay Ákost, a
Magyar Bányászati Szövetség fõtitkárát, Jancsák Csabát, a vá-
rosi tûzoltóparancsnokot, a bányamentõket, a tatabányai bá-
nyászat sok jeles képviselõjét. Megemlékeztünk a munkavég-
zés közben életüket vesztõ bányamentõkrõl.MajdZoltay Ákos
a mûködõ magyar bányászat nevében fejezte ki elismerését a
tatabányai bányamentõk sok évtizedes kiemelkedõ teljesítmé-
nyéért. Reményét fejezte ki, hogy ez a példa is segíti a magyar
bányászat újra felemelkedését.Majd a jelenlévõk örömére egy
csolnoki bányászdallal köszöntötte a centenáriumot (2. kép).
Szikrai Miklós következett, aki a beosztott mérnöktõl a
vezérigazgatói beosztásig a ranglétra minden szintjén kapcso-
latban volt a bányamentõkkel. Most hiteles, szakszerû elem-
zést adott a tatabányai bányamentésrõl. Értékelésében külön
hangsúlyozta, hogy a bányamentõk az élet- és vagyonvédelem
mellett a termelésben is feledhetetlen teljesítményeket nyúj-
tottak. A bányamentõk, akik igen jól képzett bányászok közül
kerültek ki, rendkívül fegyelmezetten és jól szervezetten dol-
goztak. Ezért sok kényes, a termelést szolgáló feladatot kap-
tak és végeztek el.

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány a cen-
tenárium alkalmából könyvet jelentetett meg �A Tatabányai
Központi Bányamentõ Állomás története� címmel. A szerzõ
Petricsek József, társszerzõk Bérczes Tamás és Kriszt János. A

baráti találkozón Petrisek József ismertette a könyvet, röviden
áttekintve a tatabányai bányamentés történetét. A kor legma-
gasabb színvonalát képviselõ felszereltségének és gyakorló tá-
rójának köszönhetõen a tatabányai bányamentõ állomás már
építésekor is nemzetközileg elismert létesítmény volt. A tech-
nológiai fejlesztés folyamatos volt. 1930-ban érkezett az elsõ
bányamentõ autó, 1939-ben az elsõ 2 órás Dräger típusú bá-
nyamentõ készülék. A háború után megalakult a Városi Tûz-
oltóság, ez a szervezet késõbb levált. Az 50-es évek elején sú-
lyos balesetek voltak. Ez kikényszerítette a független bánya-
mentõ csapatok szervezését. Az elsõ 1954-ben alakult meg.
Majd 1960-ban a bányamentést önálló üzembe, a Központi
Bányamentõ Állomásba szervezték, független mentõparancs-
nok, Vavra Imre vezetésével. 1964-ben az URAS típusú mû-
szer beszerzése megteremtette a bányatüzek elõrejelzésének
lehetõségét, majd újabb mûszerek kerültek üzembe. Ettõl az
idõponttól kezdõdõen rohamosan csökkentek a bányatüzek.
A fejlesztés fontos lépése volt a terheléses vizsgálatok beveze-
tése, az URH hálózat kiépítése, 1973-ban a gyakorlótáró át-
adása. 1979-ben a szükség esetén egymásnak nyújtandó segít-
ségnyújtásról a KGSTországok egyezményt írtak alá.Magyar-
országot a koordinációban a Központi Bányamentõ Állomás
képviselte. Ugyancsak itt szerveztük meg elsõként a hazai sze-
mélykeresõ kutyás szolgálatot.

A bányamentõket az
alapítvány a tatabányai bá-
nyásztársadalom képviseleté-
ben szerény elismerésben,
ajándékban részesítette.
Ranzinger Vince-emlékér-
met kapott Bérces Tamás,
Petricsek József, Szücs János
(3. kép). Tízen Magyar
Bányák címû DVD-kazettát
kaptak, amelyek 18 magyar
bánya utolsó napjait rögzítõ
felvételeket tartalmaznak.
Négyen Kiss Csaba VOCEM
PRECO ráadás I-II. címû
könyvét kapták. Valamennyi
jelenlévõ megkapta az alka-
lomra készített és kiadott
könyvet és az OMBKE helyi

szervezetének ajándékát, a centenáriumi korsót. Ezt követõen
családi hangulatú vacsora, majd kötetlen beszélgetés és tánc
következett.

December 2-án volt a bányászhagyományok ápolása ve-
télkedõ döntõje, amelyet Tatabánya általános és középiskolai
tanulói részére írtak ki, és több forduló után a legjobb húsz
középiskolás és hat általános iskolás csapat jutott be. A

1. kép: Bérces Tamás leleplezi az emléktáblát

2. kép: Zoltay Ákos köszöntõje

3. kép: Petricsek József
a kitüntetéssel
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vetélkedõ célja, hogy az immár bánya nélküli bányászvárosban
a várost teremtõ bányászat hagyományait a fiatalok folyama-
tosan megismerjék, hogy ezt az értéket teremtõ szüleik, nagy-
szüleik helyébe lépve tovább tudják ápolni. A felkészítõ taná-
rok és a csapatok jó munkát végeztek, támogatva a Szabadtéri
Bányászati Múzeummal, amely a nyitvatartási idõ meg-
hosszabbításával segítette a gyerekek felkészülését. A döntõt
a Kereskedelmi, Vendéglátói és Idegenforgalmi Szakkö-
zépiskola az intézmény aulájában rendezte. A zsûriben a vá-
ros vezetõi, a tatabányai bányászat reprezentánsai vállaltak
szerepet. Mint minden jelentõs városi eseményen, jelen volt a
Rozmaringos Bányász Egylet. Segítségükkel a versenyzõk, a
zsûri együtt énekelte a Bányászhimnuszt.

Az izgalmas verseny végeredménye:
Általános iskolások:

1. Sújtólég az Árpádból
2. Bányaászok a Sárberkibõl
3. Vájárok az Árpádból

Középiskolások:
1. Csillék a Bárdosból
2. Pörkmandlik a Kossuthból
3. Bányászlányok a Keribõl
A díjakat Schmidt Csaba polgármester adta át (4. kép).

A díjak között volt a centenáriumi bányamentõ korsó, bá-
nyászdalokat tartalmazó könyv, a mai tatabányai bányász kul-
túrát reprezentáló együttesek díszelõadásának felvételét tar-
talmazó DVD-kazetta.

Közgyûlés
December 4-én, immár hagyományosan, Tatabányai

Megyei Jogú Város Önkormányzata ünnepi közgyûlést tar-
tott, amelynek egyetlen napirendi pontja a város legmagasabb
kitüntetéseinek átadása volt. A termet bányász szimbólumok
díszítették. A közgyûlésen számos egyenruhás bányász vett
részt. AHimnusz közös eléneklésével kezdõdött az ünnepség.
A bevezetõ gondolatok megemlékeztek a bányamentõ cente-
náriumról, kiemelve a tatabányai bányamentõk évtizedes ki-
magasló teljesítményét, hiszen a tatabányai bányászat fennál-
lásának utolsó 25 évében nem volt tömegszerencsétlenség.
Schmidt Csaba polgármester a kitüntetések átadását megelõ-
zõ laudációjában kifejtette, hogy ebben a bányászat teremtet-
te városban érdemeket csak igen kemény munkával lehetett
kiérdemelni. Ezt a hagyományt ma is õrzi a város, és elis-
meréseit a valóban kiemelkedõ teljesítményt nyújtóknak
adományozza. A Díszpolgár, Ezüst Turul Díj, Tatabánya
Fejlesztéséért Díj kitüntetettjei mellett a város oklevéllel
ismerte el Kiss Kálmán bányamentõ bányamester teljesít-
ményét, aki a Szt. Borbála-napi központi ünnepségen Borbá-

la-érem miniszteri kitüntetésben részesült (5. kép). Az ünnepi
közgyûlést négykezest játszó zongoristák mûsora foglalta
keretbe. Záróaktusként egyenruhás bányászok bányászlámpá-
val sorakoztak fel, és a Bányászhimnusz közös éneklésével
fejezõdött be a közgyûlés. Az azt követõ fogadáson Bencsik
János államtitkár mondott pohárköszöntõt.

Gyertyagyújtás, ünnepi szentmise
Délután fél ötkor a Fõ téren a Szent Borbála-szobornál a

tatabányai Bányász Fúvószenekar zenéjére gyülekeztünk,
ahol mindenki elhelyezte gyertyáját. Csendes beszélgetés után
indultunk az óvárosi Szent István-templomba, ahol 18 órakor
kezdõdött a szentmise. A �Tisztelet a bányász szaknak� ének-
lése közben vonultunk be az egyesület zászlóját követve
(6. kép). A szentmisét Simon Péter plébános celebrálta. Részt
vettek a testvérvárosok képviselõi is, ezért a mise egyes részei
lengyelül és németül hangzottak el. A hívek könyörgését bá-
nyászok olvasták. A szentbeszédben a plébános úr megemlé-
kezett a bányamentõ centenáriumról. A szentmise végén kör-
bejárt a gyertyaláng, és a Bányászhimnusz hangjaival fejezõ-
dött be a 2011. évi Szent Borbála-napi ünnep és bányamentõ
jubileumi megemlékezés.

A tartalmas program megszervezése és lebonyolítása szé-
les körû összefogás érdeme. Ki kell emelni a hagyományos
szervezõkön és közremûködõkön kívül a Bányamentõ Állo-
más új tulajdonosát, a Tatabányai Autósiskolát (az emléktábla
helyadóját), a vetélkedõt szervezõ Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolát, egyesületünket
(a Borbála-bál és a szakestély szervezõjét), a Tatabányai
Múzeumot (a bányamentõ kiállítás összeállítóját).

Dr. Csiszár István

4. kép: Schmidt Csaba polgármester díjakat ad át

5. kép: Kiss Kálmán kitüntetése

6. kép: Bányászzászló a szentmisén
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Szent Borbála-napi ünnepség Bükkábrányban

A Mátrai Erõmû Zrt. elnökségének és az OMBKE Mát-
raaljai Szervezet vezetõségének döntése alapján 2011. decem-
ber 2-án a Bükkábrányi Külfejtés igazgatóságának szervezésé-
ben a Szent Borbála-napi ünnepséget, szakestélyt Bükkáb-
rányban rendezték meg.

Gyöngyösrõl különbusz vitte a Visontai Külfejtés meghí-
vott dolgozóit, egyesületi tagokat és nyugdíjas kollégákat
Bükkábrányba. Sõregi Zsolt okl. erdõmérnök, irodavezetõ-he-
lyettes, a helyi szervezet pénztárosa szervezte mind az utazást,
mind pedig az erre az alkalomra készített bányászkorsók szét-
osztását, az ünnepség lebonyolításának nagy részét. A római
katolikus templom elõtt a gyülekezõket a bükkábrányi bánya
vezetõi, Mata Tibor igazgató és Halmai György fõmérnök fo-
gadták.

A templomban Derekas Barnabás, a Mátrai Erõmû Zrt.
stratégiai igazgatója mondott köszöntést és ismertette Szent
Borbála életútját. Ezt követõen bemutatta az egybegyûltek-
nek Bükkábrány új plébánosát, Pálfi János esperest, aki a
szentmisét celebrálta. A gyöngyösi Zeusz Kórus Holló
Erzsébet karnagy vezetésével a szentmisét még ünnepélyeseb-
bé tette a latinul és magyarul elénekelt gregorián egyházi éne-
kekkel.

Körünkben köszönthettük dr. Kovács Ferenc akadémikust
és Törõ György fõmérnök vezetésével a Borsodi Helyi
Szervezet képviselõit. Képviseltette magát a Miskolci Bánya-
kapitányság is dr. Izsó István kapitány személyében és a helyi
polgármester, Szalai Szabolcs.

Az istentisztelet meghallgatása után a helyi általános isko-
la tornatermében volt a szakestély. A jó hangulatban össze-
gyûlt társaság elnöknek választotta Halmai Györgyöt, majd a
szakestély tisztségviselõit jelölte ki az elnök. Cantusok: Törõ
György, Szalai László, Herczeg Pál, Vázsonyi Csaba. Kontra-
punktok: Huczka András, dr. Dovrtel Gusztáv. Major Domus,
fuxmajor, rekontrapunkt, konzekvencia, etalon részeg szere-
pét Kovács István töltötte be. A tisztségviselõk kijelölése után
a háznagyKovács István felolvasta a �házirendet�, majd annak
hitelesítésére felkérte e sorok íróját. Az elnök több ízben is
utalt arra, hogy a Mátra-Bükkalján ez a 18. szakestély, tehát
elértük a felnõtt kort. A jó hangulatú szakestélyen a komoly
pohárköszöntõt dr. Nagy Lajos, az OMBKE elnöke videón
mondta el, mivel személyesen, más elfoglaltság miatt nem tu-
dott részt venni a szakestélyünkön (országos ünnepségen vett
részt).Dr. JoachimWitzel német igazgató vidám pohárköszön-
tõt tartott, hol magyarul, hol németül beszélt, ezzel még ér-
dekesebb és humorosabb lett a mondanivalója.

A sok szép hagyományos dal eléneklése közben hoz-
zászólásra jelentkeztek: dr. Izsó István, Demeter Tibor, dr. Törõ

György, Huczka András és Szalai Szabolcs, a bükkábrányi pol-
gármester, aki 8 évig volt a Miskolci Egyetem �polgára�,
amelyrõl vicces, érdekes epizódokat mondott el, egyébként
ma is az egyetemen oktat a polgármesteri munkája mellett.

Végül az elnök mindenkinek megköszönte a közremûkö-
dést, részvételt, és a szakestély a Bányász-, Kohász- és
Erdészhimnusz eléneklésével ért véget.

Dr. Szabó Imre

Borbála-napi ünnepség Rózsaszentmártonban

A Rózsaszentmártoni Önkormányzat és a Nyugdíjas
Bányász Szakszervezet 2011. december 3-án ünnepelte a
bányászok védõszentjének, Borbálának az emlékét.

A templomban Sipos Jánosné közgazdász, polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Név szerint a következõket: dr.
Zoltay Ákost, a Magyar Bányászati Szövetség fõtitkárát, Karl
Bélát, a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövet-
ségének elnökét,Bóna Róbertet, aMátrai ErõmûZrt. Visontai
Külfejtés igazgatóját, az OMBKE Mátraaljai Szervezet elnö-
két, Szabó Zsolt országgyûlési képviselõt, Hatvan város
polgármesterét, Simon Attilát, a Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal megyei vezetõjét, Pápis Lászlót, a Bányász
Szakszervezet alelnökét és Kocsis Sándor plébános-esperest.

Köszöntõje után felkérte dr. Zoltay Ákost, hogy tartsa meg
Borbála-napi ünnepi beszédét. A szónok amellett, hogy el-
mondta Szent Borbála már ismert történetét, rendhagyó mó-
don versbe is foglalta, amit szép bariton orgánumával el is
énekelt mindenki tetszésére.

Ezt követõen Kocsis Sándor plébános ünnepi misét celeb-
rált, amit még ünnepélyesebbé tett a gyöngyösi Zeusz kórus
közremûködése, Holló Erzsébet karnaggyal az élen. A latinul
ésmagyarul elénekelt gregorián egyházi énekek a felújított or-
gona kíséretébenmindenki tetszését megnyerték. A templomi
szertartás után a Bányászati Emlékház elõtti Bányász
Emlékmûnél koszorúzás volt, amelyen közremûködött a gyön-
gyösi Bányász Fúvószenekar is. Minden testületi képviselõ,
akiket a polgármester név szerint is köszöntött a templomban,
koszorút helyezett el az emlékmûnél, természetesen a helyi
önkormányzat és a nyugdíjas bányász szakszervezet képviselõi
is. A koszorúzási ünnepség után a polgármester asszony foga-
dást adott az Õszirózsás Gondozási Központban.

A fogadáson a finom vadpörkölt, töltött káposzta és a kü-
lönbözõ töltetû házi rétes elfogyasztása mellé �rózsai� vörös-
és fehérbort szolgáltak fel. A meghívottak visszaemlékeztek a
régmúlt idõkre, és az országgyûlési képviselõnek a jövõ bányá-
szatáról, a mátrai erõmû fejlesztési lehetõségeirõl tettek fel
kérdéseket. Az elhangzott válaszok nem mindenben nyugtat-
ták meg a kérdezõket.

A jó hangulatban, a vélemények kicserélése mellett kíván-
tak a vendégek egymásnak és a házigazdáknak a közelgõ kará-
csonyra sok boldogságot, jó egészséget.

Dr. Szabó Imre

Emléktábla-avatás Tapolcán

2011. december 2-án délután az OMBKE tapolcai szerve-
zetének tagjai és a meghívottak a hagyományos Szt. Borbála-
napi ünnepségükre gyûltek össze Tapolcán a Bakonyi Bauxit-
bánya volt központi irodaháza elõtt.

A cég 2002. évi Ajkára költözésekor az irodaházat a város
vette át, és 2011-ben az épület felújításra került. Ezt az alkal-
mat ragadta meg az OMBKE helyi szervezete és a Tapolca és
Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület, hogy egy
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emléktábla elhelyezését kezdeményezze. A kezdeményezést a
város képviselõ-testülete elfogadta, és az ünnepélyes avatásra
a Borbála-napi ünneplés keretében került sor. A tábla fehér
márványból készült az alábbi szöveggel:

Belvárosi Irodaház
A Bakonyi Bauxitbánya székháza volt
Épült 1968-ban, felújítva 2011-ben
A bauxitbányászat jelentõs szerepet töltött be
Tapolca város XX. századi fejlõdésében.
2011. december 4. Borbála-nap
Tapolca Város Önkormányzata
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület

Avatóbeszédet Orbán Tibor, a Hagyományápoló
Egyesület elnöke mondott, majd Sólyom Károly alpolgármes-
terrel együtt leleplezték a táblát.

A táblaavatás után a megjelentek a Szt. Borbála-szobor-
hoz vonultak, ahonnan rövid megemlékezés és tiszteletadás
után lámpás-fáklyás szalamanderes felvonulással mentek a
szakestély színhelyére, a Varjú Fogadóba.

A dr. Pataki Attila helyi OMBKE titkár elnökletével meg-
tartott szakestély a hagyományoknak megfelelõen komolysá-
got, vidámságot és nótázást vegyítve folyt le. Komoly pohár
beszédet dr. Tolnay Lajos, az OMBKE tiszteleti elnöke, a
MAL elnöke mondott. Kovacsics Árpád vezérigazgató-
helyettes immár hagyományosan a szakestélyen adta át a
�Bauxitbányászatért� emlékplaketteket a kiemelkedõmunkát
végzett munkatársaknak.

Vasárnap a délelõtti szentmisén az OMBKE képviselõi
mellett a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület képviselõi is
zászlójukkal együtt vettek részt. (Mint ismeretes, a tüzéreknek
is Szt. Borbála a védõszentje.)

PT

Elismerés a Dorogi Helyi Szervezetnek

A �Dorogiak Dorogért� Alapítvány Kuratóriuma az
OMBKE Dorogi Helyi Szervezetét kiemelkedõ munkájáért
oklevéllel és plakettel tüntette ki. Az elismerést december
10-én a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
Luca-napi programja keretében a kuratórium elnöke, Dankó
József adta át.

Dr. Korompay Péter

A táblaavatás (Sólyom Károly, Orbán Tibor, Kovacsics Árpád)
(Jobb oldalon Marton József szobrászmûvész bauxitbányászatot

jelképezõ térkompozíciójának egy része látszik.)

�Szerencse fel � szerencse le,
Ilyen a bányász élete.
Váratlan vész rohanja meg,
Mint bérctetõt a fergeteg.�

In memoriam Reszler Zoltán
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 66. évében, 2011. november 11-én, váratlanul elhunyt Reszler

Zoltán, a Pannon Hõerõmû Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a mecseki szénbányászat több bányavállalatának
korábbi vezetõje. Személyével olyan vállalatvezetõ távozott az élõk sorából, akinek életútja szorosan összefonó-
dott amecseki kõszénbányászat, így Pécs és Komló térségének bányászati tevékenységével, majd az erõmû-bánya
integrációja után a villamosenergia-ipar helyi fejlõdésével.

Vezetõi munkájában nem volt könnyû dolga, mert életének jelentõs részét a bányánál eltöltõ személyként, a
bányászat sikeres évei után, meg kellett birkóznia a mecseki szénbányászat kényszerû felszámolásával. Késõbb,
mint vezérigazgató, jelentõs szerepet vállalt az energetika területén a Pécsi Hõerõmû modernizációjában, mely-
nek során az erõmû biomasszán alapuló energiatermelésre állhatott át. Sokirányú tevékenységével, kivételes
szorgalommal, a szakma szabályait szem elõtt tartva, a mindenkori feladathoz kötõdõméltó tudással és tehetség-
gel, felkészülten szolgálta a bányászat és az energetika mindennapi életét.

Munkássága soránmegmaradtmindvégig hiteles vezetõnek, aki szakmailag jól képzett, széles látókörû ember
volt. Jellegzetes erényeként tapasztaltuk meg, hogy a problémákat gyorsan felismerve, azokat mindig az elõrelé-
pés, a segítségnyújtás szándékával vizsgálta. Tiszteltük lényeglátása, hihetetlen munkabírása, következetessége,
szigora és humánuma, az emberekkel való bánni tudása miatt. És azért is, mert léptéket, arculatot adott környe-
zetének, ugyanakkor élete során mindig szerény vezetõ tudott maradni.

A szakmai elhivatottság mellett életének jelentõs részében mesterjelölt sakkozóként és támogatóként
egyaránt segítette Baranya megye sakkéletét.

Azt szokták mondani, csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek. Sok-sok mecseki bányász és erõmûves között
emléke még sokáig élni fog.

Pannon Hõerõmû Zrt.
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A Bányászati Szakosztály 2011. november 11-i
vezetõségi ülése

A vezetõségi ülésre a dorogi helyi szervezet meghívásának
eleget téve Dorogon került sor, amelynek aktualitását a
Dorogi Szervezet magalakulásának 90. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepség adta.

A vezetõségi ülés kezdetén az OMBKE Bányászati Szak-
osztálya Egyesületi Emlékplakettet adott át a helyi szervezet-
nek, amely során a Szakosztály elnöke, Erõs György elisme-
rõen szólt a helyi szervezet munkájáról, az aktív egyesületi te-
vékenységérõl.

Ezt követõen a dorogi helyi szervezet elnöke, Glevitzky
István ismertette a helyi szervezet térségben kifejtett, a hagyo-
mányok ápolása terén végzett igen aktív munkáját.

Az elnöki tájékoztató keretében a legutóbbi szakosztály
vezetõségi ülés óta eltelt idõ eseményeirõl adott tájékoztatást
a szakosztály elnöke, ezután dr. Gagyi Pálffy András, az egye-
sület ügyvezetõ igazgatója számolt be a 2011. október 25-i Vá-
lasztmányi Ülésrõl, az OMBKE jelenlegi helyzetérõl.
Bejelentette, hogy az Egyesület az MTESZ Fõ utcai
székházából 2012. január hónapban a Magyar Vas- és
Acélipari Egyesülés Október 6. utcai székházába költözik.

A vezetõségi ülést megelõzõen a BKL fõszerkesztõje,
Podányi Tibor az alábbi témákban írásban fordult a Szakosz-
tály vezetõségéhez, kérve annak állásfoglalását:
� A BKL Bányászat szakmai színvonalának emelése érdeké-
ben a Szerkesztõ Bizottság azt javasolja, hogy évente néhány
angol nyelvû szakcikk is kapjon helyet a lapban.

� Hogyan kezeljék az azokról szóló személyi híreket, akik nem
tagjai az Egyesületnek � bár korábban esetleg tagjai voltak.
A Bányászati Szakosztály Vezetõsége az alábbiak szerint

foglalt állást:
� A BKL Bányászat színvonalának emelése érdekében java-
solt idegen (angol) nyelven megjelenõ cikkek tekintetében
2012-ben a lapok tartalmi értékelése során a szerkesztõbi-
zottság alakítsa ki állásfoglalását, javaslatait � elemezve az
egyes alternatívák költségkihatásait is �, és ezt terjessze a
Szakosztály vezetõsége elé.

� A nem egyesületi tagok tekintetében az eddigi gyakorlatnak
megfelelõen járjon el a Szerkesztõség. Egy tartózkodás és
egy ellenvélemény mellett a Szakosztály vezetõsége úgy ha-
tározott, hogy elhunytakról nekrológ csak egyesületi tag ese-
tén jelenjen meg a lapban, de annak nincs akadálya, hogy
arra méltó, a szakmában elismertséget, szakmai tekintélyt
kivívott személyrõl a lapban cikk jelenjen meg.
A szakosztály vezetõsége egyhangúlag jóváhagyta a szak-

osztályon belül a Bányagépész Szakcsoport megalakulását.
Az Egyesület, azon belül a Bányászati Szakosztály lét-

számának növelése alapvetõ célkitûzés. Örömteli, hogy ezen
alkalomból újabb 40 fõ felvételi kérelmérõl határozott a
vezetõség. Új tagjaink: Bartók Ádám (Borsodi Hsz.), Bolotyin
Sándor, Bombicz István, Jaskó Imre, Köves Gyula, Makkai
János, Nagy Péter, Nánai István, Szajlai Béla, Zsákovics Ferenc
(Dorogi Hsz.), Beõr Tamás, Bodnár Csaba, Dóka Tibor,
Gintner Zoltán, Juhász László, Kecskés Lászlóné, Körtvélyesi
Józsefné, Laczkó Zoltán, Majoros Géza, Máté Zoltán, dr.
Mátyás Ernõné, Mátyás Szabolcs, Mátyás Tibor, Nagy János,
Nagy Jánosné, Róth Barbora, Sallay István (Hegyaljai Hsz.)
Lõrincz Renáta, Mészáros Gábor (Mátraaljai Hsz.), Mester
Györgyné, Pozsonyi Péter (Nógrádi Hsz.), Hornyák Dávid,
Magyar Anna Márta, Palotás Pál, Tóth Mihály (Tatabányai
Hsz.), Vass László (Tapolcai Hsz.), Berta Zoltán, Gáspár József,
Károly László (Mecseki Hsz.).

Az ülést követõen a vezetõség tagjai részt vettek a dorogi
helyi szervezet megalakulásának 90. évfordulója tiszteletére
rendezett jó hangulatú, ünnepi szakestélyen.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

A Bányászati Szakosztály 2011. december 15-i
vezetõségi ülése

A vezetõségi ülés az OMBKE költözése elõtti utolsó hiva-
talos rendezvény volt a MTESZ Fõ utcai székházában. Az
ülést Huszár László, a szakosztály titkára vezette, és elõször is
a szakosztály nevében köszöntötte és gratuláltVígh Tamásnak,
titkárhelyettesének, aki sikerrel védte meg doktori disszertá-
cióját környezettudományokból a Pannon Egyetemen.

Ezt követõen tájékoztató hangzott el a legutóbbi vezetõsé-
gi ülés óta történt eseményekrõl, a Választmány december 14-i
ülésérõl. Kiemelkedõ események voltak:
� a Pécsi, valamint a Miskolci Bányakapitányság 100 éves év-
fordulóinak ünnepségei,

� �A szénbányászat jövõképe az észak-magyarországi régió-
ban� címû, kormány szintû részvétellel rendezett konferen-
cia Miskolcon,

� azMBFHBányászat ésGeotermia címmel tartott konferen-
ciája Hajdúszoboszlón,

� az OMBKE november végi Bányászati és Gázipari Munka-
védelmi Konferenciája Visegrádon.
Az elkövetkezendõ idõszak (2012) tervezett fõbb rendez-

vényei, eseményei:
� a Selmeci Akadémia alapításának 250. évfordulója alkalmá-
ból rendezendõ Akadémiai Napok Selmecbányán,

� az OMBKE megalakulásának 120 éves évfordulója, mely-
nek keretében szakmai konferencia rendezése Selmecbá-
nyán.
Bejelentésre került, hogy 2012-ben az OMBKE nem ren-

dez Bányász-Kohász-Erdész Találkozót.
Nagy visszhangot és felháborodást váltott ki a szakosztály

vezetõség körében a Szt. Borbála-kitüntetés oda-, illetve oda
nem ítélése körüli helyzet értékelése. Nem tartjuk elfogadha-
tónak azt az indokot, hogy a szakosztály által javasolt szemé-
lyek nyugdíjas voltuk miatt nem kaphatták meg a kitüntetést.

Ismertetésre került a Választmány 2012. évi tagdíjra vonat-
kozó határozata:
� alap tagdíj 9600 Ft/év
� házastárs, nyugdíjas (75 év alatt) 4800 Ft/év
� diák, valamint 75 év feletti nyugdíjas 2000 Ft/év

A választmány határozata értelmében 2012-ben 3-3
emlékéremre, illetve emlékplakettre kapott kitüntetési keretet a

Egyesületi ügyek
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szakosztály. Ezen felül lehetõség van egyesületi oklevélre, tisz-
teleti tagra, valamint Borbála-éremre is javaslatot tenni. Ez
irányú javaslataikat a helyi szervezeteknek 2012. március 31-ig
kell a szakosztály vezetõségnek megadniuk.

A szakosztály vezetõsége 2012. január 9-ig várja az Alap-
szabály módosításához azokat a javaslatokat, amelyek nem
strukturális változásokat érintenek. A rövidesen életbe lépõ
Civil Törvény-t követõen átfogóbb alapszabály-módosításra
kell hogy sor kerüljön.

Az egyebek napirendi pont keretében a vezetõség a követ-
kezõket egyhangú szavazással a szakosztály tagjai sorába fel-
vette:Gulyás János, Pálinkás Zoltán, TonkaMiklós (Tatabányai
Hsz.).

A vezetõségi ülésen a szakosztály vezetõsége � nyugdíjba
vonulása alkalmából � köszöntötte Gombár Jánosnét, mind-
annyiunk Margóját, aki évtizedeken keresztül szolgálta, segí-
tette az Egyesületet, ezen belül is kiemelten a Bányászati
Szakosztályt.

Az ülést, valamint a 2011. évet közösen elfogyasztott
ebéddel és baráti beszélgetéssel zárta a vezetõség.
Az ülés emlékeztetõje alapján PT

Szakmai elõadás Tatabányán

AzOMBKE tatabányai szervezetének tagjai utoljára gyûl-
tek össze a Gál István Közösségi Házban. A ház mûködése
megszûnt, az elõadásokhoz, bányász kiállításokhoz, iroda
használatához új helyet kellett keresni.

Tehát 2011. október 26-án � meglepõen nagy számban �
42-en jöttek el a nevezett intézménybe, hogy meghallgassák
Juhász Sándor elõadását a �Vértesi Erõmû Rt. jelene és jövõ-
je� címmel. A hallgatóság zöme a Tatabányai Szénbányáknál,
majd a bányák-erõmûvek integrációja után a Vértesi Erõmû
Rt.-ben dolgozott, és onnan mentek nyugdíjba. Így õk elsõ-
sorban arra voltak kíváncsiak, hogy nyugdíjba menetelük óta
mi történt a részvénytársaságnál, az utódok hogyan küzdenek
a létért, a fennmaradásért.

Az elõadó ennek szellemében mondta el az elmúlt évek-
ben bekövetkezett technológiai változásokat. Ezek a követke-
zõk:
� Áttértek a füstgázok mészkõ-gipszes kén-dioxid leválasztá-
sára. Ezzel 97-98%-os hatásfokot tudtak elérni.

� A négy kazán és négy turbina kereszt üzemben is mûködhet.
Ezzel szabályozhatóvá vált a kazánok és turbinák tervszerû
mûködése. Kiépítették az irányítástechnikai rendszert.

� Lehetõvé tették a Márkushegyi Bányaüzembõl származó
szén, szalma és hengeres fa elégetését. Ennek érdekében ap-
rítómûvet és feladórendszert építettek.

� Folyamatosan tájrendezik a kazettás zagyteret. A tározóban
elhelyezett anyag nagyrészt szilárd halmazállapotú, így a
környezetre nem jelent veszélyt. A gát szilárd pernyébõl van,
amely mellett 3400 m hosszúságú dréncsõ rendszert építet-
tek. A nem üzemelõ zagyteret füvesítették, bokrokat telepí-
tettek a felszínére. Így a felület nem porzik.
A Vértesi Erõmû Rt. mindent elkövet annak érdekében,

hogy gazdaságilag is megfeleljen az elvárásoknak. Ennek kö-
vetkeztében odafigyel és folyamatosan értékeli a villamos
energia elõállítási és eladási árait, a CO2 kvóta folyamatos
csökkentési lehetõségét, a megújuló energia (zöld kvóta) kö-
telezõ átvételét, a szabadpiaci villamos energia árát, Bokod és
Oroszlány települések fûtési kötelezettségét, a foglalkoztatás
politikát, a társaság mûködését meghatározó peremfeltétele-
ket. Igyekeznek minden területen spórolni, csökkenteni a
költségeket és bevételekhez jutni.

Az elõadó megelégedéssel jelentette be, hogy a Vértesi

Erõmû Rt. és azon belül a Márkushegyi Bányaüzem 2014 vé-
géig üzemszerûen mûködhet. Annak a reményének is hangot
adott, hogy a jelenlegi telephelyen egy új és korszerû erõmû
épülhet. Ezt a vágyat azzal támasztotta alá, hogy a telephely
környezete, kommunális létesítményei, szakembergárdája al-
kalmas a fejlesztés végrehajtására. Az új erõmû építése ügyé-
ben döntés még nincs, csupán a remény él a szakemberekben.

Sóki Imre

Nyugdíjas találkozó Márkushegyen

2011. november végén, a hagyományokhoz híven, az
OMBKE oroszlányi szervezete a nyugdíjas tagtársak részére a
Márkushegyi Bányaüzemben baráti találkozót szervezett.

A résztvevõk közt sok ismerõs arc volt, olyanoké, akik ed-
dig minden évben eljöttek a rendezvényre, hogy a �hivatalos
rész� után beszélgethessenek, nosztalgiázhassanak a volt kol-
légákkal. Az idén azonban eljöttek olyan tagtársak is, akik sok
évig tartó szünet után ismét fontosnak érezték a baráti kapcso-
latok ápolásának szükségességét. Az évek elszálltak, de az em-
lékek nem koptak meg, így mindenki örömmel üdvözölte egy-
mást. A program bevezetéseként a Márkushegyi Bányaüzem
tanácstermében Vicsai János felelõs mûszaki vezetõ helyettes
tartott elõadást az üzemet érintõ aktuális termelési kérdések-
rõl, majd dr. Havelda Tamás bányászati igazgató néhány gon-
dolatban megemlékezett a VÉRt-et, illetve az üzemet ért
2011. évi változásokról, eseményekrõl. Akik ott voltak, meg-
tudhatták, hogy hogyan élte meg a cég a csõdbejegyzést, ho-
gyan lábalt ki belõle, és azt is, hogymilyen következményekkel
járt a január végi Oroszlány környéki földrengés. A szendvi-
csek egyre fogytak, de a beszélgetéseknek csak nem akart vége
szakadni.

A búcsúzkodás legtöbbször ismételt mondata pedig talán
az volt, hogy jövõre is legyen nyugdíjas találkozó, mert jó
együtt lenni, jó beszélgetni, jó egy kicsit odafigyelni egymásra
a rohanó hétköznapok között.

Bariczáné Szabó Szilvia

Óévbúcsúztató Gyöngyössolymoson

Az OMBKE Mátraaljai Helyi Szervezete Lignit Baráti
Körének tagjai � az immár sokéves hagyománynak megfele-
lõen � Lovász András okl. bányamérnök, ügyvezetõ igazgató
meghívására 2011. december 28-án óévbúcsúztatót tartottak.
A gyöngyössolymosi borospincében a házigazda új- és óborai-
val várt bennünket, de nem feledkezett meg harapnivalóról
sem egy nemrég véget ért disznóölés legfinomabb falataival.
A borkóstolás ünnepélyességét Lovász András tulajdonosi
büszkeségén túl tovább növelte az immár aranyokleveles



Katona Zsigmond okl. bányageológusmérnök pincemesteri
szakértelme. Nem kellett a kóstolás elsõ köre után az
ismétlésre várnunk, házigazdánk árgus szemekkel figyelt
újratöltendõ poharainkra, így egyre nehezebbé vált az erõs
mezõny legjobb fehér- és vörösborát megtalálni.

Mivel a baráti kör tagjai szakmai és munkahelyi kötõdé-
sük miatt munkáséletük jó részét együtt töltötték le, volt elég
történet egymás szórakoztatására. Mint egy jó borospincében,
itt is érkeztek a gazdához helyi ismerõsei, így további községi
és bányász ismerõsökkel folytathattuk a borbaráti iszogatást.

A jól sikerült találkozás végén Lovász Andrásnak megkö-
szöntük a gavalléros és szíves vendéglátást, könnyû ígéretet
tettünk: ha hív, mi ott leszünk...

Hamza Jenõ

�90 év kötelez� szakestély Dorogon

2011. november 11-én 30. alkalommal rendeztek szak-
estélyt Dorogon. A szakestély elõtt a helyszínen a József Attila
Mûvelõdési Házban tartotta esedékes ülését az OMBKE
Bányászati Szakosztály vezetõsége. A szakestélyen részt vevõk
száma 104 fõ volt.

A praesidium dicsõ fényét a háttérben egy mini bányász
kiállítás is emelte. Elnöknek a legszakállasabbGlevitzky István
al. Debibe Bibézett lett megválasztva. A kinevezett tisztségvi-
selõk a Major Domus Salzinger György al. Száz Hát Gát,
Cantus Praeses Vöröskõi István al. Piros Kavics, Kontrapunkt
Stefán Kamburov al. Csefi, krampampuli mester Raduka
Ferenc al. Sextaxi, konzekvencia Vöröskõiné Kriszta al. Struláb.
Az eseményt rögzítõ szalagot a bányászzászlóra Solymár Judit
zászlóanya kötötte fel.

A Major Domus elrendelte a klopacska hangjaira a tisztel-
gést, a legutóbbi szakestély óta elhunyt dr. Zsákay János,
Kroszner László tagtársainkért. A komoly poharatFehér Ernõ al.
Mélyenszántó Denevér mondta. A korsóavató beszédet
dr. Korompay Péter al. Petya tartotta, bizonyítva, hogy az ese-
ményre készített korsónk a történelem hordozója. A hozzá-
szólások között a jelenkori szakestélyek élõ ikonja, Kiss Csaba
al. Balhés Charley is odatette magát az alkalomhoz illõen.
Nagyszerû volt hallgatni élõben a tatabányai Rozmaringos Bá-
nyász Egylet dalait, az egyletetGyõrfi Géza al. Bubumutatta be.

Újszerû volt a dorogi gyakorlatban a krampampuli-készí-
tés, melyet a kinevezett krampampuli mester, Raduka Ferenc
al. Sextaxi kiválóan készített el.

A szakestély hangulatát a 90 évre való emlékezés szelle-
mében emelték a hozzászólások. A régi, több évtizedes elnöki
gyakorlatát villantotta meg Kárpát Csaba al. Cserepes. Külön-
leges kéréssel állt elõ a Kontrapunkt, új alias nevet szeretne.
Kívánságát Balhés Charley teljesítette, miután megfelelt a kö-

vetelményeknek, így az új alias neve �Csefi, a legmagyarabb
Bolgár�. Így persze mindjárt más.

A Cantus Praeses munkáját segítette szekundánsa, Ládai
Balázs al. Lajhár és az ez alkalomra kiadott dalos füzet �A mi
nótáink�. Lajhár tolmácsolta a kohászok üdvözletét.

A fiatalságot a dunaújvárosiak képviselték. Nagy Péter al.
Szabadúszó Lélekbúvár és társa,Krajcár Martin al. Szikra hoz-
zászólásukat nagy sikert aratva dalban tették meg.

Miskolcról Törõ György al. Pikulás, Zalaegerszegrõl az
olajbányászoktól Tóth János al. Olajbogyó, Oroszlányból
Bariczáné Szabó Szilvia al. Hol vagy Zoli gondolataikkal emel-
ték a szakestély színvonalát.

A himnuszok, s összekapaszkodva a Ballag már a vén diák
eléneklése után elégedetten távozott a firmasereg.

Korompay Péter

Az atomerõmûvekrõl

Szinte zsúfolásig megtelt az OMBKE Mikoviny terme
2011. november 7-én, ahol Katona Tamás János, a Magyar
Atomfórum Egyesület elnöke tartott elõadást �Külsõ veszé-
lyek, a tervezési alapon innen és túl� címen. Számos színes
ábrával tarkított elõadásában bemutatta:
� Milyen alapvetõ biztonsági funkciók � a reaktor-leállítás, hû-
tés és a radioaktív közegek visszatartása � szükségesek ah-
hoz, hogy az atomerõmû minden ésszerûen feltételezhetõ
körülmények között biztonságos maradjon.

� miként kell az erõmûvet, s különösen a biztonsági rendsze-
reket, szerkezeteket megtervezni, hogy az igen kis valószínû-
ségû külsõ veszélyek hatása esetén megmaradjanak e funk-
ciók, s milyen kis gyakoriságú veszélyeket kell a tervezés
alapjában figyelembe venni.

� a fukushimai atomerõmû balesetének természeti és mûsza-
ki okait, az azokból levonható tanulságokat mind a tervezés
alapjánakmeghatározása, mind a konstrukció és annak sajá-
tosságai tekintetében.

� a paksi atomerõmû földrengés-biztonsági felülvizsgálata és
megerõsítése során milyen rendkívüli volumenû mûszaki in-
tézkedéseket foganatosítottak az erõmûmegerõsítése céljából.

� a fukushimai atomerõmû balesetét követõ célzott biztonsá-
gi felülvizsgálat fõ tartalmi elemeit, a vizsgálat megállapítá-
sait és az abból fakadó intézkedéseket a földrengés-bizton-
ság terén.
Az elõadóhoz dr. Gál István és dr. Vojuczky Péter tettek fel

kérdéseket, amire az elõadó naprakész válaszokat adott.
Dr. Horn János

A budapesti helyi szervezet évzárója

2011. december 6-án tartotta az OMBKE Bányászati
Szakosztály Budapesti Helyi Szervezete mûködési szabályza-
tának 3.6 pontjában elõírt taggyûlését, mely szerint a helyi
szervezet vezetõségének be kell számolnia az elmúlt idõszak
teljesítésérõl.

A helyi szervezet elnöke meleg szavakkal emlékezett meg
a közelmúltban elhunyt Sztraka János vasdiplomás bányamér-
nökrõl, majd tájékoztatást adott:
� A 2011. december 2-i központi Borbála-napi ünnepségrõl és
a 2011. december 4-i szentmisérõl, melyben a helyi szervezet
öt tagja látott el feladatokat,

� a 2011. évi szakmai programokról: 11 szakmai elõadás,
� a 2012. évi programokról (az elsõ három hónap szakmai
programja már egyeztetve),

� a 2011. december 9-i borsodi OMBKE programról.
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Az elnökség



Ezt követõen az alábbiak szóltak hozzá, értékelve a 2011.
évi munkát és szakmai kérdéseket vetettek fel: Blaha Béla,
Beke Imre, Benke Tamás, dr. Gál István, Hámori Ágota,
Martényi Árpád, Szabó Aladár, Széles Lajos, dr. Vojuczki Péter.

A jelenlévõkmegállapodtak abban, hogyminden év végén
megtartandó taggyûlésen szakmai elõadásra nem kerül sor,
hanem az ez évi tapasztalat alapján a �szakmai beszélgetése-
ket� igényli a tagság.

A program fehér asztal mellett tovább folytatódott.
Dr. Horn János

Szakestély Tatabányán

100 éve annak, hogy Tatabányán megszervezték a bánya-
mentõ szolgálatot. Ez adta a mottóját a 2011. november
18-án, Tatabányán a Bányászati Múzeumban megrendezett
szakestélynek. A díszes � névre szóló � korsóval a kezükben a
faléz-ban gyülekeztek a bányászok, erdészek, kohászok, ven-
dégek, mintegy 99-en. 18 óra után felhangzott a �Nincs még
nékünk elnökünk, nincs még nékünk elnökünk� címû nóta,
majd hosszas keresés után �vivát� köszöntéssel éltették Weisz
Tibort és megválasztották a szakestély elnökének. Az elnök
felszólította a tisztségviselõket a posztjuk elfoglalására, majd
Csaszlava Jenõ háznagyot a házirend felolvasására. Ezzel kez-
detét vette a bányamentõ évfordulóra való emlékezés szakes-
télye.

Valóban a bányamentõkre emlékezett mindenki, hiszen
Petricsek József a �komoly pohárban� is róluk szólt megható-
dottsággal, elismeréssel. Elmondta, hogy sok ember életét si-
került megmenteniük. Sok bányászt hoztak ki az omlásból, a
tûzbõl. A bányamentõk korszerû eszközökkel segítették nem
csak az élet, hanem az értékek mentését is. Modern laborató-
riummal, mentõkocsikkal, gyakorló táróval rendelkeztek.
A szakestély általános ekssel adózott az elmúlt 100 év bánya-
mentõinek.

A rendezvény bõvelkedett vidám szövegekben, esemé-
nyekben. Fecskés Zoltán, dr. Korompay Péter, Bársony László,
Erõs András, Kelemen Zoltán, Tarjáni Antal megnevettették a
társaságot, olyannyira, hogy mindenki a hasát fogta vagy a
korsóját csókolgatta, elfogyasztva annak tartalmát. Azután
következett a balekok avatása. A balekcsõszök felvonultatták
Bódi Dezsõ vállalkozót és Bereznai Csaba alpolgármestert, a
két �poros hasú� balekot, akiket vizsgának vetettek alá. A ba-
lekok �tudatlanul�, de bátran feleltek a kérdésekre, így nem
volt annak akadálya, hogy megkereszteljék és a dicsõ firmák
sorába állítsák õket.

A szakestély nem csak szellemileg volt felkészült, hanem
étel-ital vonatkozásában is. A Carbonex Kft. jóvoltából min-
denkinek jutott egy jó nagy szelet csülök, kenyér, de megvolt

a jól bevált zsíros kenyér is, hagymával, sóval. Italban sem volt
hiány, hiszen rendelkezésre állt pálinka, sör és engedély után
bor. Szóval a balekcsõszök nem izgulhattak az italok fogyása
miatt.

A résztvevõk a sok program miatt észre sem vették az idõ
múlását. Háromórai emlékezés, éneklés és nevetés után ideje
volt véget vetni a hivatalos mulatságnak. A szakestély részt-
vevõi elénekelték a Bányász-, az Erdész- és a Kohász-
himnuszt. Ezután felkapcsolták a villanyokat, a társaság
felállt, de nagy részük nem ment haza. Következett a magyar
nóták, az operett dalok éneklése, egészen éjfélig.

Sóki Imre

Az egyházi iskolarendszer is alapja a szakképzésnek

Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
szervezésében Gyöngyösön a Bányász Szakszervezet székhá-
zában 2011. november 15-én Juhász Ferenc fõplébános kano-
nok �A római katolikus egyház iskolarendszere� címmel tartott
elõadást.

Az általános iskolák, gimnáziumok, fõiskolák, egyetemek
az egyházi rendszerben is ugyanolyanmódonmûködnek, mint
az állami intézményekben, csupán a tananyag változik, külö-
nösen a felsõfokú képzésnél a teológiai tárgyak kibõvítésével.
Hangsúlyozta, hogy a római katolikus egyház felügyelete alá
tartozó intézményekben talán a követelmények nagyobbak.
Elmondta, hogy a tudományos fokozatok megszerzése sok
kritériumhoz van kötve, és a PhD fokozat megszerzésemegle-
hetõsen nehéz.

Történelmi áttekintést adott az 1945 elõtti egyházi keze-
lésben lévõ iskolákban a képzésrõl, a pap tanárok felkészültsé-
gérõl, a képzés magas színvonaláról.

1990-tõl, a rendszerváltás után a helyzet megváltozott és
újraindultak az egyházi iskolák. 2011 szeptemberétõl Gyön-
gyösön egy általános iskolát, egy középiskolát és a zeneiskolát
üzemelteti az egyház. Beszélt arról, hogy ezekben az iskolák-
ban az egyház által megszabott rendet, fegyelmet a meglévõ
tantestülettel kell biztosítani. Azt a �szabadosságot�, ami az
állami iskolákban az utóbbi években eluralkodott, meg kell
változtatni. Jó pedagógiai módszerek bevezetésével véget kell
vetni a trágár beszédnek, a drogos szemléletnek, a mértékte-
len �bulizásnak�. Szófogadó, erkölcsös és tisztességes diáko-
kat kell kibocsátani az egyházi iskolákból.

Köszönetét fejezte ki a magyar bányásztársadalomnak,
hogy 1989-tõl ma már minden évben a selmeci és soproni ha-
gyományoknak megfelelõen, december 4-én megemlékeznek
a bányászok védõszentjérõl, Szent Borbáláról.
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Szûcs János, dr. Szabó Imre, Pribula Nándor,
Juhász Ferenc kanonok, Kevés József
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Gyöngyösön, Bükkábrányban és más bányásztelepülése-
ken ünnepi szentmise van, ahol a bányászok, bányász nyugdí-
jasok és családtagjaik megjelennek, imádkoznak és megemlé-
keznek az idõk során bányaszerencsétlenségben elhunyt hõ-
sökrõl is.

A nagyon közvetlen, barátságos és õszinte elõadást ameg-
jelentek nagy tapssal köszönték meg. Az elõadáshoz hoz-
zászóltak vagy kérdéseket tettek fel a következõk: Dr. Goóts
László, dr. Urbán Gábor, Pribula Nándor, Pribula Nándorné,
Nagy László, Sankovics László, Tõsér Balázs, Hamza Jenõ, dr.
Szabó Imre, Gubis János, Andor Gyula.

Dr. Szabó Imre

Évadzáró ülés a Lignit Baráti Körben

2011. december 13-án Gyöngyösön a Bányász Szakszerve-
zet székházában az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Ba-
ráti Köre megtartotta évadzáró ülését.

E sorok írója, a Lignit Baráti Kör elnöke köszöntötte a
megjelenteket, köztük a helyi szervezet titkárát, dr. Dovrtel
Gusztáv osztályvezetõt.

Ez évben két tagtársunk hunyt el: Túri Elemér ny. igazgató
és Karacs Imre ny. osztályvezetõ. Egy perces néma felállással
adóztunk emléküknek. Ezt követõen értékeltük a 2011-es év
munkaprogramját, megállapítva azt, hogy a tervezett elõadá-
sok, rendezvények teljesültek. Minden tagtársunk megkapta a
2012. évi munkaprogramot is, amit jónak ítéltek. Kérdésként
hangzott el, hogy 2012-ben a kollegák vagy az elnöknek, vagy
helyettesének, Hamza Jenõnek jelentsék be javaslatukat a
2013. évre tervezett témákra, elõadásokra. 2013-ban fontos
évfordulókról emlékezünk meg, hiszen 50 évvel korábban lett
a vállalat igazgatója dr. Halász Tibor, és 40 éve adták át a vison-
tai külfejtést és az erõmûvet, amelyek mind a mai napig ered-
ményesen, gazdaságosan mûködnek.

Az elnöki értékelés után dr. Dovrtel Gusztáv, a helyi szer-
vezet titkára kért szót és vázolta a visontai és bükkábrányi kül-
fejtés 2011. évben elért eredményeit, amelyek igen dicsérete-
sek. Szólt arról, hogy a közelmúltban Egerben tartottak egy
mûszaki konferenciát, amelyen részt vett a kormány környe-
zetvédelmi államtitkára, dr. Illés Zoltán is. Az értekezleten
fontos szerepet kapott az ország energiaellátásának biztosítá-
sa hazai nyersanyag-felhasználással. A sok kérdés és vita ered-
ménye az volt, hogy az államtitkár a kisebb mélymûvelésû bá-
nyák nyitását nem ellenzi, de sajnos a hazai többmilliárd ton-
nás lignitvagyon külfejtéses bányászatát nem támogatja. Dr.
Valaska József, a Mátrai Erõmû Zrt. igazgatótanácsának elnö-
ke meghívta dr. Illés Zoltán államtitkárt Visontára egy kerek-
asztal beszélgetésre, ahol szeretné elmondani, hogy az 1970-es
évektõl üzemelõ visontai külfejtés rekultivált hányóin ma már
virágzó mezõgazdasági termelés folyik, szõlõ- és gabonaültet-
vények vannak. Bízunk abban, hogy a környezetvédelmi ál-
lamtitkár eddigi �külfejtés-ellenes� nézete megváltozik. Az
évadzárón dr. Dovrtel Gusztáv a Lignit Baráti Kör tagjainak az
elkövetkezendõ évekre, a közelgõ ünnepekre jó egészséget és

boldog új évet kívánt. A 2012. évi beruházási költségekre sze-
rény anyagi támogatást is adott.

Megköszöntük titkárunk tájékoztatását és az anyagi támo-
gatást. Ezt követõen jó hangulatú beszélgetés, vélemény-nyil-
vánítás hangzott el.

A beszélgetésben és vitában a következõk vettek részt:Dr.
Dovrtel Gusztáv, Lovász András, Katona Zsigmond, Sankovics
László, Zázrivecz László, Morvai László, Hamza Jenõ, Szücs
János, Pribula Nándor, Gubis János, Oláh Sándor.

Dr. Szabó Imre

Gyászszakestély a mecseki terület elhunyt
szénbányászati vezetõinek emlékére

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
mecseki szervezete Garamvölgyi János, Gálfi István és Reszler
Zoltán 2011-ben elhunyt, egykori mecseki szénbányászati
vezetõk tiszteletére 2012. január 20-án gyászszakestélyt tartott
Komló-Sikonda pihenõpark (Bányász pihenõ) épületében.

Balás László okl. bányamérnök az egyszerû környezetben
� formaságoktólmentesen � elnökölte a szakestélyt. Rövid be-
vezetõ után a méltatás következett. A komor pohárként elõ-
adott méltatást dr. Turza István okl. bányamérnök mondta
(kép). Nagy átéléssel beszélt az életrõl, majd az elhunyt elsõ
vezetõk életútját, küzdelmeit és eredményeit vázolta.

A három bányavezetõ egységes értékrendjének tartópillé-
reit a következõkben summázta: �pozitív akaraterõ, produktív
munkaszeretet, problémaérzékeny emberismeret, promt hely-
zetértékelés, pragmatikus gondolkodás, preferált bánya- és
üzembiztonság. Ezekkel a tantételekkel minden bányavezetõ
� pátosz nélkül � rendelkezett. Életüket szentelték értékrend-
jük túlvilági oltárán�. Majd Vörösmarty felejthetetlen sorait
idézte a �Gondolatok a könytárban� c. versébõl, melyben fel-
teszi a kérdést: �Mi dolgunk a világon?�

A komoly pohár után a szakestély poharat ürített az el-
hunyt vezetõkre, szertartásosan poharat tört (szûk körben),
majd egyéni beszélgetéseken emlékeztek a kollégák a munkás
hétköznapok eseményeire, egykori munkatársaink jeles csele-
kedeteire.

Dr. Biró József

Helyreigazítás
A 2011/5. számunk 43. oldalán, a 90 éves dorogi helyi szervezet ünnepi emlékülésérõl szóló beszámolóban

helytelenül jelent meg az alábbi szövegrész: �A félidõben Ladányi András �Bányász vagyok� versét unokája,
Csipke Orsolya, a Zrínyi Miklós Általános Iskola 8.-os tanulója szavalta el.�

A versmondó nem Ladányi Andrásnak, hanem tagtársunknak, Csipke Györgynek az unokája.
A hibáért az érintettek és tisztelt olvasóink szíves elnézését kérjük.

Szerkesztõség
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Matyók László

Dr. Adorján Barna

Major GézaDr. Martos Ferencné dr. Kocsis István Dubóczky Gábor

Nagy József

Somogyvári Imre

Sallay Árpád Farkas Sándor Lukács Béla

Oláh SándorVarga József Sasvári Antal

Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Dr. Martos Ferencné dr. okl. gépészmérnök, mérnök közgazdász január 1-jén töltötte be 90-ik életévét.
Major Géza okl. geológusmérnök január 1-jén töltötte be 75-ik életévét.
Kocsis István okl. bányamérnök január 2-án töltötte be 85-ik életévét.
Dubóczky Gábor okl. bányamérnök január 4-én töltötte be 85-ik életévét.
Matyók László okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök január 15-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Adorján Barna orvos január 18-án töltötte be 80-ik életévét.
Sallay Árpád okl. bányamérnök január 19-én töltötte be 80-ik életévét.
Farkas Sándor okl. bányamérnök január 26-án töltötte be 70-ik életévét.
Lukács Béla okl. bányamérnök január 31-én töltötte be 90-ik életévét.
Nagy József okl. bányamérnök, munkavédelmi szakmérnök február 8-án töltötte be 80-ik életévét.
Somogyvári Imre okl. bányamérnök február 11-én töltötte be 85-ik életévét.
Varga József okl. bányamérnök február 26-án töltötte be 85-ik életévét.
Sasvári Antal okl. bányamérnök február 27-én töltötte be 75-ik életévét.
Oláh Sándor bányatechnikus február 27-én töltötte be 70-ik életévét.

Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még
sok boldog születésnapot, jó egészséget és jó szerencsét!
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�Bányászat és Igazgatás� szakmai nap
100 éves a Pécsi Bányakapitányság (1911-2011)

2011. december 9-én a Pécsi Hotel Laterumban a hagyo-
mányõrzõ szakmai nap (konferencia része) vette kezdetét. A
két kivetítõvel felszerelt nagyterembenmintegy 150 fõnyi hall-
gatóság elõtt dr. Riedl István pécsi bányakapitány bevezetõje
után a megnyitó elõadást Jászai Sándor, a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal elnöke tartotta. Az elmúlt száz évet ne-
héznek értékelte, de nem számíthatunk arra sem, hogy a kö-
vetkezõ száz könnyebb lesz. A bányászat esélyei növekvõben
vannak, de az anyagi feltételek megteremtésétõl függ az ás-
ványkincseink kitermelésének valódi lehetõsége.

A köszöntõk között dr. Hoppál Péter országgyûlési képvi-
selõ és dr. Páva Zsolt Pécs város képviseletében üdvözölte a
rendezõket és a résztvevõket.

Elsõ elõadásában dr. Riedl István bányakapitány ismertet-
te a 100 éves hivatal létrehozásának történelmi körülményeit,
a mûködés egyes szakaszait.

A bányászati közigazgatás kezdeteirõl Pálfy Attila tartott
elõadást. Ebben méltatta Berks Péter kiemelkedõ munkássá-
gát a bányabiztonság megteremtése és a rendezett bányászati
körülmények kialakítása, alapos dokumentálása vonatkozásá-
ban. Az utóbbi tevékenysége lett az alapja az adott kor bányá-
szatáról szóló történelmi ismereteinknek.

Mendly Lajos az elsõ 100 év bányakapitányainak hivatali
idejét és tevékenységük fõbb területeit ismertette. Az elõadás
során minden hivatalvezetõ fényképét bemutatta. A hallgató-
ság tapssal köszöntötte a jelenlevõ, már megérdemelt nyug-
díjukat élvezõ bányakapitányokat, Rickert Antalt és Kruller
Jánost.

Szirtes Béla �A bányahatóság szerepe a pécsi koncepciós
bányamérnök perekben� c. elõadásából megismerhettük a
bányász elõdök küzdelmét az 1950-es években az irreálisan
magas széntermelési elvárásokkal kapcsolatban. Ha ezeknek
nem sikerült megfelelni, akkor hamis, koholt vádakkal és kon-
cepciós perek során, szigorú börtönbüntetésekkel kellett
szembenézni, ill. elviselni.

Dr. Nyers József �A pécsi bányahatóság szerepe a fõbb bá-
nyaveszélyek elleni védekezésben� címmel tartotta meg tar-
talmas elõadását.

Varga Mihály a pécsi uránérc-bányászat és a bányahatóság
kapcsolatát vázolta fel az uránbányák termelése idõszakában
és a leállítás utáni szakaszban.

A kávészünet utánKolozsvári Sándor, a PannonHõerõmû

megbízott bányászati vezetõje �A mecseki szénbányászat
helyzetének alakulása a kitermelt szén versenyképességének
függvényében� címmel foglalta össze nézeteit. Ismertette a
versenyképesség alakulásának három fõ szakaszát.

Benkovics István vezérigazgató-helyettes �A mecseki
uránércbányászat történeti áttekintése� címmel értékelte e te-
rület mûszaki fejlõdésének alakulását, a technológia és a gé-
pesítés fejlõdési lépcsõit.

Holoda Attila aMOLNyrt. képviseletében �A dél-dunán-
túli olaj- és földgázbányászat történeti áttekintése� címmel is-
mertette a kutatásokat, a termelési eredményeket, a techno-
lógiai fejlõdést.

Pozsár Sándor a dél-dunántúli kõ- és kavicsbányászat hely-
zetérõl, az engedélyeztetés nehézségeirõl beszélt.

A résztvevõket a szervezõk az elõadások programfüzetén
kívül egymíves bányászfokos-fejjel ajándékoztákmeg. Az elõ-
adásokat állófogadás keretében elfogyasztott ebéd követte.

Dr. Biró József

40 éves a Tatabányai Múzeum

A Tatabányai Múzeum törzsgyûjteményének kialakítása
1967-ben kezdõdött az akkor Tatán mûködõ megyei múzeum
keretében. A közel 11000 darabból álló gyûjteménnyel 1971-
ben a Komárom-Esztergom Megyei Munkásmozgalmi és
Ipartörténeti Múzeum megalakult, mint a mai múzeum
jogelõdje. 1975-ben nyílt meg a múzeum elsõ állandó kiál-
lítása �Tatabánya története� címmel. 1984-ben az intézmény a
Közmûvelõdés Házában kapott a gyarapodó gyûjtemény
méltóbb elhelyezésére és bemutatására alkalmasabb helyet.
1987-ben nyitott az Iskolamúzeum. Fontos mérföldkõ a
múzeum életében 1988, amikor megnyílt a Szabadtéri
Bányászati Múzeum a Tatabányai Bányák XV. aknájának te-
lephelyén, ahova aztán folyamatosan érkeztek a termelést be-
fejezõ üzemekbõl a bányagépek. 1991-ben a Tatabányai Bá-
nyák megalapította a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapít-
ványt a múzeum fejlesztésének szervezett támogatására.

1996-ban épült meg a korabeli eredeti tervrajzok alapján
az elsõ kolóniaház, ezzel megkezdõdött a Szabadtéri Bányá-
szati Múzeum skanzenné fejlesztése. 2002-ben felépült a má-
sodik kolóniaház, a �Mesterségek Háza�, amelyben a kora-
beli kisipari mûhelyek kaptak helyet.

A 40. születésnapot a múzeum saját történetét leíró ju-
bileumi kiadvánnyal és annak bemutatásával ünnepelte. A
Kereskedelmi Szakközépiskola aulájában megtartott ünnep-
ségen Fûrészné Molnár Anikómutatta be a kiadványt és emlé-
kezett a múzeum fejlesztésében fontos szerepet játszó szemé-
lyekre, köztük dr. Ravasz Évára, az elsõ vezetõre és Bérces

Hazai hírek

Dr. Riedl István bányakapitány köszönti
a konferencia résztvevõit

A konferencia résztvevõinek egy csoportja
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Lászlóra, aki a skanzen kialakításában nyújtottmaradandó tel-
jesítményt. A sok segítõ múzeumbarátot a kötet példányaival
jutalmazta. A rendezvényen megjelent Bencsik János államtit-
kár, aki köszöntõjében a múzeum fejlesztésében való részvé-
telére így emlékezett: �Közös gyökereinket tisztogattuk, mert
mindannyian hittük, hogy kulturális örökségünk ismerete és
szellemi megújulás nélkül, anyagi értelemben sem lehetséges
eredményes és tartós újjászületés.�

Az ünnepség a múzeumbarátok kötetlen beszélgetésével
folytatódott, közben megérkezett a Stop Cukrászda hatalmas
születésnapi tortája is.

Dr. Csiszár István

Riethmüller Ármin emlékülés Ajkán

Ajka város bányász társadalmi és hagyományõrzõ szerve-
zetei a Bódéért Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében
2011. november 24-én emlékülést rendeztek Riethmüller
Árminnak, a legendás ajkai bányavezetõ halálának századik év-
fordulója alkalmából. Az eseményt társszervezõként támogat-
ta a Bakonyi Erõmû Zrt. és a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal. A helyszín a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola
konferencia terme és a parkerdei Bányászati Múzeum volt.

Az emlékülésen meghívott vendégként részt vettek a
MBFH részérõl Jászai Sándor elnök és dr. Tamaga Ferenc
elnökhelyettes; a BDSZ részérõl Pápis László alelnök és
dr. Horn János, a Bányász Kultúráért Alapítvány elnöke.

A Bányászhimnusz és Poór Andrásné szavalata után az
üléstKovács László, a Bakonyi ErõmûZrt. termelési igazgató-
ja nyitotta meg, majd a Padragi Bányász Férfikórus adott ün-
nepi mûsort. Az ezután következõ négy elõadásban Kerekes
Árpád volt bányavezetõ beszámolt Riethmüller életútját kö-
vetõ kutatásairól, Gazdag György nyugalmazott fõmérnök a
bánya történetérõl, Nagy Lajos múzeumigazgató pedig a bá-
nyászcsaládok 1870-1945 közötti életérõl szólt.Horváth Károly
bányamérnök az ülésre megjelentetett �A Csingervölgyi bá-
nyászat kezdetei� címû könyvet mutatta be.

Az elõadásokhoz és az emléküléshez dr. Tamaga Ferenc,
Pápis László, Gyõr Sándor, dr. Riethmüller Eszter, Oravecz Edit
és Bábics Gábor szóltak hozzá. Valamennyien a bányász ha-
gyományápolás és a kultúra megõrzésének fontosságát hang-
súlyozták. Dr. Horn János konkrét felajánlást is tett
Riethmüller Ármin volt veszprémi lakóházán egy emléktábla
létesítésének támogatására, amihez a felszólalók közül többen
is csatlakoztak.

Dr. Riethmüller Eszter a család leszármazottjaként köszön-
tötte a jelenlévõket.

A több mint száz résztvevõ az ülés szünetében átvehette a
bemutatott kiadványt, Kerekes Árpád bányamérnök munkáját.

A zárszóban az ülést levezetõ Horváth Károly értékelte és
összegezte az elhangzottakat. Megállapította, hogy az emlék-
ülés nagyon eredményes és a bányász összefogás szép példája
volt. Végezetül megköszönte a támogatásokat és a szervezõk
munkáját.

Az emlékülés befejezése után a résztvevõk a Bányászati
Múzeumban megkoszorúzták Riethmüller Ármin emléktáb-
láját.

Horváth Károly

A Szilárdásvány-bányászati Tagozat elnökségi ülése

Az MMK Szilárdásvány-bányászati Tagozatának elnök-
sége november 24-én, Ajkán tartotta évzáró ülését.
Házigazdánk Kovacsics Árpád vezérigazgató-helyettes, a
MAL Zrt. Bauxitbányászati Divíziójának vezetõje volt.

Halimbán találkoztunk, ahol hazánk egyik mélymûveléses
bauxitbányája található. Ismertetõt hallgathattunk meg
bauxitbányászatunk múltjáról, jelenérõl és a jövõ lehetõ-
ségeirõl. Kovacsics Árpád többek közt elmondta, hogy ma a
300 000 tonnás éves bauxittermelésük 1/3-a föld alatti terme-
lésbõl, harmadrésze hazai külfejtésbõl, a maradék pedig kül-
földrõl, a zrt. boszniai üzemébõl származik. A mennyiséget és
az arányokat a piac igényeihez igazították, hiszen ma a legna-
gyobb felhasználók a villamos szigeteléstechnika, a kerámia-
ipar, festékelõállítás és más timföldalapú gyártmányok készí-
tõi közül kerülnek ki. Ehhez azonban egyenletes minõségû
timföld szükséges, melynek alapja a bauxit egyenletes minõsé-
ge, melyet a kutatás, a termelés és a minõségelemzés harmo-
nikus együttmûködésével, a vizsgálatok eredményeinek a ter-
melésirányításba való visszacsatolásával oldanak meg.

Az elmondottakat módunk volt bányajárás során a gya-
korlatban is tapasztalni. A természet adta lehetõségeket az
üzem kihasználja, melynek jó példája a vízakna vizében tárolt
földhõ használati melegvíz (fürdõvíz) elõállítására és fûtés
rásegítésre való használata.

A bányajárás után a MAL irodaházában kezdtük meg az
évet értékelõ elnökségi ülést. Témái közt szerepelt a hazai
szén lehetõségeinek kiaknázását feltáró tanulmányunk hatá-
sának elemzése, a föld alatti bányatérségek, alagutak és egyéb
föld alatti terek geotermikus energianyerési lehetõségeit be-
mutató tanulmányunk készültsége. Ugyanígy beszámolót hall-
gathattunk meg a magyar uránércbányászat lehetõségeit köz-
readó tagozati tanulmányunk helyzetérõl, illetve az MMK
Geotermikus Szakosztálya 2011-es tevékenységérõl is.

Megállapítottuk, hogy tagozatunk sikeresen részt vett a
Magyar Energia Stratégia kialakításában, melyben a szén és a
hazai ásványvagyon is közelebb került az �õt� méltán megil-

Fûrészné Molnár Anikó igazgató és Bencsik János
államtitkár
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letõ helyhez. Jogi bizottságunk részt vett az energetikát érintõ
törvénymódosítások véleményezésében.

Az év során közel 50 fõ mûszaki ellenõrt és építési felelõs
mûszaki vezetõt vizsgáztattunk. Minõsítõ bizottságunk tagjai
munkájuk során � a szokásos feladatok elvégzése mellett � a
�geotermikus különös jártasság� minõsítés feltételeit is alkal-
mazták.

Tagozatunk anyagi helyzete � a munkát végzõ kollégáink
önzetlensége folytán � a pályázat alapú feladatok kamarai fi-
nanszírozásának, a vizsgáztatások és egyes tanulmányok díja-
zása eredményeként jónak ítélhetõ. Kapcsolatunk az MMK
vezetésével, az OMBKE-vel, az MBSZ-szel, az MBFH-val és
a termelõ üzemekkel folyamatos együttmûködésen alapul.

Végül meghatároztuk 2012. évi fõbb feladatainkat, és
eredményekben, szakmai élményekben gazdag új esztendõt
kívántunk egymásnak, együttmûködõ partnereinknek és ta-
gozatunk minden tagjának.

Livo László

A kormányzat megbecsüli a bányászok munkáját

A kormány már többször tanúbizonyságát adta annak,
hogy megbecsüli a bányászok által elvégzett nehéz munkát, és
lehetõségei szerint igyekszik is javítani a bányászok életlehetõ-
ségein � hangsúlyozta Bencsik János energiaügyért és klíma-
politikáért felelõs államtitkár 2011. december 21-én a Már-
kushegyi Bányaüzemben tett elköszönõ látogatása során.

A kormány célja a mindenkori biztonságos energiaellátás
garantálása a gazdaság versenyképességének, a környezeti
fenntarthatóságnak és a fogyasztók teherbíró képességének a
figyelembevételével. E szempontokat figyelembe véve válto-
zatlanul szükség lesz a fosszilis energiahordozókra Magyaror-
szágon, és ezen belül a hazai készletek felhasználásának a le-
hetõségeit is újra kell értékelni.

Bencsik János hangsúlyozta, hogy a hazai szén- és lignitva-
gyon a hazai energetika stratégiai tartaléka és krízishelyzeti
tartaléka egy nem várt földgáz árrobbanás vagy elhúzódó,
rendszerszintû üzemzavarok esetére. Ellátásbiztonsági meg-
fontolásokból elõtérbe kell kerülnie a hazai szén- és lignitva-
gyon környezetbarát technológia alkalmazásával történõ fel-
használásának.

Az országgyûlés a Nemzeti Energiastratégia elfogadásával
egyidejûleg Ásványvagyon-hasznosítási Cselekvési Terv elké-
szítésére adott felhatalmazást. A minisztérium elkezdte a kon-
cepció kidolgozását, amely tartalmazni fogja majd a hazai ás-
ványvagyon felmérésének és újraértékelésének menetrendjét,
a környezeti és gazdasági fenntarthatóság követelményének
megfelelõ hasznosításának lehetõségeit, valamint felméri a
nemzetközi együttmûködés területeit is. A tárca a dokumen-
tum jövõ tavaszra tervezett véglegesítésébe széles körben von-
ja be majd a szakmai és társadalmi szereplõket, így a bányász
szervezeteket, érdekképviseleteket is � húzta alá az államtitkár.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Fõosztály Dr. Horn János

Közgyûlés a Vértesi Erõmû Zrt.-ben

2012. január 7-én megtartott közgyûlésén a Vértesi
Erõmû Zrt. új vezérigazgatójának Kovács András Zoltánt ne-
vezték ki. Kovács András Zoltán villamosmérnök korábban a
paksi atomerõmûnél dolgozott egyre magasabb beosztások-
ban. 2010. október óta az MVMZrt. termelési fõtanácsadója.
A vezérigazgató jelenleg még élõ, korábbi megbízásai alapján
a Kárpát Energo Zrt. igazgatósági elnöke, a Mátrai Erõmû
Zrt. felügyelõ bizottság tagja és az MVMGter Zrt. elnöke.

Az igazgatóság új tagjai: Nagy Sándor, Kovács András
Zoltán, dr. Havelda Tamás, Varga László és Zsebõk István.

A korábbi elnök-vezérigazgató, Magyari József irányításá-
val az elmúlt másfél év alatt kemény munkával megnyugta-
tóan rendezték a társaság adósságállományát és a munkavál-
lalók jövõjét, így az erõmûtársaság 2014-ig tovább üzemelhet.
Világgazdaság, 2012. január 8.

Dr. Horn János

Szaporodnak a hazai földhõ alkalmazások

Ezzel a fõcímmel tartotta azMMKGeotermikus Szakosz-
tály az 5. szakmai napját a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elõadótermében. A rendezvényt kiemelkedõ érdeklõ-
dés kísérte, hiszen a vártnál több (104) résztvevõ számára
nyújtott új ismereteket.

A szakmai napot alapító elnökünk, dr. Bobok Elemér nyi-
totta meg méltatva a felvetett témák fontosságát.

Elsõként Ádám Béla, a MAHÕSZ elnöke bemutatta a
nemzetközi trendet, az alkalmazott hõszivattyúk számának
ugrásszerû növekedését, melytõl hazánk � reméljük csak egye-
lõre � jelentõsen elmarad. Szólt a jogi szabályozás hiányáról és
kuszaságairól, a képzés szükségességérõl ugyanúgy, mint a
szakterületen tapasztalható szélsõségekrõl. Reményét fejezte
ki abban, hogy minden jelenlévõ tehetségének és lehetõsé-
geinek megfelelõen segíti elõ az ismeretek közreadását és
hasznosítását.

A következõkben Szentlõrinc geotermikus fûtési rendsze-
rének létesítésérõl és üzemi tapasztalatairól adott tájékozta-
tást Debre István igazgató, a PannErgy Geotermikus
Erõmûvek Zrt. képviseletében. A 2009-ben elõkészített és
2011-re befejezett beruházás az év eleje óta sikerrel üzemel.
Létrehozása során teljesen természetes volt, hogy a fûtésre ki-
emelt vizet � miután dolgát elvégezte � vissza kell sajtolni a re-
zervoárba.

Az elõadást követõ szünetben mód nyílt konzultációra,
baráti beszélgetésre, ismerkedésre is. Majd az NNKKft. mun-
katársa, Vincze László emelkedett szólásra. Õ egy nem min-
dennapi felszínközeli hõszivattyús rendszert mutatott be. Lé-
nyege, hogy ivóvízkutakból emelik ki a vizet, melynek hõtar-
talmát részben � hõszivattyúk segítségével � középület fûtésre
használják. A víz a továbbiakban a helyi vízmûben elõkészí-
tésre kerül, majd az ivóvíz rendszeren át a település vízellátá-
sát szolgálja. A felesleget a vízmû más kútjaiban nyeletik el.

A szakmai nap 4. témáját Kujbus Attila ismertette a
KÖZGÉP Zrt. színeiben. Õ a gyopárosfürdõi geotermikus
energia hasznosítási projekt kivitelezési tapasztalatait ecse-
telte. A mû még csupán a mûszaki átadáson esett át. Jelenleg
a pótmunkálatok folynak, majd a próbaüzem következik. Az
elõadás témája inkább a projekt engedélyeztetés, az EU-s pá-
lyázati adminisztráció és együttmûködés rögös útja volt. Be-
mutatta, hogy egy-egy, a mûszaki ember számára problémá-
nak sem tûnõ adminisztrációs baki mennyire hátráltathatja a
kivitelezést. Kiemelte a projekt megelõzõ, végigkísérõ és be-
fejezõ szakhatósági együttmûködés és folyamatos érdekfeltá-
rás, egyeztetés fontosságát.

Végül szólt az EU Megújuló Energetikai Szervezete
Geotermikus Paneljének ülésérõl, a készítendõ ajánlásokról,
melyek fontosak a tagországok számára utat mutatva a geo-
termikus energia felhasználás támogatásában.

Az elõadások ugyan a tervezettnél hosszabbra sikerültek,
a hallgatóság fegyelmezett figyelme végigkísérte õket, köszön-
hetõen a közérdekû és gyakorlati ismeretek átadásának.

Livo László
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A gázpiacon a Mátrai Erõmû

Gázkereskedelmi engedélyt szerzett a Mátrai Erõmû Zrt.
Az ország legnagyobb széntüzelésû erõmûve 2007 óta használ
jelentõsebb mennyiségû földgázt is, ekkor ugyanis két, egyen-
ként 33 megawattos kapacitású elõtét gázturbinát telepített a
lignitblokkok hatékonysága érdekében. Korábban vizsgálta
egy 900 megawatt kapacitású, kombinált ciklusú gáztüzelésû
erõmû építésének a lehetõségét is, ám e tervérõl egyelõre le-
tett.
Világgazdaság, 2011. december 7. p.: 2

Dr. Horn János

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány látogatása
Bátaapátiban

Az OMBKE Mecseki Szervezete vezetõinek segítségével
az alapítvány tagjai 2011. szeptember 30-án látogatást tettek
Bátaapátiban a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladé-
kok tárolásának elõkészítésénél. Már nem elõször láttuk az
épülõ létesítményeket és a tárókat, de az volt a célunk, hogy
még a föld alatti bányaterek elkészülte elõtt megismerkedjünk
a magyarországi viszonylatban páratlan nagyszelvényû tároló-
tér-kiképzés bányászati munkáival.

Kísérõink elmondták, hogy nyitottak a látogatók elõtt és
már több ezren megtekinthették mind a föld alatti elõkészítõ
munkákat, mind pedig a külszíni tárolás körülményeit. A kül-
színen gyakorlatban tapasztalhattuk azt a nagyon komoly biz-
tonsági védelmet, amely arra szolgál, hogy az ideiglenes táro-
lóból semmilyen körülmények között sugárzó anyag ki ne jut-
hasson. Az ideiglenes tároló gépi felszereltsége lenyûgözõ
volt. Kifelé jövet pedig magunk is átestünk azon a szigorú ki-
zsilipelésen, amelyen az ott dolgozókat és az ideiglenes tároló-
ba látogatókat át kell vezetni annak érdekében, hogy rajtuk
keresztül se jusson ki a veszélyes anyag a környezetbe.

A föld alá már nem gyalogosan, hanem személyszállító
gépkocsikkal viszik a látogatókat, és természetesen mi is így
jutottunk le a bemutatásra érdemes terekbe.Megtekinthettük
az alkalmazott technológia részleteit egy külön bemutató he-
lyen, majd pedig az egyik lejtõsaknán keresztül a tárolótere-
ken dolgozókhoz érkeztünk. Itt Berta József okl. bányamérnök
kollégától szakszerû ismertetést hallhatunk a munkafolya-
matokról és azok pillanatnyi állásáról (lásd fénykép).

A Bátaapátiban tett látogatás egy ízletes ebéddel zárult,
ahol dr. Kereki Ferenc, a hazai radioaktív hulladéktárolás veze-
tõje szakszerû tájékoztatást adott a tárolás jelenlegi állásáról,
a következõ feladatokról, beleértve az esetleges nagy aktivi-
tású hulladéktárolás kialakításátmegelõzõ tervekrõl és a szük-
séges vizsgálatokról.

Dr. Biró József

Emlékezés a Szücsi X-es aknában elhunyt bányászokra

1959. november 25-rõl november 26-ra virradó éjjelen a
Mátravidéki Szénbányászati Tröszt (Petõfibánya) Szücsi X-es
aknájában történt endogén eredetû bányatûz következtében
31 bányász az életét vesztette. Sajnos hiába volt minden segít-
ség, a tröszt bánya-fõorvosa, dr. Orincsay József az elsõk között
volt, aki a bányában helyszínen próbálta a szén-monoxidtól
kábult és az égési sebektõl szenvedett betegeket menteni,
sajnos 31 bányász a gyors segítség ellenére meghalt.

2011. november 25-én az évfordulóra emlékeztek a Heves
megyei Szücsi községben a község elöljárói, a még élõ hozzá-
tartozók, a környékbeli települések önkormányzatainak veze-
tõi, a Bányász Szakszervezet képviselõi. A templom elõtt felál-
lított kopjafánál, az emlékmûnél koszorút helyeztek el. A köz-
ség plébánosa, dr. Hubay József kanonok gyászmisét mondott
az elhunytakért.

Emléküket örökre megõrizzük!
Dr. Szabó Imre

Bányász Hõsök Emléknapja Tatabányán

1950. december 30-án a XII-es aknán, az éjjeles mûszak
elején következett be a tatabányai szénmedence legnagyobb
sújtólég- és szénporrobbanása. A katasztrófának 81 halálos ál-
dozata volt.

Erre a szörnyû eseményre emlékezve Tatabánya Megyei
Jogú Város Közgyûlése módosította a Tatabánya bányászha-
gyományainak ápolásával kapcsolatos intézkedések 5. pontját.
A módosítás szerint: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a 110 éves bányászat során elhunytakra emlékezve
minden év december 30-át (a korábbi 28-a helyett) a Bányász
Hõsök Emléknapjává, és hivatalos városi ünnepnek nyilvání-
totta.

2011. december 30-án a Tatabányai Újtelepi Temetõben, a
bányász hõsök sírjánál a város vezetõi, a bányászok kegyeleti
összejövetelt tartottak. Az emlékezés kezdetén Poroszlay
Sándor elõadómûvész mondta el Tollas Tibor: �Találkozás� cí-
mû versét. Ezek után Bereznai Csaba alpolgármester emléke-
zett az elhunyt bányászokra. �Nem feledhetjük a bányászok
emlékét, akik életüket vesztették nehéz, közösségüket szol-
gáló munkájuk során. Ilyen példaképre, ilyen hõsökre van
szükség a jövõ gyermekeinek, mert õk az igazi hõsök.� �
mondta az alpolgármester. A megható beszéd után Nagy
László címzetes prépost áldotta meg az emlékhelyet. A részt-
vevõk elhelyezték koszorúikat és virágjaikat. A szertartás a
Rozmaringos Bányász Egylet által intonált Bányászhimnusz
eléneklésével végzõdött.

Hosszú évek óta hagyomány, hogy a bánhidai templom-
ban december 31-én kegyeleti szentmisét tartanak az 1950-
ben bekövetkezett sújtólég- és szénporrobbanás bányász áldo-
zataira emlékezve. Erre az eseményre 2011. év szilveszterén is
sor került.

Sóki Imre

Bányászok rendszeres szeptemberi találkozói

A szeptemberi bányásznap után több bányász csoport is
találkozót szokott tartani Pécsett és Komlón. Szeptember kö-
zepén a vasasi szellõztetés és tûzvédelem egykori dolgozóinak
találkozójára kaptam meghívást. Õk évente összejönnek a
pécsi Ledina nevû dombon egy hasonló nevû vendéglõben, a
Zsolnay család most restaurált mauzóleuma mellett.

Ezen az összejövetelen természetesen részt vesznek a
szakterület vezetõi és néhány más területen vezetõ beosztást
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betöltött bányamérnök kolléga is, de a szervezõk egyér-
telmûen volt fizikai dolgozók. Amíg a résztvevõk gyülekeztek,
feleleveníthették a régi vasasbányai hétköznapokat azokból az
albumokból, amelyeket ebbõl a célból hoztak magukkal. Az
albumokat Tóth László õrizte meg az utókornak.

A következõkben e sorok írója � a szervezõk felkérésére �
beszélt a Bányásznapon a vasasi Bányászotthonban bemuta-
tott �EMLÉKLAPOK Vasas és Hosszúhetény szénbányásza-
tának történetébõl� c. könyvrõl, amely a Pécsi Bányásztörté-
neti Alapítvány kiadásában jelent meg, a �Pécsi Szemle� vá-
rostörténeti folyóirat különnyomataként.

Végül Stefanovics István volt tûzvédelmi felelõs olvasott
fel egy költeményt, amely Tarnai Lõrinc tûzvédelemnél dolgo-
zott vájár édesapjának állított emléket. A verseknél maradt
ezután is, idézve a magyar irodalom jeleseinek bányáról,
bányászokról szóló verseit. A hivatalos részt vacsora és továb-
bi személyes beszélgetések követték. Természetesen asztal-
bontás elõtt nagy átéléssel elénekeltük a Bányászhimnuszt.

Dr. Biró József

Megemlékezés Kubinyi Ferencrõl

175 éve kezdõdött el az Ipolytarnóc határában lévõ termé-
szetvédelmi területen a földtani hatások, a geológiai értékek
felfedezése, amely Kubinyi Ferenc nevéhez fûzõdik. Ez a hely
ma már az õslénytani kutatók Mekkája. A turisták körében
egyre látogatottabb õsvilág, ahol 25 éve tanösvények is szem-
léltetik az egyedülálló látnivalókat. Nagyléptékû fejlõdés tör-
tént a másfél évszázad alatt. Kubinyi Ferenc lenne a legboldo-
gabb, ha látná, hogyan fejlõdött a nagyvilágnak ez a parányi
zuga, aminek kutatását õ indította el. A terület az összeurópai
természeti örökség része, Európa Diplomás és egyben a világ
elsõ, határokon átnyúló nemzetközi geoparkjának, a szlovák-
magyar Novohrad-Nógrád Geoparknak a beléptetõ kapuja.

20 millió évvel ezelõtt egy vulkáni katasztrófa pusztította

el, s egyben konzerválta páratlan értékeit, ezért Õsvilági Pom-
peji-nek is nevezik. Az elmúlt évek legújabb fejlesztései révén
a terület világszínvonalú interpretációs eszközökkel gazdago-
dott, kontinensünk egyik legösszetettebb és látványosan kiépí-
tett õsmaradvány lelõhelyévé, a geoturizmus fellegvárává vált.
A világ ez idáig legnagyobbnak leírt megkövesedett pinus-fé-
léjén (fenyõ) 1836-ban végzett elõször feltárást és tudományos
vizsgálatot Kubinyi Ferenc, a Magyarhoni Földtani Társulat
alapítója. A megkövült fatörzs egy része fölé az õ kezdemé-
nyezésére 1866-ban védõboltozatot emeltek, amely a világ
egyik elsõ olyan épülete volt, amelyet õsmaradvány helyszíni
védelme érdekében emeltek.

Kubinyi Ferenc rendkívül sokoldalú ember volt, a felfede-
zés ösztöne hajtotta az Ipolytarnóci völgybe. Nógrádi szénbá-
nyászként is tevékenykedett, többször a megye követeként
vett részt az Országgyûlésen. Budapesten a Földtani Társulat
elnökévé választották. Földtani õslénytan adatai a 4 kötetes
�Magyarország és Erdély képekben� címû munkáiban megje-
lentek.

A világhírû Ipolytarnóci Õsmaradványok 175 évvel ezelõtt
elkezdõdött földtani kutatásához és geológiai tanösvénye
folyamatos túravezetéseinek 25 évvel ezelõtti bevezetéséhez
kötõdõen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a terület ke-
zelõje, 2011. október 20-án jubileumi megemlékezést tartott,
melyre az Ipolytarnóci Õsmaradványok természetvédelmi
terület Õsfenyõ Belépõ fogadóépületében került sor.

A jubileumi visszatekintés lehetõséget adott arra is, hogy
emléktábla-avatással megemlékezzenek a magyar föld Ipoly-
tarnócot kutató jeles tudósairól, kiemelten Kubinyi Ferencrõl.
A nagy kutató arcképét ábrázoló emléktáblát a fogadó épület
halljában helyezték el, Becsó Zsolt, a megyei közgyûlés elnöke
ésNagy Andor országgyûlési képviselõ leplezték le, majd rövid
beszédben méltatták munkásságát.

A jubileumi ünnepség tudományos emléküléssel folytató-
dott, melyen dr. Kecskeméti Tibor (Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum) Kubinyi Ferencrõl, dr. Tardy János (Nógrádi
Geopark Egyesület) a Novohrad-Nógrád (szlovák-magyar)
Geopark létrejöttérõl, dr. Juhász Árpád geológus Kubinyi
Ferenc megfigyeléseirõl, kutatásairól, dr. Mártonné dr. Szalay
Emõke (Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) az ipolytarnóci
vulkánok koráról tartottak elõadást. A terület õslénytani érté-
keit dr. Hably Lilla (Magyar Természettudományi Múzeum),
Ipolytarnóc evolúcióját dr. Kordos László (Magyar Állami
Földtani Intézet) mutatta be.

Befejezésként a vendégek sétát tettek az Õspark völgyé-
ben az elõadók és Szarvas Imre (Bükki Nemzeti Park Igazga-
tóság) vezetésével.

PT

Növekszik Kanada vasérctermelése

A kanadai Arcelor Mittal vállalat bejelentette, hogy a
Mont-Wright (Quebec) vasércbányájának éves termelését a
jelenlegi 14 Mt/év-rõl 2013-ra már 24 Mt/évre növeli. A ké-
sõbbi 2,1 Mrd kanadai dolláros beruházással a bánya terme-
lése el fogja érni az évi 100 Mt-át. A beruházással 8900 sze-
mélynek teremtenek új munkahelyet. A beruházás növelni
fogja a Port-Cartier-i pelletezõ üzem és a hozzá tartozó hajó-
kikötõ kapacitását is

A Mont-Wright bánya megkutatott vasérckészlete 1 Mrd t
30%-os vastartalommal, amely 2039-ig biztosítja a termelést.

A vállalatnak Kanadában két nagy külfejtéses üzeme van:

az egyik a Mont-Wright, a másik pedig a Fire Lake. A bánya-
üzem magába foglal egy ércelõkészítõ mûvet, egy nagy
gépmûhelyt és egy automatizált vasúti érc-rakodó rendszert.
Az érc szállítása vasúton történik a Port-Cartier-i ipari
központba.
Engineering and Mining Journal 2011. június

Bogdán Kálmán

Ausztráliai cég Malopolskában kezdett szénfeltárásba

A Linc Energy ausztráliai tisztaszén bányászati cég
Malopolska tartományban, Oswiecim közelébenmegkezdte a
szénfeltárási munkálatokat. A cég arra törekszik majd, hogy a

Külföldi hírek



kitermelt szénbõl folyékony üzemanyagot, szintetikus gázt és
mûtrágyát állítson elõ � közölte a Linc Energy képviselõje a
Dziennik Gazeta Prawna címû napilappal. Az ausztrál cég
koncessziója hat évre szól.
Világgazdaság, 2011. december 6-7. Dr. Horn János

Az EDF 1,8 milliárd eurós beruházást tervez

Az EDF francia energiaipari óriáscég 1,8 milliárd eurós
beruházással 900megawatt kapacitású szénüzemû erõmû épí-
tését tervezi a dél-lengyelországi Rybnikben. Az új blokk négy
régit vált majd ki. A technológiát a szintén franciaAlstrom cég
szállítja majd.

Ugyancsak a francia EDF energiaszolgáltató konszern 1,8
milliárd eurót fordít a dél-lengyelországi Rybnik erõmû négy
elavult blokkjának lecserélésére. A hat évig tartó projekt két-
ezer embernek ad munkát.
Világgazdaság, 2011. december 6-7. Dr. Horn János

Bányaberuházás Brazíliában

A Minas Gerais régióban 1977-ben kezdett el termelni a
Samarco külszíni vasércbánya. Az ércvagyon 2,1 Mrd tonna.
Két külszíni fejtést építettek ki a hozzátartozó ércelõkészítõ
mûvel és egy 400 km hosszú vasérc-iszapot szállító csõvezeték-
kel a Ponta Ubu-i kikötõig, ahol egy víztelenítõt és egy pelle-
tezõt is üzembe helyeztek.

A bányaüzem jó adottsága miatt két vállalat � a BHP
Billiton és a Vale � 50-50%-os közös vállalati (joint venture)
szerzõdést kötött 2011. májusban, hogy megnövelik a bánya-
üzem kapacitását, és ehhez 3,5 Mrd dollár értékû beruházást
kezdenek. A beruházás része a Germano külszíni bányaüze-
mek éves termelésének a növelése, új pellet- és ércelõkészítõ
üzemek (3 db flotáló) építése, továbbá új 20 Mt/év kapacitású
csõvezeték rendszer (összesen 3 fog üzemelni) lefektetése és a
kikötõ rakodójának a bõvítése (1,8 Mt-ás pellet raktár, 9000
t/órás hajórakodó kapacitás kiépítése).
Engineering and Mining Journal 2011. június

Bogdán Kálmán

Dél-Afrika arany-, szén- és platinabányászata

Az American Citibank Group a Metals and Mining Stra-
tegy 2010 áprilisi közleményében azt írja, hogy Dél-Afrika
érc- és ásványvagyonban gazdagabb, mint Oroszország és
Ausztrália. A vagyon érékét 2,5 trillió dollárra becsülik. A
platina-csoport fémeibõl (platina, palládium, ródium, arany)
a világ készleteinek 90%-ával rendelkeznek, a mangánból
80%, a krómból 73%, a vanádiumból 45% a részesedésük, és
hatalmasak a készleteik cirkóniumból, titánból, szénbõl és
vasércbõl is.

A Bányászati Kamara 2010-es cikke azt írja, hogy �Dél-
Afrika ásványi potenciáljához semmi sem hasonlítható�. Dél-
Afrika 2010 decemberében ún. stratégiai társulást kötött
Oroszországgal, Kínával, Indiával és Brazíliával, melyek közül
a legnagyobb kereskedelmi partnere Kína.

Az arany
Az aranyat 1886-ban a Witwaterstrand-i aranymezõben

fedezték fel, ezt követte Gauteng, és így lett Dél-Afrika 120
éven át a világ aranybányászatának a vezetõje. A világelsõség
2007-ben tört meg, amikor is Kína átvette ezt a rangot.

A világ aranykészletének 41%-aDél-Afrikában van, és eb-
bõl nõttek ki a nagy aranybányászati vállalatok, mint pl. az

Anglo Gold Ashanti, a Gold Field és a Harmony. 2010-ben
Dél-Afrika 191 833 kg aranyat termelt.

Az US Geological Survey szerint Dél-Afrika még mindig
hatalmas ismert aranytartalékkal rendelkezik, és még ma is a
Witwaterstrand-i medencében van a világ legnagyobb eddig ki
nem bányászott aranykészlete. Így pl. a South Deep bánya-
üzem a jelenlegi termelésével 2076-ig tud üzemelni.

Az aranybányászat egyik legnagyobb gondja, hogy egyre
nagyobb mélységbõl kell termelni (van olyan akna, amelynek
a mélysége több mint 4000 m). Az aranybányászati szektor
120 000 fõt foglalkoztat, és a másik 120 000 fõ pedig a kapcso-
lódó szolgáltatásokat látja el. A kormány szerint az aranybá-
nyászat 2,5 millió fõnek biztosít megélhetést.

A szén
Dél-Afrika az évi 224 millió tonna termelésével az ötödik

helyen áll a világ ranglistáján. Ebbõl 25%-ot exportálnak
Kínába, Indiába, Dél-Koreába és Európába. A maradék 75%
legnagyobb részét az erõmû szektor használja el, és a távlat-
ban is a szén lesz az ország energiabázisa. Ezért jelenleg is két
széntüzelésû erõmûvet � Medupi és Kusile � építenek, az
energiaellátó vállalat, az Eskom pedig a kapacitását 2026-ig
80 000MW-ra tervezi emelni. A szénbõl vegyi termékeket állít
elõ a Sasol cég.

A legnagyobb széntermelõ vállalatok a BHP Billiton
Energy Coal, az Anglo American Coal, az Xstrata és a Total
Coal. A nagy szénmezõk � 53 Mrd tonna � a Mpumalanga�s
Witbank-ban (külszíni fejtések) is a Waterberg régióban van-
nak. Ahhoz, hogy a nagy exportigényt teljesíteni tudják, nagy
fejlesztéseket hajtanak végre a Richards Bay Coal kikötõben,
melynek kapacitását 91 Mt/év-re emelik. A szénbányászati
szektor a jelenlegi termeléssel még 200 évig tud üzemelni.

A platina
Ez a nemesfém árban már megelõzte az aranyat, mert

2011 elsõ félévében 1800 USD/uncia körül kereskedtek vele
(az arany 1500 USD/uncia).

A dél-afrikai Bushveld Igneos Complex (BIC) rendelke-
zik a legnagyobb platina, palládium, ródium, ozmium, ruténi-
um és irídium � valamint az ezekkel együtt elõforduló nikkel
és a réz � készlettel, és egyúttal a világ vezetõ platinatermelõ-
je is a 4,5 millió uncia/év mennyiséggel.

A második az Anglo Platinum (2,6 M uncia/év), a harma-
dik az Implats Platinum (1,74 M uncia/év), negyedik a
Lohmin vállalat (694 E uncia/év) termeléssel (1 uncia= 28, 35
gramm). A bányászati beruházások folyamatosak, az Implats
Platinum jelenleg is három függõleges aknát mélyít, melyeket
2011-ben, 2013-ban és 2016-ban fognak átadni.

Dél-Afrikában a bányászat legnagyobb kihívása ma még
mindig a szakemberhiány. Mindent elkövetnek minden szak-
mai szinten a képzésre, de ennek ellenére a szakemberek be-
vándorlása óriási.

Nagy erõfeszítéseket tesz a kormányzat a környezetvéde-
lemért, szigorú törvényeket hoztak, amelyek betartását is kö-
vetkezetesen megkövetelik. Példa erre, hogy gátszakadás
miatt 2002-ben a Gauteng-i bányaüzem tárolójából nagy
mennyiségû savas víz ömlött a Robinson tóba, melynek elhá-
rítását a bányaüzemnek azonnal végre kellett hajtani.

A 120 éves bányászat Dél-Afrikában egy jó példát mutat
arra, hogy a bányászati tevékenységmilyen jó gazdasági alapot
tud biztosítani egy ország számára.
Engineering and Mining Journal 2011. június

Bogdán Kálmán
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Németország energiatermelésének a forrásai

A 2010-es év adatai:
Barnaszén................................................24%
Kõszén ....................................................19%
Atomenergia ..........................................22%
Földgáz ....................................................13%
Szélenergia ............................................6,2%
Biomassza ..............................................5,6%
Vízenergia ..............................................3,2%
Napenergia................................................2%
Egyéb..........................................................5%
A német parlament döntése szerint csökkenteni kell az

atomerõmûvek számát, amit viszont nem lehet kizárólag az
ún. megújuló energiával (22%-ot kellene) pótolni. Marad te-
hát, ha átmenetileg is, a széntüzelésû erõmûvek energiaterme-
lésének (jelenleg 43%) a növelése.
Heti Világgazdaság 2011. augusztus 20. Bogdán Kálmán

A Siemens új 400 kV-os egyenáramú távvezetéke

Ez év (2011) április 1-jén avatták fel a Siemens cég új 400
kV-os egyenáramú távvezetékét (HVDC), amely Dél-Angliát
(Dover) és Dél-Hollandiát (Rotterdam) köti össze. A tenger-
ben lefektetett kábelen keresztül 1000 MW teljesítményt
tudnak mindkét irányba szállítani.
Siemens Living Energy 2011. július Bogdán Kálmán

Ausztrália bányászata

Ausztrália a hatodik legnagyobb ország a földünkön, bõsé-
ges ásványkincsekkel van megáldva: a területén van pl. bizo-
nyított 28 Mrd t szén és 64 Mrd t megkutatott vasérc. A vilá-
gonAusztrália a legnagyobb szénexportõr, az arany és a nikkel
termelésében a második, míg az uránium eladásában a har-
madik a világon. Nagyon gazdag készletei vannak rézbõl,
ezüstbõl, bauxitból és cinkbõl.

Mindezek együtt alakítják az ország gazdasági életét.Az eb-
ben az iparban dolgozó szakembergárdát jól meg is fizetik. A
nagy multinacionális cégek � BHP Billiton és Rio Tinto � mel-
lett több mint 600 bányászati vállalat dolgozik az országban.

Nyugat-Ausztrália � bányászati központja Perth � a bányá-
szati ipar hajtóereje, mert pl. 2009-ben többmint 540 vállalko-
zás termelt 50 különbözõ ásványt.

Ausztrália vasércbányászatát már több éve a két fent em-
lített nagy cég uralja. 2009-ben 394 Mt vasércet termelt az or-
szág, melybõl 362 Mt-át exportált. A két vállalat legnagyobb
beruházása a Pilbara és az Olympic Dam.

Nyugat-Ausztrália aranybányái közül � Tropicana,
Boddigton, Super Pit, Catalpa � a legnagyobb aWattle Dam a
92 000 oz/év termeléssel, kedvezõ önköltségen (450 USD/oz).

Ausztrália összes nikkeltermelése � 180 000 t/év � a nyu-
gat-ausztráliai bányákból származik, az átlag önköltségük 750
AUD/t.

Ma már az ipar számára nélkülözhetetlenek az ún. ritka-
földfémek � ittrium, lantán, neodímium, cérium, erbium, túli-
um �, melyek nagy készletét tárták fel a geológusok a Mount
Weld hegységben Ny-Ausztráliában, ezzel is gazdagítva a
nemzeti vagyont.

Queensland Szövetségi Állam Ausztrália erõmûbázisa. A
legtöbb szenet � erõmûit és kokszolhatót � itt bányásszák és
exportálják. 2010-ben 175 Mt szenet exportáltak 5 különbözõ
tengeri kikötõbõl.

A szén mellett jelentõs az egyéb ásványok bányászata is,
mint pl. az ólom, mellyel második helyen áll a világranglistán,

harmadik helyen a cink és hatodik az ezüst bányászatával. El-
ismert mennyiséget termelnek rézbõl (830 000 t/év), aranyból
(300 t/év), nikkelbõl (180 000 t/év), ónból (9200 t/év) bauxitból
(5,38 Mt/év) és uránból.

Bõvült a szövetségi állam bányászati palettája, mert a ge-
ológusok kutatásainak az eredménye lett, hogy az ún. straté-
giai ásványokból is � lítium, szkandium, tantál és platina � je-
lentõs készleteket tártak fel.

Az állam szakembergárdája minden szinten � szakmunká-
sok, technikusok, mérnökök �megfelelõ, az iskoláik, intézmé-
nyeik egészen a legfelsõ lépcsõig (Akadémia) kielégítõek.

2011 tavaszán hatalmas árvíz pusztított Queensland terü-
letén, melynek sok bányaüzem is (külfejtés, mélymûvelés) ál-
dozatul esett. A kárelhárításmellett új külfejtést is nyitottak az
AlphaCoal keretén belül, mely ez évbenmég 30Mt szenet fog
termelni.

Az Ambre Energy vállalat új fejlesztést indított Brisbane
mellett: szén-cseppfolyósító (coal to liquid), szén-elgázosító,
és metanol és egymetanolból gázolajat elõállító üzemet építe-
nek. Itt 4,5 Mt/év szenet fognak elgázosítani és 1 Mrd liter/év
gázolajat fognak termelni.

Az Északi Régiók Szövetségi Állama ma még a bányászati
kutatások kezdetén tart, melyekre eddig 22,4 M AUD-t köl-
töttek. Eddigi eredmények: A 2008-ban megnyitott foszfátbá-
nya éves termelése ma már 8 Mt, a Bootu Creek mangánbá-
nyáé 1 Mt.

Új Dél-Wales (New South Wales) Szövetségi Államban a szén
bányászata már 1828-ban elkezdõdött és tartotta a terme-
lésben az elsõ helyét az 1980-as évekig, amikor is ezt a dicsõ-
séget átvette tõlük Queensland. Rekord eredményük 2009-
2010-ben volt, amikor is 188,8 Mt-át termeltek.

Aranytermelésben a második helyen állnak Ausztráliá-
ban. ANewcrest�s Cadia Hill külszíni arany-réz bányaüzem az
Orange régióban van. A Cobar medencében a Nymagee bá-
nyaüzemben a Pasminco és a Consolidated Zinc CRA vállala-
tok aranyat, rezet, ólmot és cinket bányásznak. Az érc réztar-
talma 5,8%, az arany 8,6 g/t.

Dél-Ausztrália Szövetségi Állam eddig nem tartozott a nagy
bányászati üzemekkel rendelkezõk közé, mert gazdálkodását
leginkább a mezõgazdasági termelés jellemezte. Ez, úgy lát-
szik, meg fog változni, mert a BHP Billiton az ún. Olympic
Dam projekt keretén belül megindította a külszíni bányaüzem
termelését � 750 000 t/év réz, 9 000 kg/év urán-oxid, 800 000
oz/év arany, 2,9 M oz/év ezüst (1 oz = 28,35 g), valamint a bá-
nyaüzemhez tartozó infrastruktúra � ércelõkészítõ-mû, erõ-
mû, távvezeték, vasútvonal, tengeri kikötõ � kiépítését.

Az IMX Resources szintén megkezdte az elõkészületeit a
Cairn Hill vasércbánya termelésbe állításához.

Tasmania szigetén a geológiai kutatások egyik jelentõs
eredménye, hogy a sziget ÉNy-i területén találták meg a világ
legnagyobb ónérckészletét. A Venture Minerals el is indította
a bányászati beruházások munkálatait a Renison�s ércövben,
és tervük szerint évente 8 000 t ónt fognak termelni.

Ausztráliában a bányászatnak hosszú távon is van jövõje, a
kormányzat megbízható partner a bányászati beruházók szá-
mára, kiegyensúlyozott a pénzügyi � adó rendszere, jó a szak-
embergárdája, akik nagy ambícióval fejlesztenek, valamint
biztos a piaci háttere is, mert Kína, Dél-Korea, Japán, India és
Indonézia igénye a bányászati termékekbõl szinte kielégíthe-
tetlen.
Engineering and Mining Journal 2011. szeptember

Bogdán Kálmán
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Gyászjelentés

Namesánszki Csaba okl. bányamérnök 2012. január 5-én Székesfehérváron elhunyt.

Dr. Bodnár János okl. bányagépészmérnök, címzetes egyetemi docens 2012. január 6-án, életének 70. évében
Miskolcon elhunyt.

Dr. hc. dr. Takács Ernõ okl. bányamérnök, professor emeritus, 2012. január 12-én, életének 85. évében
Miskolcon elhunyt.

Turcsányi László okl. bányamérnök, okl. közgazda 2012. január 20-án, 65 éves korában Kazincbarcikán elhunyt.

Dr. Zsámboki László jogász, okl. könyvtáros, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum címzetes
fõigazgatója, az OMBKE tiszteleti tagja 2012. január 25-én, életének 76. évében Miskolcon elhunyt.

Zambó Péter okl. olajmérnök, okl. bányamérnök, okl. matematikus 2012. január 29-én, 61 éves korában
Miskolcon elhunyt.

Zólomy Miklós okl. bányamérnök 2012. február 11-én, 83 éves korában Budapesten elhunyt.

Priegl Pál bányatechnikus 2012. február 11-én, életének 81. évében Csolnokon elhunyt.

Dr. Szabó Ferenc, okl. közgazdasági mérnök, a Dunaferr nyugalmazott vezérigazgatója, az OMBKE tiszteleti
tagja életének 82. évében, 2012. február 14-én, Dunaújvárosban elhunyt.

(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)

Gyors lefolyású, tragikus betegség következtében 2011. november 21-én elhunyt Sármai János barátunk, a Tata-
bányai Bányák Vállalat volt fõmérnöke. Vele egy precíz, sokoldalú, melegszívû kollégát veszítettünk.

1940. február 4-én született bányász családban. Édesapja a tatabányai, majd orosz-
lányi XVI-os akna üzemvezetõje volt. Tõle örökölte a bányászok és a labdarúgás sze-
retetét. Általános iskoláit szülõhelyén, Tatabányán kezdte, majd Budapesten fejezte
be, középiskolába a tatabányai Árpád Gimnáziumba járt. AMiskolci Nehézipari Mû-
szaki Egyetemen 1964-ben bányamûvelõ mérnök oklevelet kapott.

Már az egyetemen elismert közösségi ember lett. Kiváló hallása és hangja által az
évfolyam cantus praesessé választotta. A bányászhallgatók labdarúgó szövetségi kapi-
tánya volt harmadéves korunktól, kamatoztatva a Tatabányán edzõsködõ jó barátjától,
Lakat Károlytól tanult stratégiákat.

1964. július 1-jétõl a Tatabányai Szénbányászati Tröszt mérnöke. A Tatabányán
lévõ helyes módszer alapján Õ is sorban betöltötte a termelõ üzemeknél kialakított
felelõs munkaköröket. Rövid ideig volt beosztott mérnök, utána mérnökségvezetõ a
VIII-as akna szervezetében, majd biztonsági csoportvezetõ lett az 1969�1970-ben a
rekonstrukciós tervek végrehajtása során egyesült � VIII-as, X-es, XI-es aknákból

létrehozott � XI/a aknánál.
Szerette a munkáját, ebbenmagas fokú precizitás volt rá jellemzõ. Szerette az irányítása alatt dolgozó bányászo-

kat. Szívesen töltötte velük nemcsak a munkaidõt, hanem a szabadidejét is. Ez a hozzáállása váltotta ki azt a nagy
szeretetet, amit viszonzásul kapott vezetõitõl és munkatársaitól.

Biztonsági csoportvezetõi beosztásában éltemeg szakmai pályafutása legnagyobb tragédiáját, az ekkormár a bá-
nyaüzeméhez csatolt XII/a aknában 1978. február 16-án bekövetkezett sújtólégrobbanást. A 26 elhunyt bányászt
mind barátjának tekintette.Megrendülésének nagyságát azmutatja be a legjobban, hogy a tragédia utánimunkában
aktívan részt véve kijelentette, hogy Õ �nem jön fel többé a bányából�.

Szakmai életútja, fejlõdése � mivel hûséges volt akna-, illetve bányaüzeméhez is � összekötõdött a VIII-as és a
XI/a aknaüzemek fejlõdésével. Aknafõmérnökként kamrafejtések, zsákgátas iszaptömedékeléses frontfejtések,

Sármai János
(1940�2011)

Sármai János
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majd összevonások által felszabadított függõleges aknapillérekben meglévõ vastag (40 m) telep lefejtésében kon-
centrált egyedi acéltámos fõteszén omlasztásos pászta, illetve frontfejtések adták az alapot a sokrétû szakmai alkotá-
sainak. 1987-ben Õ jelentette Kapolyi Lászlóminiszternek, hogy az utolsó csillével befejezõdött a Tatabányai Szén-
medence termelése. A termelésben eltöltött 23 év után a vállalat robbantásvezetõi posztját töltötte be, 1993-ban tör-
tént nyugállományba kerüléséig.

Aktívmunkássága alatt hétszer �KiválóDolgozó�, 1986-ban �KiválóMunkáért�miniszteri kitüntetésben részesült.
Már a szakma gyakorlása alatt is a szívébõl fakadó szeretet sugárzott, mind a bányász munkatársak és egyetemi

évfolyamtársak, mind a bányász hagyományok és a család irányába. Szakestélyeink szervezésének fõ mozgatója, a
szakesteken cantus praeses, az utóbbi idõben már negyedéves rendszerességû egyetemi évfolyamtalálkozók aktív
tagja és hangulatteremtõje volt jogász feleségével együtt. Kiváló hallását és hangját a bányász rendezvényeink szín-
vonalát és hangulatát szinte minden eseményünkön emelõ Rozmaringos Bányász Egylet néven mûködõ énekkar
tagjaként kamatoztatta haláláig.

Nyugdíjas évei alatt is, mintegy 12 éven át volt oszlopos tagja a Tatabányai Sport Club teke szakosztályának.
Emlékezzünk együtt, gondoljunk Rá igaz emberséggel, amilyen Õ volt, a �Nagy Mackó�. Soha nem feledünk,

ezúton is búcsúzunk és mondunk utolsó Jó szerencsét!
Szikrai Miklós

2011. október 29-én a salgótarjáni régi városi temetõben meghatódott gyászoló közösség búcsúzott az életének
77. évében rövid betegség után elhunyt Zentai Kálmán aranyokleveles bányamérnöktõl.

1934. január 19-én Mizserfa bányatelepen született. Szülei a bányaüzemnél dol-
goztak. Az általános iskolát Mizserfán és Kazáron végezte. Balassagyarmaton kezdte
a középiskolát, amit a második világháború miatt meg kellett szakítani, végül Salgó-
tarjánban érettségizett 1952-ben. Mint minden bányatelepi gyereknek, az útja a bá-
nyához vezetett, és rövid idõ után aMiskolci NehézipariMûszaki Egyetemre nyert fel-
vételt, és 1957-ben Sopronban kapta meg bányamérnöki diplomáját.

ANógrádi SzénbányákKazári Bányaüzemmérnökségén kezdett el dolgozni, és ez
a munka gyakorlatilag meghatározta a jövõjét. Egész életét a bányamérés szakterüle-
tén töltötte. Hamar felismerték magas szakmai felkészültségét, hozzáállását, és beke-
rült a vállalat központi mérnökségére.

Aktívan részt vett nagy szakmai kihívást jelentõ munkákban, mint pl. a Szorospa-
taki- és Katalin-akna szénmezõket összekötõ vágatok áttörési mérésében. A hatvanas
évekmásodik felében aNagybátonyi Bányaüzemmérnökségének vezetõje lett. Irányí-

totta és aktív résztvevõje volt az akkor folyó két legnagyobb bányamérési munkának: Ménkes Nemes-ereszke áttö-
rési munkáinak és a kányási lejtõsakna méréseinek.

A szénbányászat visszafejlesztése után a Nógrádi Szénbányák a melléküzemágakkal próbálta javítani helyzetét.
Zentai Kálmán az újonnan alakult földtani és földmérési irodában kapott fontos feladatokat. Az iroda vezetõjeként
irányította a terepi felmérõk munkáját. A precíz munka meghozta gyümölcsét, tevékenységüket az egész olajipar-
ban elismerték. 1978-ban kinevezték a Nógrádi Szénbányák fõ bányamérõjévé, e munkakörbõl ment nyugdíjba
1989-ben.

Szakmai tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el. Megkapta a Bányász Érdeméremmindhárom fokozatát, a
bányászat kiváló dolgozója elismerést. 2007-ben átvehette az aranydiplomáját.

Tudását szívesen megosztotta a fiatalokkal. Föld- és bányamérést tanított a miskolci Bányaipari Technikum
Nagybátonyba kihelyezett levelezõ tagozatán. Több tanítványa a Földmérõ Iroda kiváló szakemberévé vált. 1959-
tõl tagja volt az OMBKE salgótarjáni osztályának. A rendezvényeket rendszeresen látogatta, csendes, becsületes,
zárkózott ember volt. Az itteni kollégái, ismerõsei alkották baráti társaságát. Családot nem alapított.

A sokak által kedvelt, tisztelt kollégát az OMBKE helyi szervezete saját halottjának tekintette. Hamvait bányász
szertartással kollégái, barátai, tisztelõi a Bányászhimnuszt énekelve bocsátották utolsó útjára. Utolsó �Jó szeren-
csét!�

Vajda István

Zentai Kálmán
(1934�2011)

Zentai Kálmán
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Fájó szívvel vettük tudomásul a szomorú hírt, hogy Gordos Pál okl. bányagépészmérnök és bányavillamossági
szakmérnök, a Tatabányai Bányák Vállalat nyugalmazott vezetõ tervezõje életének 84. évében rövid szenvedés után

elhalálozott.
1927. augusztus 8-án született Zagyvapálfalván. Elemi iskoláit a MÁK Rt. magán

népiskolájában kezdte, majd a Felsõgallai Polgári Fiú Iskolában folytatta. 1943-ban
végbizonyítványt kapott. A II. világháború miatt bányamunkásként dolgozott a MÁK
Rt.-nél, és 1946. február 11-én segédvájári bizonyítványt kapott. A gépész szakma ér-
dekelte, ezért beíratkozott a Villamosipari és Kereskedelmi Szakiskolába, ahol 1948-
ban mûszerész segédlevelet kapott. Az új szakmájának megfelelõen a Siemens Mû-
veknél keresett munkát (1946�1952) és beíratkozott az ÁllamiMûszaki Fõiskola Szén-
bányász (bányagépész) tagozatára � munka mellett tanult � és 1952. december 15-tõl
bányagépész szakmérnök. 1969�1971-ben a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem le-
velezõ hallgatója, ahol bányavillamossági szakmérnöki oklevelet kapott.

Munkahelyei: MÁK Rt. (1943�1946), Siemens Mûvek (1946�1952), Dorogi Szén-
bányák Vállalat (1952�1959), Nógrádi Szénbányászati Tröszt (1959�1964), Tatabányai
Szénbányák Vállalat (1964�1988). Az 1988. november 22-i nyugdíjba vonulásáig 45 év

szolgálati idõt szerzett. Szabadidejében festegetett.
A Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1959-tõl volt tagja.
Munkáját kitüntetésekkel is elismerték: Sztahanovista Oklevél (1950), Szakma Legjobb Dolgozója (1950),Munka

Érdemérem (1954), Bányászat Kiváló Dolgozója (1957), Bányászati Szolgálat Érdemérem mind a négy fokozat
(gyémánt: 1987), Kiváló Újító (bronz fokozat), Honvédelmi Érdemérem.

A Tatabányai Síkvölgyi úti temetõ ravatalozójában 2011. november 29-én felesége, 3 gyermeke, 5 unokája,
6 dédunokája, valamint kollegái és volt iskolatársai, közeli ismerõsei búcsúztak, és kívántak utolsó �Jó szerencsét!�.

Benyõcs Ferenc

Gordos Pál
(1927�2011)

Gordos Pál

1928. augusztus 27-énMiskolcon katonatiszti családban született. Elemi iskoláit Kunszentmiklóson és Pestújhe-
lyen végezte. Családi hagyományként a kõszegi katonai alreáliskola I-IV. évfolyamát elvégezve, a Marosvásárhelyi

Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskolába került. II. éves növendékként Német-
országba vitték. A hadifogságból 1946-ban tért haza.

1946�1948-ban föld alatti bányamunkásként a Borsod megyei bánfalvai szénbá-
nyában dolgozott, majd vállalati ösztöndíjjal a pécsi Bánya-, Kohó- és Mélyfúróipari
Középiskola tanulója lett. Tanulmányait Tatabányán fejezte be, és itt kapott technikusi
oklevelet.

1952. január 2-án a MASZOBAL Rt. iszkaszentgyörgyi bányaüzeméhez (késõb-
biekben Fejér Megyei Bauxitbányák) került. A bauxitbányászatban különbözõ beosz-
tásokban 32 évet dolgozott. Néhány hónapig aknász, majd 1960-ig a központi mérnök-
ségen vezetõ bányafelmérõ, 1960�1962 között bányamester, 1963�1984-ig biztonsági
megbízott, vállalati biztonságtechnikai csoportvezetõ volt. Folyamatosan tovább ké-
pezte magát, munkavédelmi szaktechnikusi oklevelet szerzett. Nyugdíjasként bizton-
ságtechnikai tanácsadóként még négy évig dolgozott. Személyes tapasztalatait �A kin-
csesbányai bauxitbányászat 1951�1983 évek közötti technikai, technológiai, valamint

a munka- és életkörülmények fejlõdése� címû tanulmányban foglalta össze.
Munkája elismeréseként a Bányászati Szolgálati Érdemérem fokozatai mellett több alkalommalKiváló Dolgozó,

a Bányászat Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült. Az OMBKE-nek 1953 óta aktív tagja, a Sóltz Vilmos-em-
lékérem tulajdonosa.

2011. december 2-án Szegeden szûk családi körben a Bányászhimnusz hangjai mellett helyezték örök nyu-
galomra.

Kreischer Károly

Martin Roland
(1928�2011)

Martin Roland
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2011. november 5-én, a tatabányai síkvölgyi temetõben vettünk végsõ búcsút édesapámtól, Fecskés Mihály
bányamérnöktõl.

Fecskés Mihály 1926. augusztus 11-én született Bánhidán, a család nyolc gyermeke
közül hatodikként, többgenerációs bányászcsaládból. Az elemi és a polgári iskola el-
végzését követõen õ is a bányánál helyezkedett el, munka mellett végezte el a tatai pia-
rista gimnáziumban tanulmányait. Elõször kifutó volt, majd üzemírnok, 1944-tõl pedig
üzemiroda-vezetõ lett a XV-ös aknaüzemben.

Szintén munka mellett végezte el felsõfokú iskoláit: 1951-ben utász-hadmérnöki,
1955-ben bányamûvelõ mérnöki diplomát szerzett.

Az elsõ diploma után hivatásos honvéd-hadmérnök-fõhadnagyként az ercsi hon-
véd-mûszaki alakulatnál, ezt követõen a Honvédelmi Minisztériumban, a Honvéd
Mûszaki Csapatok Parancsnokságán teljesített szolgálatot.

Az 50-es évek nagy széncsatáinak idején saját kérésére leszerelt és a szénbányászat
területén helyezkedett el. Másfél évig a Bányagépalkalmazási, Kísérleti és Kutató Inté-
zetben dolgozott kutató-mérnökként, majd a Tatabányai Szénbányáknál helyezkedett
el és töltött be vezetõ beosztásokat, mint üzemvezetõ, üzemigazgató, bányafõmérnök,

beruházási, bányalétesítési fõmérnök és mûszaki tanácsadó.

Fecskés Mihály
(1926�2011)

Fecskés Mihály

Türelemmel viselt hosszan tartó betegség után, életének 80. évében a székesfehérvári kórházban elhunyt
dr. Ginter-Gondozó György, az Oroszlányi Szénbányák nyugalmazott osztályvezetõ fõgeológusa.

1932. február 8-án született Bázakerettyén, olajbányász család gyermekeként.
Iskolai tanulmányait Bázakerettyén, késõbb Nagykanizsán a Fiú Polgári Iskolában vé-
gezte, majd Nagykanizsán az Állami Közgazdasági Gimnáziumban folytatta.

Ezt követõen egy évig újságíró gyakornokként dolgozott az Ifjúsági Lapkiadó
Vállalatnál.

A szülõfalu és a család olajkutatáshoz kötõdése felkeltette érdeklõdését a földtan,
a földtani kutatás iránt, aminek hatására, sikeres felvételi vizsga után az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán kezdte meg tanulmányait,
ahol 1956-ban geológus oklevelet szerzett.

Végzett geológusként két évet töltött el a Miskolci Mélyfúró Vállalatnál.
1958-ban bányageológusi munkakörbe, a Közép-dunántuli Szénbányászati Tröszt

Pusztavámi Bányaüzemébe került. Itt kellett megalapozni és illeszteni a termelõ
munkához a bányaföldtani feladatokat. A 60-as évek közepétõl kezdte el megszervez-
ni és kivitelezni a Márkushegyi Bányaüzemet megalapozó földtani kutatást.

1964-ben a Pusztavámi Szénbányát az Oroszlányi Szénbányákhoz csatolták, így a
pusztavámi bányageológia az oroszlányi bányaföldtani osztály irányítása alá került, ahol tovább folytatta munkáját.

1967-ben sikeresen védte meg doktori disszertációját, melynek témája a Vértes-hegység DNy-i elõterének ku-
tatása volt.

A Pusztavámi Szénbányák megszûnte után (1969) munkáját az Oroszlányi Szénbányák bányaföldtani osztályán
osztályvezetõ-helyettesként folytatta, majd a Szénbányászati Tröszt megalakulása után a földtani osztály osztályve-
zetõjeként tevékenykedett nyugdíjba vonulásáig.

Sikeres szakmai tevékenységei között kiemelkedik a még mûködõ Márkushegyi Bányaüzem szénvagyonának
megkutatása, a tervezésben és a bányaépítésben való aktív részvétele.

Munkáját több kitüntetéssel ismerték el: megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem mindhárom fokozatát
(1978-1983-1988), Ipari Miniszteri Dicséretet 1979-ben és �Kiváló Munkáért�miniszteri kitüntetést 1985-ben.

Az OMBKE-nek 1968 óta tagja, és az egyesületi munkájának elismeréseként 2008-ban Sóltz Vilmos-emlékérmet
kapott.

Annus János � Öveges István

Dr. Ginter-Gondozó György
(1932�2011)

Dr. Ginter-Gondozó
György
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Vezetõi feladatai mellett � szakmai érdeklõdését és széleskörû ismereteit kamatoztatva � a fõbb bányabeli ve-
szélyforrások leküzdésében, elsõsorban a korszerû tûz-, víz-, gáz-, szénporvédelem kialakításában (pl. tûz- és robba-
násbiztos fõvágati, mezõlezáró gyorsgátak) aktív közremûködéssel vett részt. Ezenkívül a hagyományos vastagtelepi,
korábbi bányamûvelés maradék szénpilléreinek megkutatásával, pontosításával, újszerû fejtésmódokkal való le-
mûvelésével foglalkozott.

Munkáját több kitüntetéssel is elismerték: Kiváló Újító aranyfokozat (többszörös), a Szakma Kiváló Dolgozója,
Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst és arany fokozata tulajdonosa.

Az OMBKE Sóltz Vilmos-emlékéremmel jutalmazta tevékenységét.
Fecskés Mihály egész életére a becsületesség és a szerénység volt a jellemzõ. Fõnökei, munkatársai tisztelték

egyenességét, korrektségét, beosztottai bizonyosan tisztelettel és hálával gondolnak rá.
Hosszú betegsége után meghitt családi körben távozott közülünk.
A hozzátartozók, munkatársak, katonatársak és barátok a Bányászhimnusz hangjaira búcsúztak és kívántak utol-

só �Jó szerencsét!�.
Édesapám, nyugodj békében!

Fecskés Zoltán

Nagy részvét mellett, katolikus szertartás szerint temették el Sztraka János vasokleveles bányamérnököt 2011.
november 4-én a budapesti Óbudai temetõben. A ravatalozóban a bányásztársadalom nevében dr. Gagyi Pálffy

Andrásmondott beszédet:
Sztraka János vasokleveles bányamérnöktõl búcsúzik a magyar bányászok nagy csa-

ládja. Távozásával egyre kevesebben maradnak közöttünk annak a nagy generációnak
a képviselõi, akik hazánk háború utáni életbenmaradása és fejlõdése érdekében fárad-
ságot nem kímélõ munkájukkal, szakmai tudásukkal az akkori nehéz viszonyok között
tisztességgel igyekeztek biztosítani az energiát és a nyersanyagokat, és szakmai mun-
kájukkal elismerést vívtak ki az utódgenerációban.

Sztraka János 87 évvel ezelõtt, 1924. január 19-én született Várpalotán. Középisko-
láit Egerben, a Cisztercita gimnáziumban, majd Székesfehérváron végezte. A gimná-
ziumban szerzett humán mûveltsége irigylésre méltó volt.

1941-ben íratkozott be a Magyar Királyi József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem soproni Bányamérnöki Karára. Egyetemi tanulmányait a világháborús
körülmények között fejezte be. Sopron bombázását a tanárokkal együtt a pincében át-
élve, 1945-ben a front átvonulásának napjaiban szerzett bányamérnöki oklevelet.

Sztraka János a hat évtizedes bányászpályája során több egymást váltó irányítási rendszerben tisztességgel szol-
gálta a szakmánkat a bányászat intenzíven felfutó idõszakától kezdve a kényszerû bányabezárásokig. Munkáját szá-
mos kitüntetéssel ismerték el.

1945-tõl 1951-ig Dorogon üzemmérnökként, késõbb üzemvezetõként dolgozott, ahol megtanulta tisztelni a
szakmai gyakorlat és a mérnöki elmélet összefonódását képviselõ bányamérnöki munkát.

A pályakezdõ hat év egy más szintû munkával folytatódott. A vidéki bányamérnököt a dinamikus fiatalítás je-
gyében 1951-tõl a szénbányászatot irányító Bánya- és Energiaügyi Minisztériumba helyezték. A minisztériumban a
szénvagyongazdálkodási osztály dunántúli referense, majd az ipargazdasági osztály dolgozója lett.

1963-tól 1984-ig a bányászat mindenkori legmagasabb kormányzati rangú tisztségviselõjének, miniszternek, mi-
niszterhelyettesnek, államtitkárnak volt titkárságvezetõje, mûszaki titkára. Erre a feladatra nyugodt, tárgyilagos vi-
selkedése, jó memóriája, precíz nyilvántartása, alkalmasint kellõen megválasztott humora predesztinálta. Nemcsak
a fõnökei becsülték, de tisztelték és szerették mindazon kollégák, akik kapcsolatba kerültek vele.

Nyugdíjba vonulása után még 15 évig a System Consulting Rt. mûszaki tanácsadója volt.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek gyakorló bányamérnökként 1947-ben lett tagja

Dorogon. Tulajdonosa a 60 éves tagságért járó Sóltz Vilmos-emlékéremnek. Mint nyugdíjas, rendszeresen megjelent
az Egyesület budapesti rendezvényein, ahol régi szakmatársai mindig örömmel fogadták.

Most az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület gyászoló tagjai, a magyar bányász társadalom nevében
mondok bányász szokás szerint utolsó �Jó szerencsét!�

A ravatalozóban hangzott el a Bányászhimnusz, majd az urna elhelyezése után dr. Kapolyi László köszönt el a
régi baráttól és munkatársától, akivel 1976 óta szinte az utolsó napig kapcsolatban volt.

Dr. Horn János

Sztraka János
(1924�2011)

Sztraka János
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Karacs Imre okl. üzemmérnök 1928. november 29-én született Földesen kisbirtokos családban. Elemi iskoláit is
szülõfalujában végezte, majd a Berettyóújfalusi Mezõgazdasági Középiskolába került, ahol 1947-ben érettségizett.

Érettségi után Debrecenben a Mezõgazdasági Egyetemre jelentkezett, de annak elle-
nére, hogy kitûnõ tanuló volt � származása miatt � nem vették fel. A családot a szülõfa-
lujából kitelepítették és Diósgyõrbe kerültek. A diósgyõri gépgyárban helyezkedett el,
és itt dolgozott 1955-ig. Ezt követõen a Földkotró Vállalathoz került, ahol részt vett a
K-i fõcsatorna építkezésén. Mint felmérõ tevékenykedett jó ideig, majd megbízták a
földszállítási munkák ellenõrzésével.

1957 elején elhatározta a nehézipari fõhatóság, hogy a Mátraalján, Ecséd-Rózsa-
szentmárton, Szücsi térségében a külszíntõl 15-30 m-re található lignittelepeket külfej-
téses bányászattal termeli ki. Ekkor került Ecsédre Karacs Imre, már mint a Külszíni
Szénbányászati Vállalat alkalmazottja. Feladata volt a bányászathoz szükséges terüle-
tek kisajátítása. Mind a �Tanácsokkal�, mind a mezõgazdasági szövetkezetekkel ered-
ményesen tárgyalt, megegyezett a tulajdonosokkal és megkezdõdhetett a lignittelepek
felett elhelyezkedõ meddõ rétegek letakarítása. A Német Demokratikus Köztársaság-
ból behozott használt marótárcsás és vedersoros gépekkel a földmunkák jól haladtak
kollégánk irányításával. A széntermelést a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt végezte.

1963-ban a minisztérium úgy döntött, hogy a Külszíni Szénbányászati Vállalatot és a Mátravidéki Szénbá-
nyászati Trösztöt petõfibányai központtal összevonja: létrejött a Mátraaljai Szénbányászati Tröszt. Így mind a leta-
karítás, mind a széntermelés egy vezetés alá került. Karacs Imrét a termelési osztály vezetésével bízták meg. Mikor
16 év után a széntermelés megszûnt az ecsédi külfejtésben, gáz- és olajvezeték-építés lett az üzem feladata, és a
paksi atomerõmûhöz gyártottak vasszerkezeteket.

1966-ban Székesfehérváron elvégezte a Mûszaki Fõiskolát és okl. üzemmérnök lett. Foglalkozott a felhagyott
ecsédi külfejtés külsõ és belsõ bányáinak újrahasznosításával, rekultiválásával. Errõl tanulmánya jelent meg, ame-
lyet a Visontai Külfejtésen is hasznosítottak. Munkáját számos kitüntetéssel, oklevéllel ismerték el.

Nyugdíjba vonulása után megírta az ecsédi üzem történetét, amit a BKL Bányászat is leközölt.
Az OMBKE-nek több mint 40 évig tagja volt. 1993-ban aMátraaljai Szénbányák nyugdíjas vezetõi megalakítot-

ták a Lignit Baráti Kört. Ennek alapító tagja volt és 15 évig pénztárnoka. Haláláig aktívan tevékenykedett a veze-
tõségben.

Karacs Imre temetése 2012. január 14-én volt Gyöngyösön a református templomban. A barátok, munkatársak
nevében e sorok írója búcsúzott és mondott utolsó �Jó szerencsét!�.

Dr. Szabó Imre

Karacs Imre
(1928�2011)

Karacs Imre

Gyöngyösön született ötgyermekes iparos családban. Gyermekkorát is Gyöngyösön töltötte, itt járt elemi iskolá-
ba, majd az akkori Koháry IstvánGimnáziumban érettségizett. Érettségi után orvosi egyetemre járt Budapesten, de

a háború tanulmányait félbeszakította.
Az ötvenes években a gyöngyösi mûvelõdési házban népmûvelõként dolgozott öt

évig, majd a Borforgalmi Vállalatnál lett osztályvezetõ. E beosztáshoz szükség volt a
pénzügyi ismeretekre, ezért Salgótarjánban felsõfokú pénzügyi szakképesítést szerzett.

1964-tõl Petõfibányán aMátraaljai Szénbányák Központban helyezkedett el, ahol a
beruházási osztályon fõelõadóként, majd az elõkészítési osztályon osztályvezetõ-he-
lyettesként dolgozott. Részt vett a visontai és bükkábrányi külfejtések beruházási mun-
káiban. Pénzügyi szaktudását a beruházási bankokkal való kapcsolattartásban igen jól
tudta kamatoztatni. A hatóságokkal a különbözõ engedélyek megszerzését szintén si-
keresen végezte. Feladata volt a Gyöngyösön épülõ tanácsi és bányász lakások építésé-
nek koordinálása, mûszaki ellenõrzése. Elvégezte Petõfibányán a bányaipari techniku-
mot is kitûnõ eredménnyel.

1986-ban felkérték a Gyöngyösorosziban induló Használt Akkumulátor Feldolgozó
Üzem beruházási fõmérnökség vezetésére, amit nagy odaadással végzett, sajnos a beru-

házás különbözõ okok miatt végül is nem valósult meg. Ezt követõen, mint nyugdíjas a Mecseki Ipari Park tervezé-
sében is részt vett, majd 1993-ban aktív üzemi tevékenységét befejezte. Munkáját számos kitüntetéssel is elismerték.

Túri Elemér
(1925�2011)

Túri Elemér
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Tagja volt az OMBKEMátraaljai Szervezetének, segített a különbözõ összejövetelek szervezésében. 1993-1994-
ben aGyöngyösön induló Lignit Baráti Körnek lelkes támogatója volt. 2008-ig, míg egészsége engedte, minden ren-
dezvényen részt vett, az összejövetelek aktív tagja volt.

2011. október 26-án halt meg. Temetése 2011. november 4-én Gyöngyösön az elõvárosi temetõben volt, ahol a
család mellett barátok, ismerõsök, az OMBKE és a Lignit Baráti Kör tagjai búcsúztak Tõle.

Nyugodjon békében, utolsó �Jó szerencsét!�. Isten veled!
Dr. Szabó Imre

Megrendülten vettük a szomorú hírt, hogy Kõbányai Ferenc, az Oroszlányi Szénbányák nyugalmazott területi
fõmérnöke 2011. október 31-én elhalálozott.

1929. augusztus 7-én született Környebányán. Szülei elõbb Pilisszentivánra, majd
Brennbergbányára költöztek. Itt fejezte be népiskolai tanulmányait 1940-ben. A Sop-
roni Állami Petõfi Sándor Polgári Iskolában tanult tovább, majd 1944-ben jelentkezett
a soproni Evangélikus Tanítóképzõ Líceumba. Az iskola megkezdése elõtt Brennberg-
bányán külszíni másodcsatlósként belekóstolt a bányamunkába. Mikor a világháborús
események elérték Sopron környékét és ideiglenesen szünetelt a tanítás, ismét a bányá-
hoz ment, ahol a külszínen kötélpálya csillésként dolgozott.

A háború befejezése után folytatta tanulmányait és 1948-ban megszerezte a tanítói
képesítést. Az iskolai szünetekben a Soproni Erdészetnél dolgozott, de szívéhez köze-
lebb állt a bánya. Ezért amikor tanítói oklevéllel a kezében nem kapott állást, ismét a
bányát választotta. Egy évig Pilisszentivánon volt csillés, majd 1949-ben hazament ked-
ves falujába, Brennbergbányára � szintén csillésként. Munka mellett tanult a tatabányai
Bányaipari Aknászképzõ Középiskolában, ahol 1953-ban végzett.

Közben Brennbergbányán befejezõdött a bányászat, és akik továbbra is bányában
akartak dolgozni, az ország más bányavidékeire mentek. Kõbányai Ferenc Oroszlányt választotta; 1951. július
1-jétõl a XVII. aknán dolgozott vájárként. A technikum elvégzése után ugyanitt aknászi beosztást kapott, majd
körletvezetõ lett. Szorgalmának és tudásának köszönhetõen ettõl kezdve egyre nagyobb feladatokat bíztak rá, egyre
magasabb vezetõi beosztásba került. A XVI. bányaüzemben szakvezetõ fõaknász, fõaknász, bányamester, majd a
Fejlesztési Üzemnél tett rövid kitérõ után aXIX. bányaüzemben bányamester, fõbányamester lett. Közben levelezõ
tagozaton elvégezte a Felsõfokú Bányagazdasági Technikumot. 1968-tól a XXII. bányaüzem fõbányamestere volt.

A közvetlen munkairányítást 1974-ben váltotta fel a közvetett irányítással, amikor behívták a vállalat központ-
jába, kinevezték a Termelési Osztály területi bányamesterévé. Amunkamellett 1975 és 1977 között levelezõ tagoza-
ton bányagazdasági üzemmérnöki oklevelet szerzett aMiskolci NehézipariMûszaki Egyetemen. Ettõl kezdve nyug-
díjazásáig � 1984-ig � a Termelési Osztály területi fõmérnökeként dolgozott.

Igen nagy szeretettel foglalkozott a régi, muzeális értékekkel, azok gyûjtésével. Egyik kezdeményezõje volt a Bá-
nyászati Emlékhely, majd azOroszlányi BányászatiMúzeum létesítésének, ill. megalapításának. Nyugállományba ke-
rülésével pedig múzeumvezetõként teljes idejét ennek a szenvedélyének szentelte. Nagy érdemei vannak a XVI-os
aknán létesített múzeumnak a befejezett XX. akna területére történõ áttelepítésében. Sokrétû tudása és tapasztala-
ta révén a múzeumlátogatók ezreivel szerettette meg a bányászatot, amit német nyelvtudása révén a külföldi ven-
dégekkel is megismertetett.

Munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el. Elsõk között kapta meg 1955-ben a Magyar Népköztársaság
Munka Érdemérmét. Hétszer volt Kiváló Dolgozó, megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem mindhárom fokoza-
tát, Kiváló Újító ezüst fokozatot, nyugdíjba vonulásakor pedig a Magyar Népköztársaság Kiváló Munkáért kitünte-
tését. Sokat tett magáért a városért is, amit �Oroszlányért� díszoklevéllel ismertek el.

Egyesületünknek 1960 óta volt tagja. Az oroszlányi szervezetnek több cikluson keresztül volt vezetõségi tagja, a
helyi történeti bizottság vezetõje. Rendszeres látogatója, többször elõadója volt a helyi szervezet összejöveteleinek,
lelkes résztvevõje a kirándulásoknak, szakestélyeknek. Számos szakcikket, híranyagot írt a lapunk számára. Az
Egyesületben végzett munkájáért megkapta az OMBKE Centenáriumi Emlékérmet. A 40 és 50 éves tagságért meg-
kapta a Sóltz Vilmos-emlékérmet.

Személyével egy jó kedélyû, magabiztos és határozott egyéniséget vesztettünk el. Temetésére 2011. november
11-én került sor az oroszlányi temetõben. Hamvait tartalmazó urnája elõtt barátai, munkatársai, tisztelõi álltak
díszõrséget. A Bányászhimnusz elhangzása után helyezték végsõ nyughelyére kedves leánya mellé.

Kedves Feri bácsi! Emléked örökre megõrizzük!
Gyõrfi Géza

Kõbányai Ferenc
(1929�2011)

Kõbányai Ferenc



Kerekes Árpád: �A csingervölgyi bányászat kezdetei�
In memoriam Riethmüller Ármin (1834�1911)

A könyv az ajkai bányászat hivatalos kezdetének 50 évé-
rõl, és az azt megelõzõ idõszakról szól. Különös értéke, hogy
a korabeli ajkai bányászattal kapcsolatos leírások mellett elsõ
ízben szerepelnek azok az adatok és információk, melyeket a
szerzõ sok éves, nagyon alaposmunkával gyûjtött össze a híres
bányavezetõrõl, családjáról és tevékenységérõl.

A borítólapon Riethmüller Ármin fotója látható mellén a
koronás arany érdemkereszt kitüntetéssel, amit a császár ado-
mányozott az �ajkai bányamû fõnökének a bányamûvelés te-
rén kifejtett buzgó és sikeres tevékenysége elismeréséül�. A
cím � �A csingervölgyi bányászat kezdetei� � nem elírás, ha-
nem arra próbál utalni, hogy a kezdet idõpontja az új ismere-
tek birtokában már nem azonos az eddig a köztudatban lévõ-
vel.

A könyvhöz az elõszót Németh Frigyes, a Bakonyi Erõmû
Zrt. vezérigazgatója írta. Méltató szavai mellett kiemeli a bá-
nyászat Ajka város létrejöttében, életében betöltött szerepét.
Kapcsolódik a szerzõ gondolatához, miszerint �Csingervölgy
magja volt a szén, ebbõl sarjadt Ajka nehézipara�.

A könyv fejezeteit az író részben idõrendi, részben pedig
logikai sorrendiséget figyelembe véve állította össze. A feje-
zetek önállóan is érthetõek, amit a témához kapcsolódó, hely-
ben található fotók, táblázatok is segítenek.

Az elsõ fejezetek az ajkai bányászat eddig ismert hivatalos
kezdete, 1865 elõtti helyi bányászati történésekrõl szólnak.
Érdekes kutatási eredményeket közöl a kislõdi vashámorral
kapcsolatosan. Itt az olvasztás 1751-tõl 1795-ig mûködött, és a
selmeci fõ kamaragrófi levéltárban fellelhetõ dokumentumok
szerint �vasércként� a helyben és a környéken található bauxi-
tot és amangánt,míg tüzelõanyagként faszenet és szenet hasz-
náltak fel. Tehát bizonyítottan ez volt a csingervölgyi szén elsõ
ipari felhasználása, mintegy 90 évvel a jól ismert 1865-ös dá-
tum elõtt.

Az ajkai szén neve a balatoni gõzhajózással kapcsolatosan
is felmerült. A szerzõ ezzel összefüggõ kutatási eredményeit a
�Széchenyi és az ajkacsingervölgyi szén� címû fejezetben osztja
meg velünk.

Ezen idõszakra esik a különbözõ gazdasági társaságok,
elsõsorban részvénytársaságok létrehozása és gyors fejlõdése.
Errõl olvashatunk a �Gründolás� c. fejezetben, illetve a
�Choczenski József� címûben az ajkai vonatkozásokat is meg-
ismerhetjük. Choczenski József valószínûleg Leobenben vég-
zett bányamérnök volt a bánya elsõ képzett vezetõje. Õt kö-
vette Wiesner Raimund, akinek sokrétû ajkai tevékenységérõl
egy külön fejezet szól. Az õ idejében (1873-ban) jött
Riethmüller Ármin is Ajkára, ahol 1881-ben bányatisztként
szolgált.

Minden valószínûség szerint Wiesner írta azt a dolgozat-
nak is beillõ termékismertetõt, amely az egyetlen olyan anyag,
ami ebben az idõben a szénbányával foglalkozik. A
�Kohlenbergbau Ajkamonografische skizze 1879� c. részben ezt
a rendkívül értékes kiadványt ismerhetjük meg. Ebbõl a for-
rásból származik az elsõ és egyetlen leírása annak, hogy mi-
lyen bányászati és fejtési módokat alkalmaztak a bányában.

Ugyancsak a korabeli ismereteket bõvítik aMagyar Bánya-
kalauzból idézett részletek, melyek a csingervölgyi bánya 33
évét ölelik fel (1881-1914).

A �Riethmüller Ármin családjának vázlatos életrajzi adatai
és a meghatározó körülmények kronológiája� 1628-tól 1911.
május 17-ig a család legfontosabb adatait foglalja össze, külö-
nös tekintettel az ajkai bányászattal kapcsolatba került

Árminra és fiára, Károlyra. Ezután Kircheim unter Teck,
Riethmüller szülõvárosának leírása következik. Bár a család-
nak eredendõen a bányászathoz semmi kapcsolódása nincsen,
Árminmégis kiváló bányásszá vált. A szerzõ azt vizsgálta meg,
hogy a céhes rendszernek, amelyben õsei dolgoztak, milyen
hatása volt Riethmüller Ármin munkavégzésére.

Egy rövid becskei kitérõ után � itt dolgozott Riethmüller
Ármin Ajkára érkezése elõtt 16 évig � ismét visszatérünk
Csingerbe, ahol a szerzõ a korabeli bányászünnepekkel foglal-
kozik. Ennek érdekessége, hogy a bányászbúcsút itt nem a bá-
nya védõszentjének napján, hanem július 4-én, Ulrik napján
tartották. Megismerhetjük, hogy ki is lehet az az Ulrik, aki a
védõszent helyére lépett.

A következõ fejezetekben a bevezetõben már említett ko-
ronás arany érdemkereszt kitüntetés adományozási körülmé-
nyeirõl, bányabeli munkásságának 50 éves jubileumáról olvas-
hatunk. Nagyon érdekes, és sok mindent elmond Czekelius
Günther (Bóday Gábor) véleménye a bányavezetõrõl, akit
ugyan õ személyesen nem ismerhetett, de idõtávolságban leg-
közelebb állt hozzá.

A kiadvány a továbbiakban Riethmüller Károly bányamér-
nökrõl, tevékenységérõl közöl ismereteket. Róla kevesen tud-
ják, hogy hosszú ideig édesapja mellett dolgozott, majd annak
távozása után átvette a bánya irányítását. Õ volt a bánya veze-
tõje az 1909. január 14-i bányaszerencsétlenség idején is,
amiért sokan � mint kiderült, méltánytalanul � támadták, két-
ségbe vonták szakmai képességeit. Mindezt cáfolja, hogy a
mentési munkálatokban való helytállása elismeréseképpen
magas kitüntetést kapott. 1911-ben távozott Ajkáról.

Riethmüller Károly jó kapcsolatokat ápoltRéz Géza akadé-
miai tanárral, aki a selmeci líceumban osztálytársa volt, és
gyakran hozott hallgatókat Ajkára, szakmai gyakorlatra. Róla,
valamint Szentistvány Gyula akadémiai tanárról és ajkai tevé-
kenységükrõl olvashatunk, majd Meinhardt Vilmos életrajza
következik, aki 1912-ben a Riethmüllereket követte Ajkán a
bányavezetõi poszton.

Az utolsó fejezetekben az idõszak bányászati szakkifejezé-
seinek magyarázata, Riethmüller Ármin halálával és temetésé-
vel kapcsolatos írás, köszönetnyilvánítás és a szerzõ életrajza
található.

A könyvet a Bódéért Hagyományõrzõ Egyesület adta ki, a
nyomdai munkákat az ajkai Keller Print Nyomda Kft. végezte
kiváló minõségben.

Horváth Károly

Bányászattörténeti Közlemények XI.

Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum
és a Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány közremûködé-
sével adta ki a már hagyományos sorozatának XI. kötetét az
alábbi tartalommal (Rudabánya, 2011, szerkesztõ: Hadobás
Sándor).

Dr. Dobos IrmaWernher György azon tanulmányát ismerte-
ti, amit a Kárpát-medence gyógyvizeirõl, forrásairól írt. Ez
elõször 1549-ben Bázelben, majd nem sokkal utána, 1551-ben
Bécsben, klasszicizáló episztola formában jelent meg.Munká-
játHerberstein Zsigmond báró ösztönzésére állította össze, aki
I. Ferdinánd német-római császár és I. Miksa magyar király
nagymûveltségû tanácsosa volt. Munkájában a budai forrá-
sokról, a török fürdõ szokásokról, a felvidéki termálkutakról,
rézkiválasztó, kõképzõ és mérgezõ vizekrõl, sósforrásokról,
ezeket tápláló folyókról, tavakról írt. Ezzel amunkájával nem-
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csak hazánkban, hanem a mûvelt nyugaton is nagy elismerést
szerzett. Munkájának értékét az is növelte, hogy latinul jelent
meg, így a nyelvet ismerõk részére kitûnõ olvasmány volt.
Nemcsak bányászattörténeti, de szakmai szempontból is érté-
kes munkát adott közre dr. Dobos Irma.

Szemán Attila Úrvölgyi bányapénzeink címen közölt tanul-
mányt. A szerzõ a magyar bányapénzek legjobb ismerõje.
Nemcsak a különbözõ idõben kiadott pénzek formáját, rajza-
it ismerteti, hanem beszámol azokról a gazdasági körülmé-
nyekrõl is, amelyek szükségessé tették a kincstári hivatalos fi-
zetõeszköz mellett ezek használatát. A bányapénzek egyik
alapvetõ sajátossága, hogy csupán a nagyobb üzemeknél,
egyesült vállalatoknál volt értelme használni, mert megköny-
nyítette az ellátást, a természetbeni juttatásokkal együtt bizto-
sította az egyéb cikkek vásárlását. További szempont az is le-
hetett, ha az ellátást a kamara biztosította volna, a kiskereske-
delmi haszon is a kincstárnál maradt volna. Emellett az ismert
korabeli aprópénz-hiányra is megoldást jelentett. Esetleges
írásos utalvánnyal ezt nem lehetett megoldani, hiszen a mun-
kások, sõt az eladók jó része is írástudatlan volt.

A szerzõ elsõsorban a rezet termelõ bányák, kohók gazda-
sági helyzetét ismerteti, részletesen indokolva, hogy miért a
legjelentõsebbek az úrvölgyi bányapénzek. A tanulmány érté-
két külön növeli, hogy számos irodalmi forrást, valamint fény-
képeket, ábrákat közöl, amelyekkel teljessé teszi az ezzel kap-
csolatos ismereteinket.

Tóth Álmos: A bánya, 1908�1919. Egy hajdani bányászati
szaklap emlékére.

A szerzõ �A bánya� címû szaklapot mutatja be, amely
1908 és 1919 között jelent meg heti gyakorisággal. Tematikáját
tekintve alapvetõen eltér a Bányászati és Kohászati Lapoktól.
A fejlécen azt jelzi, hogy bányászati, ipari, kereskedelmi és
pénzügyi hetilap. Fõ célja az volt, hogy a �magyar gazdasági
közvéleményt� tájékoztassa a bányászatról. A lap alapító fõ-
szerkesztõje, Vécsey István � aki valószínûleg ügyvéd volt �
mellett számos cikkíró és szerkesztõ is dolgozott a lapnak.
Állandó rovatai voltak: a vezércikk általában szociális, vagy
iparpolitikai kérdésekkel foglalkozott, ezt mûszaki cikkek kö-
vették, ezután személyi, pénzügyi, kereskedelmi hírekrõl adott
tájékoztatást. Foglalkozott bányajogi kérdésekkel, szabadal-
makkal, rendeletek közzétételével és hirdetésekkel is.

Nagy Péter: Az ózdi vasgyári alkalmazottak lakáskörülmé-
nyei 1918 és 1945 között

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû Rt. 1881-ben jött lét-
re az ózdi, borsodnádasdi és salgótarjáni kohászati üzemek
egyesülésével. A századfordulón kisebb felvidéki telepeket és
bányákat is megvásárolt, így az ország egyik legnagyobb vas-
ipari vállalatává alakult. Országos viszonylatban is kiterjedt
szociális intézményhálózattal rendelkezett. Minden üzemnél
lakótelepeket épített alkalmazottai számára. A szerzõ ebben a
tanulmányában az óriáscég egyik legjelentõsebb egysége, az
ózdi gyár munkásainak és tisztviselõinek lakáskörülményeit
mutatja be.

Hadobás Sándor: A rudabányai vasbuca
A szakemberek szerint �a direkt vasgyártás legritkább és

legértékesebb leletei közé tartoznak a vasbucák, valamint a
vasrudak, amelyeket az újraizzító tûzhelyekben hevített bu-
cákból kovácsoltak�. Ezek közé tartozik a rudabányai vasbu-
ca, amely évtizedek óta látható az Érc- és Ásványbányászati
Múzeum (ma Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattör-
téneti Múzeum) kiállításán, ennek ellenére a szakirodalom-
ban sehol sem említik. Ezt a hiányt pótolja a szerzõ részletes
leírással és fényképekkel.

Hadobás Sándor: Bányász díszzsebkendõ 1948-ból
Bányászattörténetünk számára értékesek azok a relikviák,

személyes tárgyak, amelyek értékükben talán jelentéktelenek,
de társadalmunknak olyan jellemzõ �kordokumentumai�,
amelyek megõrzésre érdemesek. Ezek közé tartozik az 1948-
ban, aMagyar Bányamunkások XIV. Kongresszusa alkalmára
készített díszzsebkendõ. A tanulmányban beszámolót olvas-
hatunk e kongresszusról, politikai hátterérõl és határozati ja-
vaslatairól is.

Hadobás Sándor: Teljessé vált bányászattörténetünk breviári-
uma

A szerzõ a Magyar bányászat évezredes története IV. kö-
tetérõl számol be, amely �Amontanisztika magyarországi tör-
ténetének forrásai és szakirodalma� alcímmel jelent meg. Az
összeállítás kizárólag dr. Izsó István csaknem másfél évtizedes
munkájának köszönhetõ. E hiánypótló kötet 892-tõl 2009-ig
évek szerinti beosztásban, számos szakmai tárgymutatóval és
egy CD-lemezzel tartalmazza bányászat- és kohászattörténe-
tünk forrásait 12438 tételben. A kötetet a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal támogatásával a Magyar Olajipari Mú-
zeum adta ki egy szerkesztõ bizottság szakmai támogatásával.

Benke István

Mexikó bányászata

Mexikó a nemzeti összérték termelésében (GDP) a 13.
helyen áll a világon, és ebben fontos szerepet játszik a bá-
nyászat, amelynek a tradíciója évszázadokra nyúlik vissza.

Ma az országban a bányaiparban a legnagyobb termelési
értéket az ezüst (22733 t/2010), az ún. alap-fémek és az arany
(75 t/2010) bányászata adja, de jelentõsek a bizmut, a fluorit,
a kadmium, a molibdén, az arzén, az ólom, a cink, a grafit, a
mangán és a réz termelése is. Az ország a világ ranglistáján az
elsõ 10 között van a barit, a mangán, a só, az ólom és a cink
(476493 t/2010) termelésében. A ritkaföldfémek termelése is
napról napra emelkedik.

A legnagyobb bányászati beruházók Kanada, az USA és
Kína. 2011-ben megjelent 6 kínai vállalat, és az általuk terve-
zett 12 Mrd USD-ból már 2 Mrd-ot be is fektettek.

A bányászat 2011-ben várhatóan 12MrdUSD értéket fog
elõállítani, és ezzel az olaj- és gázipar, valamint a turisztika
után a harmadik helyen áll az országban.
Engineering and Mining Journal 2011. október

Bogdán Kálmán

Két aranybányát nyit Kanada

AGoldcorp vállalat két aranybánya nyitását tervezi Kana-
dában; az Éléonore bányaüzem Quebecben, a Cochenour bá-
nyaüzem Ontarioban lesz, mindkettõ mélymûveléses.

Az Éléonore 2014-ben lép termelésbe, és a függõleges ak-
nája 7000 t ércet fog szállítani naponta, a tiszta arany termelés
pedig 600 000 ounce (17000 kg) lesz évente 400 dollár/ounce
(14000 dollár/kg) önköltséggel. Az elsõ érctelephez 600 m, a
másodikhoz 1400 m mély aknát fognak építeni.

A Cochenour 2014 negyedik negyedévében lép termelés-
be, ekkorra készül el a függõleges akna és egy 5 km hosszú
lejtõsakna. A napi termelés 1500 t érc lesz, az éves fém-
termelés pedig 275 000 ounce (7800 kg). Az arany önköltsége
350 dollár/ounce (12350 dollár/kg) lesz. Az üzem élettartamát
20 évre tervezik, mert jelenleg az ismert fémarany készlet a
Bruce Channel telepben 5 millió ounce (kb. 140 t).
Engineering and Mining Journal 2011. április

Bogdán Kálmán
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Rehling Konrád bányaigazgató, 1874-1957

címmel könyvet adott ki a Tatabányai Bányász Hagyomá-
nyokért Alapítvány, amely már a negyedik abban a sorban,
amelyben a bányaigazgatók szakmai életútjának bemutatásá-
val törekszik árnyaltabban bemutatni a tatabányai és amagyar
szénbányászat történetét.

Az alapítvány a könyvet 2011. november 18-ánmutatta be
a Szabadtéri Bányászati Múzeumban. A gyülekezõ érdeklõ-
dõket bányászzene fogadta, majd elénekeltük a Bányászhim-
nuszt. Amegjelentek köszöntése után aRozmaringos Bányász
Egylet adott mûsort, ráhangolva a közönséget a bányász té-
mára. A tudósító bevezetésként emlékeztetett arra, ez a szín-
hely, a tatabányai XV. aknaRehling Konrád bányaigazgatósága
alatt kezdett el épülni, így valószínûleg járt is ezen a helyen. 22
évig volt Tatabányán igazgató, teljesítményei közül kiemel-
kedõ, hogy elérte a konkurenciával vívott harcban, hogy Bán-
hidán hõerõmû épült tatabányai palaszén tüzelõanyagra, ezzel
komoly, biztos piacot szerzett a tatabányai szénnek. Az
1929�1931-es gazdasági válság alatt is biztosítani tudta a vi-
szonylag magas foglalkoztatást. Kiteljesítette a MÁK Rt. or-
szágosan is elismert szociálpolitikáját. Munkássága alatt
indult meg az oroszlányi szénbányászat. Mindezen teljesít-
mények alapján méltán tartozik egyik elõdjével, Ranzinger
Vincével és egyik utódjával, Gál Istvánnal a legnagyobbjaink
közé, akik meghatározták a tatabányai bányászatot. A 20.
század keserû, tragikus magyar történelmét jellemzi sorsának

alakulása, ez az igen jelentõs személyiség lakhelyétõl
kitelepítve, mindenkitõl elfelejtve halt meg 1957-ben.

A bevezetõ után dr. Ravasz Éva, a tanulmány szerzõje
megköszönte az alapítvány ismételt felkérését � melyet öröm-
mel vállalt �, majd röviden beszélt a Rehling családról. A
szülõk Ausztriából települtek át Magyarországra, Pécsre, ahol
az apa, Johannes, mészáros mesterséget folytatott. Rehling
Konrádot édesanyja taníttatta, a minden szinten szorgalmasan
tanuló, törekvõ fiatalember jeles államvizsga eredménnyel
szerezte meg bányamérnöki oklevelét. Tatabányára 1916-ban
került, az igazgatóhelyettesi munkakört töltötte be.Tiles János
bányaigazgató súlyos betegsége miatt, 1919-ben a tatabányai
csendõrsortûz idején gyakorlatilag Rehling Konrád töltötte be
a bányaigazgatói tisztet.

A szerzõ a könyv kivetített képeihez fûzött megjegyzése-
ket. A XII. akna (1. kép), amely Rehling Konrád nevét kapta,
kapcsán beszélt a Magyar Dunántúli Villamossági Rt. beru-
házásában épült bánhidai erõmûrõl, amely a helyben termelt
égõpala hasznosítására épült. A bányaépítések mellett a szén
helyi hasznosítását szolgálta a cementgyár bõvítése, a ferro-
szilícium gyártás, a karbidtermelés és az alumínium kohászat
megteremtése. Az újtelepi Munkásotthon képe (2. kép) kap-
csán a MÁK Rt. szociálpolitikájáról, a munkások felemelke-
dése érdekében tett intézkedésekrõl beszélt. Rehling Konrád
személyes példával járt elöl a bányászok mûvelõdésének tá-
mogatására például azzal, hogy olvasókört alapított, amely-
nek tagjai között még ma is ismert bányász családnevek
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Könyvismertetõ



szerepelnek. A termelõ beruházások mellett több száz tiszti
és munkáslakás, társulati elemi iskolák, orvosi rendelõ, gyó-
gyászati célokat is szolgáló gõzfürdõ épült. Ugyan aMÁKRt.
formálisan politikai semlegességre törekedett, a hatalommal
mindenkor lojális volt, errõl Horthy Miklós kormányzó
tatabányai látogatása kapcsán beszélt a szerzõ.

A szerzõ végül összefoglalta az utolsó évek fontosabb ese-
ményeit. Rehling Konrád 1942-ben elhagyta Tatabányát, mivel
a MÁK Rt. központjába került mûszaki vezérigazgatónak,
majd 1945-ben vezérigazgató lett. Ebbéli minõségében a rész-
vénytársaság részérõl õ irányította az államosítást. 1948-ban,
74 éves korában nyugdíjazták. 1951-ben mint volt kizsákmá-
nyolót kitelepítették Budapestrõl Szilvásváradra. 1957-ben
halt meg Egerben.

A nagy érdeklõdéssel hallgatott elõadás után a tudósító
megköszönte dr. Ravasz Évának értékes munkáját és az
ALFADAT Press Kft.-nek a könyv igényes kivitelezését. Majd
az érdeklõdõk birtokba vették a könyveket, melyeket a szerzõ
dedikált.

Dr. Csiszár István

A nyirádi bauxit-elõfordulás keleti része

A Magyar Állami Földtani Intézet kiadásában, a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) könyv- és folyóiratkiadó
bizottságának támogatásával 2011-ben megjelent dr. Bárdossy
György Széchenyi-díjas geológus, ny. egyetemi tanár, az MTA
rendes tagja �The Nyirád-east bauxite deposit, a nyirádi bau-
xit-elõfordulás keleti része� c. monográfiája.

Bárdossy György a Délnyugati-Bakony bauxit-elõfordulá-
sai közül az elmúlt években a halimbai, a malomvölgyi és a
szõci elõfordulások monográfiáját dolgozta ki, melyek könyv
alakban is megjelentek. Ezektõl délnyugatra fekszik a nagy
nyirádi bauxitterület, amit három elõfordulásra lehet felosz-
tani: Nyirád kelet (Deáki-hegy), Nagytárkánypuszta-Csab-
puszta és Lengyelmajor elõfordulásra. Bárdossy György a
deáki-hegyi elõfordulást dolgozta fel, mert a mostani mono-

grafikus feldolgozása követi az elõzõ monográfiákkal meg-
egyezõ tárgyi sorrendet.

A könyvben a területrõl minden szakmai anyag megtalál-
ható. A legújabb matematikai módszerek felhasználásával a
teleptani, tektonikai, kõzettani, geokémiai, ásványtani és ge-
netikai kérdéseket a legkorszerûbb módon értékeli a szerzõ.
A készletszámítás a fuzzy tagságfüggvények segítségével most
elõször történt.

A szerzõ tapasztalatait, a nyirádi elõfordulásról írt monog-
ráfiában megfogalmazottakat, a kutatási stratégiával kapcso-
latban közölt információkat a bauxitbányászat szakemberei fi-
gyelembe veszik és hasznosítani tudják a folyamatban levõ tér-
ségi termelés és a bányatervezések során.

Nyirád térségében eddig több mint 23 millió tonna bauxi-
tot termeltek ki, és bízunk benne, hogy e történetnekmég nin-
csen vége!

Dr. Horn János, Károly Ferenc

Bányászélet vájár szemmel

2011. november 18-án azOMBKEBányászati Szakosztály
dorogi szervezete ünnepelte megalakulásának 90. évforduló-
ját, és akkor kaptam a Szabolcsi Kardos Mihály, Tát és Tokod
plébánosa magánkiadásában megjelent �Bányászélet vájár
szemmel� címû könyvet, amely Pánczél Árpád elbeszéléseit
tartalmazza (lejegyezte a kiadó).

A 90 oldalas könyv döntõ része Pánczél Árpád (1930- ) és
a szerzõ által �sok órán keresztül a téli hétfõ estéken, vacsorá-
zás közben a házukban elhangzott és leírt történet�.

Pánczél Árpád, akinek édesapja is bányász volt, 1947-tõl
Erzsébet aknán, 1961-tõl Csobán tanyán a VI-os aknán, 1973-
tól Sárisápon a VI-os aknán, 1975-tõl Dorogon a XXI-es ak-
nán dolgozott 1983-as nyugdíjazásáig.

A beszélgetés kapcsán leírt fejezetek a bányászat szinte
minden témáját felölelik (a szerszámokról, a bányászat befeje-
zési munkáiról, az ünnepségekrõl), és megismerhetjük a koló-
niát is. A könyvben több korábbi bányamentõ visszaemlékezé-
se, az egyházi évhez kötõdõ tokodi szokások és azon tokodiak
neve is szerepel, akik 2005-ben a bányánál dolgoztak. Nagyon
szép Pánczél Árpád befejezõ gondolata: �legyen ez az elbeszé-
lés is emléke a nehéz bányász életnek�.

A 21 színes fényképet is tartalmazó könyv nagyon érdekes,
és számos újdonságot tartalmaz nemcsak a helybelieknek,
hanema bányászat területén dolgozóknak és nyugdíjasainak is.

Dr. Horn János

Radványi Diána: Telkibányai kerámiák

A hajdani Érc- és Ásványbányászati Múzeum 1970-ben,
Telkibányán hozta létre azt a kerámia gyûjteményt, amely ha-
zánk elsõ porcelángyárának legszebb termékeit mutatja be.
A Telkibányai Ipartörténeti Gyûjtemény, mai nevén Abaúji
Múzeum 2008. évi felújítása során megtörtént a gyûjtemény
kiegészítése és szakmai rendezése. A telkibányai kerámiák
iránt mutatkozó érdeklõdés tette indokolttá a kerámiagyár
hiteles történetét bemutató könyv kiadását. Ennek alapját
Radványi Diána mûvészettörténész szakdolgozata képezte. A
könyv különös értéke, hogy 53 színes képen mutatja be az or-
szág elsõ mûvészi értékû porcelán termékeit és kõedényeit,
amelyek a gyár bezárásáig, 1907-ig az ország egész területén
kedveltek voltak.

A könyvA/5méretben, színes borítóval, 85 oldalban jelent
meg. Kiadó: Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány,
Rudabánya, 2011.

Benke István




