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Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, 
Dr. Szűcs Péter a Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Kar dékánja, 
Páva Zsolt Pécs megyei jogú város polgár-
mestere, Molnár János a Mecsekérc Zrt. 
vezérigazgatója, valamint Dr. Zoltay Ákos 
az Magyar Bányászati Szövetség főtitkára, 
az ünnepség levezetője foglalt helyet.

Az ünnepséget Rabi Ferenc a BDSZ 
elnöke nyitotta meg, ünnepi beszédet Süli 
János országgyűlési képviselő mondott.

Köszöntötte a résztvevőket Dr. Fónagy 
János országgyűlési képviselő és Dr. 
Kaderják Péter államtitkár.

A Bányásznap alkalmából – a hagyomá-

günk résztvevőit, az ország bányászait, 
bányász nyugdíjasait, az iparág megje-
lent képviselőit, valamennyi kedves ven-
dégünket, a sajtó megjelent munkatársait, 
köszönve, hogy elfogadták meghívásun-
kat, eljöttek Pécsre.

10 éve voltunk a Mecseki medencében 
központi ünnepségen, akkor Komló 
városában. 

Pécs város gazdasági fejlődésében a 
18. századi kezdetektől a 20. század 
végéig a szén-, majd az uránbányászat-
nak rendkívül fontos szerepe volt. A 
medence lakói, munkásai hősies helytál-
lással, küzdelem árán győzték le a termé-
szet erőit, hogy legyen az országnak 
energiája, ásványi nyersanyaga.

A Bányásznap ennek az embert próbá-
ló, tisztességes munkának, az összefo-
gásnak, a bányamunkához szükséges 
tudásnak az ünnepe. A bányákat emberek 
alakították, alakítják ki, az ő munkájuk 
járul hozzá az ásványi nyersanyagok 
biztosításához, az energia-ellátáshoz. A 
bányákat csak emberek tudják működtet-
ni, tevékenységük széleskörű hatást gya-
korol. A mecseki medencében a kőszén-
bányászattal indult el a folyamat. Az 

nyoknak megfelelően - kiemelkedő szak-
mai munkájuk elismeréseként „Kiváló 
Bányász” kitüntető címek, valamint 
„Miniszteri Elismerő Oklevél ” elismeré-
sek, illetve szakmai kitüntetések átadására 
került sor.

Az ünnepség hivatalos része a 
Bányászhimnusz közös eléneklésével 
zárult. Az ünnepséget követő állófogadá-
son állófogadáson Molnár János, a 
Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. vezér-
igazgatója mondott pohárköszöntőt.

(Az alábbiakban a megnyitó, illetve 
ünnepi és köszöntő beszédek szerkesztett 
változatát közöljük!)

elmúlt több, mint kétszáz évben a kiter-
melt, összességében 200 millió tonnára 
becsült termelvény a három, bizonyos 
mértékben elkülöníthető kőszénmeden-
cében - pécsi, a komlói és az észak-
mecseki –indukálta a fejlődést az ipar-, a 
technika-, a gazdaság-, a társadalom-, a 
politika- és a művelődéstörténet területén 
egyaránt.

Jelentős hatása volt az uránbányászat-
nak is. Először „Bauxitbánya Vállalat” 
elnevezéssel teremtettek keretet az urán-
érc kitermelésnek, majd a különböző 
elnevezések után a Mecseki Ércbányászati 
Vállalatként működött a cég. Jogutódja a 
Mecsekérc Zrt., amely 1998-ban kezdte 
meg a rekultivációs program végrehajtá-
sát. Majd a MECSEK-ÖKO Zrt. – jelen-
leg a kármentesítés felelőse - kiválása 
után önálló vállalkozói tevékenységet 
folytat. A vállalat munkavállalói jelentős 
bányászati szaktudással rendelkeznek. 
Megvan az a tudás, ismeret, amely akár 
új bányanyitáshoz, akár a kiégett erőművi 
kazetták tárolójának megépítéséhez, akár 
környezetvédelmi feladatok megoldásá-
hoz szükséges.

(Folytatás a 2. oldalon)

Az ünnepi elnökségben Süli János, a 
Paksi Atomerőmű két új blokkjának terve-
zéséért, megépítéséért és üzembe helyezé-
séért felelős tárca nélküli miniszter, Dr. 
Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kap-
csolatos parlamenti ügyekért felelős állam-
titkár, miniszter-helyettes, Dr. Kaderják 
Péter az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium energiaügyekért és klímapo-
litikáért felelős államtitkára, Zelei Gábor a 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
elnöke, Szakál Tamás a Magyar Bányászati 
Szövetség elnöke, Rabi Ferenc a Bánya 
Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete 
elnöke, Dr. Hatala Pál az Országos Magyar 

Jó szerencsét!
Tisztelt Bányásznapi Ünneplők! 

Tisztelt Miniszter úr! Tisztelt Miniszter-
helyettes és Államtitkár urak! Kedves 
bányász, kohász kollégák!

A 68. Bányásznapon szeretettel 
köszöntöm a központi szakmai ünnepsé-

A 68. Bányásznap központi ünnepségére Pécsett a Kodály Központban került sor az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya-Energia és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a MECSKÉRC 
Környezetvédelmi Zrt., valamint Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata rendezésében.

Jelentősebb földalatti, mélyművelésű szénbányáink bezárásra kerültek. Olvashatunk 
híreket, rendszeresen jelennek meg írások újabb szénbányanyitási szándékról, de ezek 
sajnos „kommunikációs” bányák maradtak, maradnak. Komoly befektető a jelenlegi 
szabályozási körülmények között jelentős beruházást, milliárdokat igénylő befektetést 
nem kockáztat.

Magyarországon a jelenlegi helyzetben az prognosztizálható, hogy a szénre és a 
lignitre, mint energiahordozókra a jövőben nem kívánnak támaszkodni a villamosáram-
termelésben, az erőművi felhasználásban. Pedig érkeznek hírek új, modern erőművi 
blokkok napjainkban történő átadásáról is, például Lengyelországból, Németországból.

Európában és Magyarországon is a szén áll rendelkezésre, szénhidrogénekből 70-80 %- 
ban behozatalra szorulunk. A megújuló termelésnek is van CO2 „lábnyoma” és a szenes 
erőművek is környezetbarát módon, a későbbiekben versenyképes tisztaszén technoló-
giákkal is működtethetőek. Ma azt az időszakot éljük, amikor a szén lett az éghajlat- és 
klímaváltozás fő okozójaként megjelölve. 

A lengyel bányász szakszervezetek – ahol még mindig eléri a szén aránya a 80%-ot 
a villamosáram-termelésben - a Katowicében, decemberben megrendezendő COP24 
világkonferencia előtt, 250 fős előkonferenciát szerveztek, e témát állítva a vita közép-
pontjába. Európa és a világ több szakszervezetét, szakértőjét, kutatóját is meghívták a 
háromnapos konferenciára. 

A magyar szakszervezetek álláspontját is bemutattuk. Jeleztük, hogy fontos az EU 
dekarbonizációs törekvése és az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése, de 
egyben a következőket várjuk: 

- A hazai erőforrások energiahordozók, beépített kapacitások, humán erőforrások 
felhasználását biztosító megoldások figyelembevétele kell. Az energia-mix meghatáro-
zásakor számolni kell az egyetlen jelentősebb mennyiségű magyar energiahordozóval, a 
lignittel. Modernizálni kell az erőműveket, támogatni kell a tisztaszén technológiákat. 
Legalább a jelenlegi mértékben, 10-15%-ban meg kell őrizni az energiamixben a szenet. 

- Magyarország lehetőségeinek figyelembevételével, a hosszútávon fenntartható ellá-
tásbiztonságot és a versenyképes ár garanciáit meg kell teremteni. 

- Az ellátásbiztonságot, az energiához történő hozzáférést a környezeti célokkal 
egyenrangúan kell kezelni. 

- A tisztaenergia-termelésben a technológiai semlegesség elvét biztosító átalakulás 
kell. 

- Az Európán kívülről érkező „piszkos áram” behozatala ne teremtsen tisztességtelen 
piaci versenyt.

- A bányászatot és az energiaipart érintő gyökeres átalakulás terheinek a munkavál-
lalókra történő áthárítását elutasítjuk. 

- Az európai energia-unió megvalósítása igazságos gazdasági és társadalmi átmenetet 
kell, hogy jelentsen, szinergiát teremtve az európai ambíciók között a versenyképesség, 
az ellátásbiztonság, a globális felmelegedés mérséklése és a minőségi foglalkoztatás 
területén.

- Felvetődik az európai szintű kollektív szabályozás rendszerének kialakítása, s gaz-
dasági és környezeti érdekek mellett kellő súllyal figyelembe kell venni a munkaválla-
lói érdekeket (jövedelemcsökkenés ne legyen, a szükséges átképzéseket biztosítani kell, 
azokat tervezve, megszervezve és finanszírozva). 

- Az európai szénplatform lehetőségeit ki kell használni, egy olyan támogatási rend-
szert kell kialakítani, amely segíti az átmenetet, az új piaci megoldások bevezetését. 

- Koherens, jól összehangolt politikákra van szükség európai és tagállami szinten 
egyaránt.

- A tervezett igazságos átmenetet szolgáló alapot(kat) működtetni kell. (Párizsi keret-
egyezmény pénzügyi-technológiai mechanizmus).

- A szociális partnerek közötti rendszeres egyeztetéseket (vállalati, regionális, nemze-
ti, európai szinten egyaránt) nélkülözhetetlennek tartjuk az európai és a nemzeti energia-
politikai döntések hatásainak vizsgálatához. 

- VÁLJON, A VÍZHEZ HASONLÓAN, A MEGFIZETHETŐ VILLAMOSENERGIA-
HOZZÁFÉRÉS IS EMBERI JOGGÁ. 

Az átlaghőmérséklet emelkedésének 2C0 alatt történő tartása stratégiai cél. Ennek 
érdekében a gyors megoldásokat igénylő problémákra is reagálni kell, hiszen azok hatá-
sa jelentősebb a klímára, mint a széndioxid terhelés. Ilyen az esőerdők megmentése, a 
megnövekedett közlekedés káros anyag kibocsájtásának csökkentése, a műanyagok 
növekvő alkalmazásának, a szénhidrogén termeléssel együtt járó metán felszabadításá-
nak visszaszorítása, a mezőgazdaság növekvő CO2 kibocsájtásának, elsősorban a hús- 
és tejtermelés növekedésének elemzése. Nagyobb erőket kell koncentrálni a világűrből 
érkező hatások és a földtörténeti korszakok tanulmányozására. Elismerni és ösztönözni 
kell a széndioxid elnyelő beruházásokat.

Ezekkel is foglalkozni kell, nem csak a szenes erőművekkel! 
Magyarország a világ széndioxid kibocsájtásának 0,75 százalékáért felelős. A hazai 

villamosáram-termelés 10-15%-a történik szén- és lignitbázison. Az energia-mixben ezt 
az arányt az ellátásbiztonság érdekében meg kellene őrizni, a tisztaszén technológiák 
fejlesztése, a széndioxid elnyelése vagy újra üzemanyaggá történő átalakítása érdekében 
a világban zajló kutatási-fejlesztési innovációs folyamatokban erőteljesen részt kellene 
venni. 

Ez szolgálná a magyar szénbányászat és a magyar ipar érdekeit. 
Rabi Ferenc

Marad-e Magyarországon 
szénre épülõ  

villamosáram-termelés?

Bányásznap, 2018,
Pécs

Rabi Ferenc megnyitó beszéde



(Folytatás az 1. oldalról)
Köszönjük a cég tulajdonosának, veze-

tőinek, munkatársainak és a helyi szak-
szervezetünknek, hogy méltó keretet 
teremtettek a Központi Bányásznapi 
ünnepség lebonyolításához. Köszönöm a 
város önkormányzatának, polgármesteré-
nek, hogy helyet biztosítottak ünnepsé-
günknek. 

A mecseki bányászat a magyar bánya-
ipar kiemelkedő teljesítményeit, sok eset-
ben példamutató munkavállalói, érdekvé-
delmi eredményeit sorakoztatta fel, amely 
kiváló személyiségeknek, kutatóknak, 
bányászati szakembereknek köszönhető-
en, beleértve az utolsó 17 évben a Pécsi 
Bányászattörténeti Alapítvány tevékeny-
ségét is, jól dokumentált, tükrözi, hogy 
mennyi hősies helytállásra volt szükség a 
bányászok részéről. A mecseki bányászok 
nyugdíjas közösségei ma is működnek a 
bányász településeken, köszönjük tevé-
kenységüket. 

A tudás, a megszerzett tapasztalat és a 
bányamunkához szükséges innovatív 

Nem először vagyok bányászok 
körében, s bár én, az atomerőmű építé-
sével, bővítésével foglalkozó miniszter 
vagyok, de ezer szállal kötődünk egy-
máshoz. Kötődtünk az atomerőmű 
révén a kitermelt uránérc hasznosításá-
hoz, amikor még működött a bánya. 
Kötődünk azzal a munkával, amit a 
húszéves Mecsekérc Zrt végzett a térsé-
günkben, akár az átmeneti tároló meg-
építésével, akár a kis és közepes aktivi-
tású tárolóval, akár azzal a munkával, 
amit a talajtani kutatások, feltárások 
érdekében az új blokkok megalapozása 
során végeztek. S még egy adalék: a 
primer kört bányának hívjuk, mivel, 
akárcsak a hagyományos bányán, azon 
sincs ablak. Így nálunk is, a fiúk egy 
része a bányában dolgozik. (A reaktor-
tartályon átáramló víz a hőcserélőbe 
szállítja az aktív zónában maghasadás 

Engedjék meg, hogy Bártfai-Mager 
Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter asszony 

Észtországhoz, Görögországhoz kapcso-
lódjon be az európai szénplatform mun-
kájába. Két ok miatt is érdemes a tapasz-
talatokat és a lehetőségeket megismerni, 
egyrészt az új tisztaszén technológiák 
kutatása, bevezetése, másrészt a szerke-
zetváltás területi, régiós gyakorlata kap-
csán.

 Szakszervezetünk meghívást kapott a 
lengyel bányász ágazati szakszervezetek-
től és országos szövetségeitől a Pre-
COP24 konferenciára Katowicébe. Ebben 
a városban ez év decemberében kerül sor 
az ENSZ globális klímaváltozással össze-
függő újabb egyeztetési fordulóra. A kio-
tói és párizsi megállapodások végrehajtá-
sa tapasztalatainak összegzése, az új fel-
adatok meghatározása zajlik majd a 
COP24 konferencián. A 280 fős előkészí-
tő tanácskozáson megerősítésre került, 
hogy nem csak a szénre épülő villamos-
áram-termelést kell górcső alá venni az 
éghajlatváltozást okozó tényezők közül, 
valamint az is, hogy a tisztaenergia-ter-
melésben a technológiai semlegesség 

Környezetvédelmi Zrt. vezérigazgatója. 
Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári 
Tagozat kitüntetésben részesült Piros 
Olga, a magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat Földtani és Geofizikai 
Szakkönyvtári Osztály vezetője és 
Püspöki Zoltán László, a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat föld-
tudományi szakreferense. Bízunk 
benne, hogy a jövő évi ünnepségen új 
neveket és új gratulációkat fogalmazha-
tunk meg. 

Szeretnék, a Központi Bányásznap 
országos ünnepségén megjelent fizikai 
dolgozók közül, szenior vájárokat, 
bányamestereket köszönteni, hiszen a 
Bányásznap róluk is szól. 

A miniszter úr név szerint említett 
meg tizenegy egykori (szenior) 
bányászt, akik a mecseki szénmedence 
bányaüzemeiben (Vasas, Zobák, 
Komló), csapatvezető vájárként, bánya-
mesterként dolgoztak. A jelen lévőknek 
a résztvevők tapssal fejezték ki elisme-
résüket. A miniszter úr megköszönte 
munkájukat és további jó egészséget, jó 
pihenést kívánt a szenior csapatnak. 
Majd beszédét így folytatta:

Soha nem lehet azt mondani, hogy a 
világ örök. Minden változik és ebben a 
változó világban, a bányász szektor is 
beavatkozóként vesz részt. Akik a 
bányászatban tevékenykednek, akik 
atomerőművet üzemeltetnek, azoknak 
nagyon felkészültnek kell lenniük, s 
nagy felelősséggel kell dolgozniuk. Ki 
milyen mértékig, de valamennyien 
beavatkozunk a természetbe. Bár ezt a 
beavatkozást többen kritikával illetik, 
én azt mondom, hogy mi ennek a 
közösségnek, akik Magyarországon 

amely értékteremtő, értékmegtartó, s a 
társadalom szövedékének egyik össze-
tartó ereje. A bánya fegyelmet követel. A 
bánya munkát követel. A bánya szaktu-
dást követel. Megkövetel minden olyat, 
emberi magatartást, érzelmi hozzáállást, 
amely egy jól működő társadalom lété-
hez és fejlődéséhez feltétlenül szüksé-
ges. 

Ezért a nemzeti vagyonért felelős 
tárca államtitkáraként, nekem elsősor-
ban arra van jogosítványom szólni, hogy 
a kormány továbbra is a nemzeti vagyon 
nagyon fontos elemének tartja a magyar 
szén- érc, és ásványkincset. Ugyanilyen 
fontosnak tartja azt, hogy ennek a hasz-
nosításához - a mindenkori igényekhez 
igazodó hasznosításához -, kitermelésé-
hez és feldolgozásához a szükséges szel-
lemi erő, a szakmai hozzáértés, nem 
utolsósorban az ehhez szükséges mun-
kaerő rendelkezésre álljon. 

Ezért is nagyon fontosnak tartom, 

A bányászat szerkezetével, az iparág 
szerteágazó sokszínűségével nem kívá-
nok foglalkozni, hiszen ez itt már 
elhangzott. Az tény, hogy ahol a bányá-
szat megjelent, mindenütt kulturális, 
műszaki és egyéb fejlődés is megjelent a 
térségben. Ha csak a kőolaj próbafúrá-
sokra gondolunk, ahol nem jött olaj, ott 
lett termálvíz, s erre kialakult egy szol-
gáltató háttériparág, vagyis mindig az 
összhatást kell vizsgálni a társadalom 
fejlődése szempontjából, egy beavatko-
zásnak, egy kultúrának. Ebben a magyar 
bányászat eddig is élen járt, s ezután is 
élen fog járni. 

Ehhez kívánok sok sikert, minden 
résztvevőnek, az ebben munkát végzők-
nek és bízom benne, hogy együtt meg 
fogjuk találni azt a módot, hogy ez az 
iparág, hosszú távon együtt fejlődjön 
velünk.

Köszönöm a figyelmet! Jó szerencsét!

Kívánom a több tucat bányásztelepü-
lésnek, hogy ne csak a múltjából éljen, 
hanem a jelene is nyugodt és békés 
legyen. Adjon nyugodt és békés ott-
hont a nyugdíjas bányászoknak, s azok 
családtagjainak, akik ott élnek ezeken 
a településeken. Kívánom a ma bánya-
ipari tevékenységben dolgozóknak, 
hogy találják meg a számításukat, és 
kérem, bízzanak abban, hogy a kor-
mány azt az értékes, áldozatkész, s 
esetenként nagyon nehéz, felelősség-
teljes munkát értékeli és igyekszik, 
ennek megfelelően elismerni.

Köszönöm Önöknek az elmúlt évek, 
évtizedek munkáját, s köszönöm azt, 
hogy a tradíciók fenntartásával közös 
törekvéseinkhez hozzájárultak. 
Nagyon bízom benne, hogy ahogyan 
az elmúlt harmincvalahány évben, úgy 
jövőre is lesz alkalmam így elköszönni 
önöktől, mint most: jó szerencsét!

elvét biztosító átalakulás kell. A lengyel 
kollégák köztársasági elnöküktől és a 
jelenlévő kormányzati felelős államtitkár-
tól törekvéseikhez támogatást kaptak. 
Előkészítés alatt van egy brüsszeli közös 
kezdeményezés az elfogadott szakszerve-
zeti állásfoglalás alapján.

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a 
munkahelyek megőrzése érdekében is, a 
magyar energia-mixben számolni kell az 
egyetlen jelentősebb mennyiségű magyar 
energiahordozóval, a szénnel, a lignittel.  
Modernizálni kell az erőművi blokkokat, 
támogatni a tisztaszén technológiákat. 
Legalább a jelenlegi mértékben, 10-15%-
ban meg kell őrizni az energiamixben a 
szenet. 

Úgy gondolom, hogy a generációkon 
átívelő tudás, amely jellemző a kőolaj és 
földgáz bányászatra, tárolásra, de megta-
lálható a jelenkori építőipari és egyéb 
ásványi nyersanyag kitermelésben is, 
hozzájárul az ezen a területen működő 
cégek eredményes munkájához. 
Remélem, sikeresek lesznek a szénhidro-

gén, a geotermikus koncessziós kiírások, 
segítve az ezen a területen működő 
bányászati  vállalkozásokat. 
Felértékelődik a világban az ivóvíz bizto-
sítása, az ezen a területen dolgozó bányá-
szok szaktudására egyre inkább szükség 
lesz. 

Itt is szeretnénk jelezni, hogy a béren 
kívüli juttatások szabályainak módosítá-
sa a jövedelmekre, az önkéntes megtaka-
rításokra negatív hatással van. 
Munkahelyi közösségeink várják ezek 
átgondolását.

A bányász munkahelyeken sokszor 
elhangzott a pajtás szó, ez a lényeget 
egyetlen szóvá formáló, tiszta érzelmeket 
kifejező megszólítás. A köznyelv sokszor 
nevezte a bányászokat a hétköznapok 
hőseinek. S ha jogosan is feszítette, feszí-
ti mellüket a büszkeség, ők nem tartották, 
tartják magukat annak, csupán egy ősi 
szakma szorgalmas művelőinek, akik 
remélik, hogy a köszönésük még sokáig 
elhangozhat a munkahelyeken.

Jó szerencsét!
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gondolkodás tovább él. Így joggal lehet-
nek büszkék a területen működő komlói 
kőbányászok is a digitalizációs és 
robotizációs kihívásoknak megfelelő új 
bányájukra, annak termelékenységére. 

Tisztelet Ünneplő Közönség!
Adódik a kérdés, hogy hasznosul-e még 

és szükség lesz-e a Mecsekben és az 
ország más részeiben található, megma-
radt ásványi nyersanyagra, szükségessé 
válik-e a bányászok munkája?

Az biztos, hogy az ásványi nyersanya-
gokra szükség lesz, hogy a kitermelő 
iparág hozzájárulhat a nemzeti össztermék 
növeléséhez, és mint alap iparág a bányá-
szati termékek feldolgozásával újabb és 
újabb munkahelyek létrehozásához, a kül-
kereskedelmi egyensúly javításához. Ezért 
is várjuk nagyon az Ásványvagyon 
Hasznosítási és Készletgazdálkodási 
Cselekvési Terv gyakorlati végrehajtását.

Indokoltnak tűnik, hogy Magyarország 
is, hasonlóan néhány környező országhoz, 
valamint Lengyelországhoz, 
Németországhoz, Csehországhoz, 

útján termelt hőt, ahonnan a szivattyú a 
vizet visszajuttatja a reaktortartályba. 
Ez a primer kör. -A Szerk!)

Megvan tehát az a kötődés, amely 
révén nyugodtan elvállalhattam, eleget 
tehettem a megtisztelő felkérésnek. 

A magyar állam és a magam nevében, 
még egyszer, tisztelettel köszöntök min-
denkit. 

Fontos megerősíteni, hogy ez a 
bányászati ágazat szerteágazó. 
Gyerekkoromban azt gondoltam, hogy 
az a bányász, aki a föld alatt dolgozik, s 
kitermeli azokat az értékeket – szén, érc 
-, amit a föld mélye rejt, aztán, később, 
megtanultam, hogy az is bányász, aki a 
homokot bányássza, vagy földgázt, 
kőolajat hoz a felszínre. De lehet külszí-
ni is ez a tevékenység. 

A kormány kiemelten támogatja ezt 
az ágazatot. A szakma persze sokszor 
átélte azt a helyzetet, hogy egyszer jól 
járt, másszor meg kevésbé jól. A mecse-
ki térség is élt már át szebb napokat, ma 
kevésbé kedvező a helyzet, de én bízom 
benne, - hiszen a vagyon, akár az urán, 
akár a szénvagyon, ott van -, hogy azok 
az új technológiák, amin a mérnökök 
együtt dolgoznak, meghozzák azt az 
eredményt, s ez a vagyon, mindannyi-
unk érdekében, feltárható és kihasznál-
ható lesz.

Több kitüntetés átadására is sor került 
az augusztus 20-ai ünnepségen. A kor-
mány deklarálta, hogy nem felejtette el 
az ágazatot. A Magyar Arany 
Érdemkereszt Polgári Tagozat kitünte-
tést vehette át dr. Mádai Ferenc, a 
Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Karának dékán helyette-
se és Molnár János, a Mecsekérc 

és a magam nevében köszöntsem a köz-
ponti ünnepség résztvevőit. 

1951-től ünnepli az ország a bányá-
szokat. Nekem, személy szerint 1981-től 
van módom részt venni az Önök feleme-
lő ünnepségén. Az elmúlt évtizedek nem 
voltak mindig örömtelik, nekem, észak 
magyarországi emberként sajnálatos 
kötelezettségem volt megjelenni, részt 
venni olyan eseményeken, 
Borsodnádasdnak, Somsálynak, 
Farkaslyuknak, Szuhakállónak, 
Lyukóbányának a bezárásán. Nem volt 
örömteli dolog, s nemcsak azért nem, 
mert egy sok évszázados szakma szen-
vedte el az újabb és újabb eseményeket, 
hanem azért is – és köszöntőmben erre 
szeretném a lényeget helyezni – mert 
meggyőződésem, hogy a magyar 
bányásztársadalom nemcsak egy műsza-
ki-gazdasági közösség. A bányásztársa-
dalom, a világon mindenhol, itt 
Magyarországon is, egy olyan közösség, 

műszaki alkotásban, műszaki rendelke-
zésre állásban és valaminek a megvaló-
sításában részt vesznek, azoknak – 
benne a bányászatban résztvevőknek is 
– köszönettel tartozunk. Hiszen ebből 
épül az ország, ebből van a fejlődés, 
ebből van az olcsó villamos energia 
(amellyel próbáljuk ide csábítani a kül-
földi befektetőket, s nem az olcsó mun-
kabérekkel). Ennek a csoportnak régen 
is megvolt a felelőssége, a kultúrája, 
hogy az iparágat működtesse. Most is 
megvan a felelőssége. 

Azzal, hogy a médiában a mi mun-
kánk kellő módon van-e elfogadva, nem 
a mi dolgunk eldönteni. A mi dolgunk, 
hogy azt az utat, amit együtt elkezdtünk 
járni, (A szeniorok is tudnának erről 
beszélni, a mögöttük lévő életút jogán), 
az feljogosít bennünket, hogy végezzük 
azt a munkát, ami Magyarország érde-
kében szükséges. 

személy szerint is, hogy a magyar 
bányásztársadalom – ez alatt értem a 
magyar bányásztársadalom egészét -, ezt 
az összetartást, a tradíció jelenét és jövő-
jét jelentő eseményt megtartsa, és olyan 
súlyt adjon neki, mint amilyet a mostani, 
68. megemlékezés is ad. 

A nemzeti vagyon szempontjából a 
vagyon, tehát, megvan. Közös felada-
tunk, hogy az ehhez szükséges képzési 
szinteket - az esetenként kínnal, keserv-
vel, de újraindított vájártanuló képzés-
hez, a működő érc- és egyéb bányák, 
építőipari tevékenységet kiszolgáló kő-, 
kavics, homokbányák munkaerejének 
képzéséhez - biztosítsuk. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a bányamérnök-képzés 
fennmaradjon, biztosítsa azt, hogy ez a 
potenciális állami vagyon, amikor úgy 
van rá igény és szükség, akkor a régi 
technikákban és technológiában, ha úgy 
van rá szükség a tisztaszén program 
keretében rendelkezésre álljon. 

Rabi Ferenc megnyitó beszéde

Süli János ünnepi beszéde

Dr. Fónagy János köszöntõ beszéde
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Kérem, engedjék meg, hogy 
Palkovics László miniszter úr szívélyes 
üdvözletét tolmácsoljam, aki más prog-
ramja miatt nem tud részt venni ünnep-
ségükön. Mindazonáltal megtisztelve 
érzem magam, hogy a központi 
bányásznapi rendezvényükön az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium képviseletében, szakmai-
lag illetékes államtitkárként, jelen lehe-
tek. Igyekszem ünnepi köszöntőm nagy 
részét a szakma jövőjét érintő kérdések-

kel megtölteni. 
Olyan időket élünk ma 

Magyarországon, mikor az élet szinte 
minden területén megújulásra van 
szükség, annak érdekében, hogy az 
elmúlt néhány esztendő kiemelkedő 
gazdasági eredményei, hosszú távon és 
fenntartható módon szolgálják tovább 
országunk gyarapodását. Kiemelt kor-
mányzati cél, hogy a jövőben, 
Magyarországot dinamikus és minősé-
gi gazdasági növekedés jellemezze. 
Ebben a magas hozzáadott értéket biz-

tosító, innovációra támaszkodó tevé-
kenységeknek kell vezető szerepet ját-
szaniuk. Ez a megújulás, vagy innová-
ció, nem kerülheti el a mi szakterüle-
tünket, a bányászatot sem. Nem marad-
hatunk le a fejlődésben sem, mert része 
vagyunk a nagy gépezetnek, a magyar 
élet működésének is, és szerepünk van 
a fenntartható, innovációra alapozó 
gazdasági növekedés megteremtésében. 

Ezért a minisztérium és az államtit-

újuló energiaforrásoknak. Ezért, a 
fenntarthatóság kritériumát szem előtt 
tartva, az ország innovatív energia-ellá-
tásának egy fontos biztosítékaként 
tekintünk a geotermikus energia 
bányászkoncesszió keretében történő 
kutatására, kinyerésére, hasznosítására. 
A XXI. században már olyan korszerű 
technológiák állnak rendelkezésre, 
amelyek a geotermikus energiát elke-
rülhetetlen energiaforrássá teszi a gaz-
daság zöldítésében. Mivel pedig hazánk 
eleget kíván tenni nemzetközi vállalá-
sainak, a széndioxid kibocsátás terüle-
tén is, különösen fontos az alternatív 
energiaforrások felkutatásának és 
kitermelésének dinamikus folytatása. 
Ezért a meglévő bányászati tapasztalat-
nak és tudásnak, a jövőben, ezen a 
területen is, igen nagy értéke lesz. 

Engedjék meg, hogy pár gondolat 
erejéig kitérjek a 2013 óta sikeresen 
működő koncessziós rendszer néhány 
eredményére. Az első öt koncessziós 
pályázati körben huszonkilenc szerző-
dést kötöttünk a nyertes pályázókkal, 
az ennek nyomán befizetett koncesszi-
ós díjak összesen bruttó tizenhárom 
milliárd forinttal gyarapították a köz-
ponti költségvetést. A szerződésben, a 
nyertes pályázók összesen ötvenöt mil-
liárd forint hazai beruházás elvégzésre 
tettek vállalást, további negyven milli-
árd forint értékben jeleztek előre továb-
bi beruházásokat, opciális kutatási 
munkaprogram alapján. A kormány 
folytatni fogja a koncessziós pályázta-
tásokat, annak érdekében, hogy a hazai 
ásványvagyon gazdaságos megoldással 
történő hasznosítása minél komolyabb 
gazdasági eredményeket produkáljon. 
Hogy hozzájáruljon a hazai bányászati 
szakmakultúra fenntartható jövőjéhez. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Említettem már a környezetvédelmi 

szempontok utóbbi években megnöve-
kedett jelentőségét. Az Európai Uniós 
célkitűzések és a nemzetközi éghajlat-
védelmi célok érvényesítése érdekében 
a jogszabályi háttér megteremtésén túl 
szükség van az energiatermelés ala-
csony széndioxid kibocsátású szerkeze-
ti átalakítására is. Itt kell megemlítnem, 
hogy a hazai nyersanyagra épülő ener-
giatermelés tekintetében az ország erő-
műi portfóliójában a Mátrai Erőműnek 
meghatározó szerepe van. A moderni-
záció megfelelő irányairól s a régió fej-
lesztéséről szóló közös gondolkodást a 
Mátrai Erőműben megkezdtük. Ez 
alapján, úgy vélem, hogy még abban az 
esetben is, ha csökkenne a hazai lignit-
bányászat volumene, a kormányzat ter-
vei szerint a Mátrai Erőműben felhal-
mozott tudásnak, a hazai lignitbányá-
szat tapasztalatainak lesz helyük 
Magyarországon, a jövőben is. Egyúttal 
erős szakmai bázisát fogják képezni a 
térség egyéb fejlesztési lehetőségeinek 
kiaknázásában is. 

Tisztelt ünneplők!
Nagy örömömre szolgál, hogy 

Pécsett, a baranyai bányászok és kohá-
szok vendégeként önökkel együtt ünne-
pelhetem a Bányásznapot. A mecseki 
bányászat dicsőségének jegyében ren-
dezett ünnepség alkalmat ad számomra 
arra, hogy elmondjam, meggyőződé-
sem, hogy a város bányásztársadalmá-
nak szaktudása, tapasztalatai és hagyo-
mányait olyan értéket jelentenek, amire 
lehet és kell is építeni, ami az ország 
javára hasznosítható. Ez a folyamat már 
korábban elkezdődött, hiszen a pécsi 
bányászok közül sokan, napjainkban is, 
az ország különböző területein segítik 
munkájukkal, szakértelmükkel, a 
bányászati szaktudásra épülő egyéb 
iparágak fejlődését is. Erre a tudásra a 
jövőben is szükség lesz Magyarországon. 
Azt szeretnénk, ha ez exportképes 
tudásként szolgálná a hazai gazdaság 
gyarapodását. 

A Dél-kelet Dunántúl jelentős ásvá-
nyi nyersanyag előfordulásokkal ren-
delkezik. Erről már hallottunk az előző 
beszédekben is, amelyek jövőbeli fel-
használásával számol a kormány. Ennek 
megfelelően a kormány határozatban 

esetében, a radioaktív hulladékok keze-
lésével már jó ideje magas szintű biz-
tonsági kritériumok mellett foglalkozik 
a szakma. Ez globálisan és hazánkban 
is így van. Bányászok nélkül a békés 
célú atomenergia termelés sem lenne 
megvalósítható. Erre jó példa 
Magyarországon Bátaapáti, ahol a 
mecseki bányászok szakértelme kellett 
ahhoz, a világviszonylatban is elismert 
létesítmény megvalósuláshoz, ahol 
2012 óta a legmagasabb biztonsági fel-
tételek mellett tárolhatók a kis és köze-

pes aktivitású radioaktív hulladékok. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Magyarországon évszázados szak-

mai tapasztalat és szaktudás áll rendel-
kezésre ahhoz, hogy a hazai bányászat 
megújulásában mindenki racionálisan, 
félelmek nélkül, professzionálisan meg-
tervezve és végrehajtva a maga képes-

ségeinek megfelelően vegyen részt. 
Bízom abban, hogy a bányász és 
kohásztársadalom ezeket a lehetősége-
ket nem fogja kihasználatlanul hagyni, 
ezáltal pedig nagymértékben tudjuk 
erősíteni hazánkat gazdasági, energeti-
kai szempontból, és ezen keresztül poli-
tikai szuverenitásunkat is. 

Még egyszer köszöntöm önöket a 
Bányásznap alkalmából. Kívánok sok 
erőt, szakmai elhivatottságot, szakterü-
letük modernizációjához, a hazai inno-
vációra alapozott együttműködésekhez. 
Köszönöm, hogy itt lehetek, önökkel 
együtt ünnepelhetek, és azt is, hogy a 
miniszter úr képviselőjeként meghall-
gattak. Jó szerencsét!

kárság is már jó ideje dolgozik azon, 
hogy minél korszerűbbé, minél olcsób-
bá, minél takarékosabbá, ugyanakkor 
biztonságosabbá tegye a hazai energe-
tikai rendszer működését és az energia-
források hozzáférhetőségét, az ország 
energiaellátását. Ennek pedig a bányá-
szat is szerves része. 

A következő évtizedek integrált 
energia és klímapolitikájában azt az 
elvet követjük, hogy ennek a megúju-
lásnak részeként megfelelő arányban 
alkalmazzuk az ország ellátásbiztonsá-
gát leginkább garantáló energiamixünk 
elemeit. A nukleáris, a megújuló, és a 
rendszernek rugalmasságot, valamint 
biztonsági tartalékot is jelentő fosszilis 
energiaforrásokat. Hazánk, tehát, nem 
tör lándzsát egyik terület kizárólagos-
sága mellett sem, az éghajlatvédelmi 
célkitűzések nyomán szigorodó felté-
telrendszerben azonban leginkább a 

fosszilis energia termeléséhez kötődő 
tevékenységektől, szakterületektől 
követel meg, a korábbiaknál jóval 
nagyobb alkalmazkodást ez a fejlemény. 

Ezen szempontból az előttünk álló 
időszak legfontosabb feladata, hogy elő-
segítsük a bányászat hazai adottságokra, 
mint a versenyképes szaktudás, gyakor-
lati tapasztalatok, a magyar innovációs 
képességek, a meglévő kapacitásokban 
rejlő lehetőségek, és a korszerű techno-

lógiák közti szinergiákra épülő moder-
nizációját. 

Ami a hazai szénhidrogén-bányásza-
tot illeti, mindnyájan tudjuk, hogy 
Magyarország, ezen a területen, sajnos 
jelentős nyersanyag importra szorul, 
szükségleteinknek csak egy hatod részét 
tudjuk saját forrásból fedezni. Azon 
dolgozunk, hogy ez a függőség minél 
inkább csökkenjen, és növekvő mérték-
ben ellensúlyozható legyen hazai forrá-
sokból. A körültekintő fejlesztések után, 
akár nem konvencionális készletekből, 
hiszen ezzel az ellátásbiztonság erősít-
hető és a hazai bányászati vállalkozá-
sok gazdasági aktivitása tovább növel-
hető. Ebben a kormányzat is segít a 
bányászati koncessziók évről-évre tör-
ténő meghirdetésével. 

Az eddigi tapasztalatok és eredmé-
nyek igazolják, a további kutatások és 
koncessziós pályáztatás szükségessé-
gét. A koncessziós pályázati rendszer 
transzparenciája, kiszámíthatósága és 
hitelessége is segített abban, hogy az 
utóbbi években a hazai szénhidrogén-
termelés újra növekedésnek indult. A 
kormányzat lát reális esélyt arra, hogy 
racionális és gazdaságos formában 
folytatódjon a további termelés növelé-
se. Ezen a ponton szeretném megkö-
szönni elődömnek, Aradszki 
Andrásnak, államtitkár úrnak és 
országgyűlési képviselőnek, valamint 
minisztériumi kollégáimnak, az ezen a 

téren végzett kiváló munkájukat, amely 
nemzetközi ismertségnek és elismert-
ségnek örvend, és nagyon jelentős gaz-
dasági eredményeket hozott 
Magyarországnak, az elmúlt években. 

Magyarország ellátásbiztonságának 
megerősítése, az energiaszektor klíma-
barát átalakítása és a klímaváltozással 
kapcsolatos gazdaságfejlesztési lehető-
ségek ösztönzése érdekében, egyre 
nagyobb szerep jut hazánkban a meg-

hagyta jóvá az idén nyáron a nemzeti 
energiastratégia végrehajtását szolgáló 
Ásványvagyon-hasznosítási és 
Készletgazdálkodási Cselekvési Tervet, 
és a benne foglalt intézkedéseket. A 
régió esetében lényeges megemlíteni, 
hogy ezen a területen található az ország 
egyetlen uránérc lelőhelye, valamint a 
szintén egyedüli, részben kokszolható 
feketeszén előfordulása

Energiahordozóként és a jelentős 
nyersanyagvagyon szempontjából egy-
aránt különösen fontos lehet mindkettő 

a hazai energiapolitikai célok elérésé-
hez. Az utóbbi évtizedekben, a világ-
ban, számos korszerű környezetkímélő 
ásványvagyon hasznosítási módszert 
fejlesztettek ki, mint például a kőszén 
földalatti és külszíni elgázosítása, vagy 
a széntelepekben kötött metán hasznosí-
tása. Ezek honosítása, a hazai körülmé-

nyeknek megfelelő alkalmazása érdeké-
ben szükséges az innovációs tevékeny-
ség növelése és fokozott ösztönzése. 
Ugyancsak fontos szempont, hogy a 
térség egyes földtani képződményei 
nemcsak nyersanyagforrásként, hanem 
különböző létesítmények, pl. nukleáris 
létesítmények befogadójaként is szóba 
jöhetnek, hulladék-elhelyezés céljából. 

A felelős állami ásványvagyon gaz-
dálkodás kialakítása és fenntartása 
érdekében a kormány felhatalmazása 
alapján az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium úgy döntött, hogy a régió 
tudományos centrumára és a régióban 
meglévő szakembergárda infrastruktú-
rájára és tudásbázisára alapozva egy 
innovációs központ létre-
hozását kezdeményezi. 
Pécs városa azért is ideá-
lis választás a központ 
számára, mert az utóbbi 
két-három évtizedben a 
térségben zajlottak az 
ország legnagyobb földta-
ni kutatási projektjei, 
melyek új tudással és 
tapasztalatokkal vértezték 
fel a régió szakember gár-
dáját. 

Hölgyeim és Uraim!
Van még egy terület, 

ahol nagymértékben szá-
mítunk a pécsi szakembe-
rek tapasztalataira és 
tudására. A világban 
működő atomerőművek 

Dr. Kaderják Péter köszöntõ beszéde
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A 68. Bányásznap alkalmából
„Kiváló Bányász” kitüntető cím 

elismerésben részesültek:

Bakk László, a Bányavagyon-
hasznosító Kft. Mecseki 
Környezetvédelmi Bázis Létesítmény-
fenntartási vezetője. Bali András 
Readymix Lesence Kft. Nehéz-
gépkezelő, gépszerelője. Bedő Mózes az 
Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. Víztermelő 
Bányaüzem Főaknász-szerelésvezetője. 
Bogdán István a Basalt-Középkő Kft. 
Uzsai Bányaüzem műszakvezetője. 
Buchelt Barnabás a MOL. Nyrt Dél-
magyarországi Kutatás-Termelés Algyő 
Kutatás-Termelés műszakfelelőse. 
Csurgó Gergely a MECSEKÉRC 
Kö r nye z e t vé d e l m i  Z r t . 
Környezetvédelmi Hidrogeológusa. 
Debreceni Ferenc az O&GD Central 
Kft. Termelési vezetője. Fejti István a 
Perlit 92’ Kft. Műszakvezetője. Gombos 
Zoltán a GEOINFORM Kft. Felszíni 
Kútszervizek Senior operátora. 
Hegedűs János a Mátrai Erőmű Zrt. 
Visontai Villamos üzemeltető és kar-
bantartó Osztály művezetője. Karasz 
András a MOL. Nyrt. Kutatás-Termelés 
É-magyarország i Ter melés 
Termelőmestere. Kis-Bicskei József az 
O&GD Central Kft. Terepi termelés 
egység Gázgyűjtő-előkészítő berende-
zés és kútkezelője. Kolozsvári László a 
NITROKÉMIA Zrt. Gépkezelő, karban-
tartója. Kovács László a Mátrai Erőmű 
Zrt. Bükkábrányi Bánya Termelési 
Osztály Meddős aknásza. Kovács Péter 
a Wienerberger Zrt. Solymári agyagbá-
nya Bányászati felügyelő személy, kot-
rómester. Könye Károly a Kvarchomok 
Kft. Bányamestere, rakodógép kezelője. 
Kránicz Zsolt a Lasselsberger Hungária 
Kft. Rakodógép kezelője. Lendvai 
Lajos Sándor a Rotary Zrt. Fúró és kút-
javító berendezések Fúrás-kútjavítás 
főmotorosa. Madai Imre a KÖKA Kft. 
Iszkaszent-györgyi Dolomitbánya 
szakvezetője. Marosi Tamás az Üveg-
Ásvány Kft. Villamos csoportvezetője. 
Nagy László az MB 2001 Olajipari 
Szolgáltató Kft. Operátora. Nagy Pál a 
COLAS Északkő Kft. Nógrádkövesdi 

Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Bányászati Osztály 
Bányafelügyeleti szakügyintéző. Vatai 
József Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat, Ásványvagyon-gazdálkodási 
Főosztály Bányafelügyeleti geológus. 
Veres István a Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat, Adattári Főosztály 
Adattári szakreferense. Zanati Géza a 
Pest Megyei Kormányhívatal 
Bányafelügyelet i Főosz tály 
Bányafelügyeleti mérnöke, vezető főta-
nácsosa. Nagyváradi István BDSZ az 
Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. 
Víztermelő Bányaüzem Karbantartója.

„Magyar Bányászatért” életműdíj 
szakmai kitüntetésben részesültek:

Varga Mihály Okl. Bányamérnök, a 
Mecsekurán Kft. ny. vezérigazgatója, a 
hazai uránérc kutatásban, kitermelés-
ben és irányításban végzett több évtize-
des kiemelkedő szakmai életútja elis-
meréseként.

Balás László arany-okleveles bánya-
mérnök, a Mecseki Szénbányák ny. 
műszaki vezérigazgató-helyettese, 
bányamentőként is a hazai feketeszén 
kitermelésben, a bányászat műszaki 
irányításában végzett több évtizedes 
kiemelkedő tevékenysége, szakmai 
életútja elismeréseként. 

Dr. Krisztián Béla c. egyetemi tanár 
kezdetben a mecseki szénbányászat, 
majd a hazai bányászat egészére kiter-
jedő humánerőforrás fejlesztése kap-
csán végzett kiemelkedő tevékenysége, 
szakmai életútja elismeréseként.  

Jubileumi plakett és emlékérem 
kitüntetésben részesültek:

Dr. Farkas Géza, a Perlit 92’ Kft 
ügyvezető igazgatója – életének 70. 
évében – a perlit-bányászat 60 éves 
jubileuma alkalmából. 

Cseh Zoltán a COLAS Északkő Kft. 
ügyvezető igazgatója, a tarcali kőbá-
nyászat, az Észak-magyarországi 
Kőbánya Vállalat alapításának 55 éves 
jubileuma alkalmából. 

Székely Ferenc Géza az Észak-

mestere. Pali Sándor, a Bányavagyon 
hasznosító Kft. Pécsi fióktelep vezető-
je. 

15 éves szolgálati idő elismeréséül:
Eisemann Ferenc, az Észak-

Dunántúli Vízmű Zrt. Víztermelő 
Bányaüzem aknásza.

A Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete Elnöksége a 
településen élő aktív- és nyugdíjas 
bányászközösségek támogatásáért, a 
bányász emlékek és hagyományok ápo-
lásáért a helyi szervezetek javaslatára 
emléklapot és ezüst bányászgyűrűt 
adományozott:

Rozlozsnik Jánosné asszonynak, 
Rudolftelep község polgármesterének. 
Gromon István úrnak, Pilisvörösvár 
város polgármesterének. Kovács 
András úrnak, Egercsehi község pol-
gármesterének.

A Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete Elnöksége a 
bányász kulturális örökség és hagyo-
mányőrzés terén végzett kiemelkedő 
munkásságának elismeréseként 
Művészeti Nívódíjat adományozott a 
Pécsi Ércbányász Koncert 
Fúvószenekar és a zenekar karmeste-
rének Kerekes Csaba részére. A nagy-
kani zsai Hagyományőrző 
Asszonykórus - MAMIK - és művé-
szeti vezetőjük Gál Ferencné részére. 
A Rudolftelepi Népdalkör és a nép-
dalkör vezetője Hajnal László részére. 
Szepesi Zsuzsanna költőnő részére. 
Demes Ferenc László farkaslyuki kép-
zőművész részére.

A Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete Elnöksége a 
szakszervezeti tagság, a munkavállalók 
és nyugdíjasok érdekeinek védelme és 
képviselete terén végzett, kiemelkedő 
tevékenysége elismeréséül BDSZ 
Kongresszusi Ezüst Emlékérmet ado-
mányozott Dr. Máthéné Varga 
Teréziának, a Mecsekérc Zrt. 
Szakszervezeti Bizottsága titkára részé-
re.

üzem villanyszerelő felelős műszaki 
vezető h. Oláh Ferenc Lajos a MOL 
Nyrt. Kutatás Termelés Divízió 
Kútmunkálati Felügyelet Kútmunkálati 
felügyelője. Ördögh Balázs a Magyar 
Horizont Energia Kft. felelős műszaki 
vezetője. Rábay Ottó a Pannon 
Hőerőmű Bányavagyon-hasznosítási 
Osztály Rekultivációs ügyintézője. 
Salgó Zoltán a Mátrai Erőmű Zrt. 
Visontai Termelési Főosztály 
Kotrómestere. Szatmári László a 
Magyar Földgáztároló Zrt. 
Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló 
Kompresszor és gáz-előkészítő berende-
zés kezelője. Veres Imre a Mátrai 
Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bánya 
Gépészeti Karbantartó Osztály 
Gépjavító főszerelője. Vincze Csaba 
László a MECSEKÉRC 
Környezetvédelmi Zrt. Terepi részleg 
Hidrogeológusa. Viola Kálmán a 
RIKOPET Kft. Termelőmestere.

„ Miniszteri Elismerő Oklevél” elis-
merésben részesültek:

Balogh Zoltán a MOL. Kutatás-
Termelés Divízió Kútmunkálati 
Felügyelet MOL Kútmunkálati vezető-
mérnöke. Barta Ferenc az OMYA 
Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. 
Vagontöltője. Bedők József a Rotary 
Fúrási Zrt. Gazdasági Divízió Senior 
Kontroller Specialistája. Benkő 
Krisztián a MECSEKÉRC 
Környezetvédelmi Zrt. Minőségügyi 
mérnöke. Ézsiás László a COLAS 
Északkő Kft. Technológiai főmérnök 
MIR vezetője. Hideg József a Pécsi 
Tanácsadó Bt. Bányászati szakértője. 
Horváth Zoltán a BAZ Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály Bányafelügyeleti 
szakügyintézője. Ihász Sándor a 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Bányafelügyeleti főmérnöke. Orosz 
Sándor a Mátrai Erőmű Zrt. Visontai 
Bányaművelési Bányamérési Osztály 
Bányamérési irodavezetője. Sipos 
Tamás a Mátrai Erőmű Központi 
Karbantartó Kft. Villamosvezető szak-
munkás. Szűcs Ferenc a Veszprém 

dunántúli Vízmű Zrt. vezérigazgatója a 
vízbányászati vállalt 25 éves jubileuma 
alkalmából.

Dávoti György a Magyar Horizont 
Energia Kft. ügyvezető igazgatója a 
szénhidrogén-bányászati vállalkozás 20 
éves jubileuma alkalmából.

Molnár János a MECSEKÉRC 
Környezetvédelmi Zrt. vezérigazgatója 
a vállalkozás alapításának 20 éves jubi-
leuma alkalmából.

Bányász Szolgálati Oklevél elisme-
résben részesültek:

40 éves szolgálati idő elismeréséül:
Sterbinszky László a Hajdúszoboszlói 

Földgáztároló kompresszor és gázelőké-
szítő kezelője. Szakony Árpád a Rotary 
Fúrási Zrt. éjszakás főfúró mestere. Dr. 
Turai Endre a Miskolci Egyetem egye-
temi docense.

35 éves szolgálati idő elismeréséül:
Fábián János a Perlit-92 Kft őrlőgép 

kezelője. Fekete Gábor a Kardoskúti 
Földgáztároló kútkezelője. Gerzsa Imre 
a Zsanai Földgáztároló kútkezelője. 
Hatvani Béla a Kardoskúti 
Földgáztároló kompresszor és gázelőké-
szítő kezelő. Jámbor Attiláné a 
NITROKÉMIA Zrt. anyagbeszerzési 
asszisztens. Kis Gyula a Mecsekérc Zrt. 
villanyszerelője. Kontó László a 
GEOINFORM Kft. Szelvényezési kar-
bantartó technikusa. Kovács István a 
Baranya Megyei Kormányhivatal osz-
tályvezetője, bányakapitánya. Lakatos 
Péter a Pusztaedericsi Földgáztároló 
műszeres üzemviteli szakértője. Dr. 
Maros Gyula a Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat főosztályvezetője. 
Máté Zoltán László, a Bányavagyon 
hasznosító Kft. Zagytéri vízkezelője. 
Dr. Molnár József a Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Kar egyetemi 
docense. Dr. Palicz András a Jász 
Nagykun Szolnok Megyei 
Kormányhivatal bányakapitánya.

30 éves szolgálati idő elismeréséül:
Katona Sándor a Lasselsberger 

Hungária Nyékládházi Bánya bánya-

Kitüntetettjeink

Képek a tatabányai bányászünneprõl



A 68. Bányásznapot ünnepelték hagyo-
mányosan az ajkai bányászok. 
Augusztus31-én pénteken kezdődtek a 
megemlékezések a Bányászati Múzeum 
udvarán az Aknamélyítő Vállalat 2017-
ben felállított emlék oszlopánál. A 
Bányászhimnusz hangjainál az 
Aknamélyítő volt dolgozói, a Bányász 
Kulturális Egyesület tagszervezetei és a 

A Bányász Kulturális Egyesület tagjai 
a Bányásznap tiszteletére az Ajkai 
Bányászati Múzeumnál önkéntes mun-
kában az elnyílt virágokat kiszedték, új 
virágokat ültetettek a virágágyásokba és 
ládákba. A Múzeum környezetét, lomb-

hagyományaink jelentőségét. Az emlék-
műnél koszorút helyezett el Ajka város 
Önkormányzata nevében Schwartz Béla 
polgármester, a Bakonyi Erőmű Zrt. 
vezetője Vollár Attila vezérigazgató, 
Bányász Szakszervezetek, Bányász 
Hagyományőrző és civil szervezetek kép-
viselői.

Az ünnepség a Művelődési Házban 
folytatódott. A megjelenteket Ajka város 
vezetőit, az Aknamélyítő Vállalat dolgo-
zóit az ajkai bányász szervezetek képvi-
selőit és a Bányász Hagyományőrző Kör 
tagjait Blaskó Sándor elnök köszöntötte. 
Ünnepi megemlékezésében bányász múl-
tunkat elevenített fel.” A bányászok 
összetartozása, sors közössége egyfajta 
hit, melyet szívünkben őrzünk. 
BÁNYÁSZNAK lenni csupa nagybetű-
vel. Sokat kellett hajtott háttal dolgozni, 
mégis egyenes gerincű embereket ismer-
tem meg bányász társaimban. A mai 
értékvesztett világunkban a szegénység, a 
kivándorlás, a szolidalítás hiánya újra 
ismerős szavak, mint 80-90 éve. Az idő-
sek s mi nyugdíjasok pedig teher lettünk 
a mai politikai hatalom számára. Adyval 

2018. augusztus 29-én -bányásznapi 
előzetesként- bensőséges megemléke-
zést tartottak az ajkai bányász hagyo-
mányőrző és társadalmi szervezetek kép-
viselői a veszprémi Alsóvárosi temető-
ben, Riethmüller Ármin sírjánál. A sír-
emléket többévi keresés után, néhány 
hete találták meg, és azonosították be. 

A legendás hírű bányaigazgató életút-
ját Horváth Károly idézte fel, majd a 
résztvevők mécsest gyújtottak, és elhe-
lyezték a tisztelet koszorúját. A megem-
lékezés a Bányász Himnusz hangjaival 
zárult.

A sír megtalálása Raffai Csilla és 
Lovassy Klára önzetlen segítségével tör-
tént, köszönet érte valamennyi bányász-
társunk nevében.

A síremléken az ajkai szervezetek a 
közeljövőben egy emléktáblát is el fog-
nak helyezni. 

Fotó: Horváth Zsolt

ban, mai szépségében, gazdag kulturális 
és sportéletének kialakulásában nagy sze-
repe van a bányászatnak. A ma élők fel-
adata, hogy ezeket az értékeket megőriz-
zék az utókor számára. Az emlékműnél a 
város vezetői, a Bányász Szakszervezet 
képviselői, Ajka város bányász civil szer-
vezetei helyezték el koszorúikat.

A Bányászati Múzeum udvarán a 
bányaszerencsétlenségek áldozatai 
emlékműnél is fejet hajtottak a bányász 
szervezetek képviselői.

A városi ünnepségeken Ajka Városi 
Bányász Fúvószenekara, a Padragi 
Bányász Férfikórus és a Borostyán kórus 
színesítette programjainkat. 

A bányásznap a csingervölgyi Bányász 
Emlékparkban koszorúzással és kulturális 
műsorral folytatódott.

Vasárnap reggel a csingeri Kápolnában 
Szentmisén emlékeztek az elhunyt és 
még élő bányászokra a Padragi Bányász 
Férfikórus közreműködésével.

Délután Padragkúton a Bányász 
Kegyeleti és Emlékparkban ért a 68. 
Bányásznap programsorozata.

Oravecz E. – Blaskó S.

Veolia Energia Magyarország Zrt.
(Bakonyi Erőmű Zrt.) vezérigazgatója 
helyezte el a tisztelet koszorúit.

Majd a padragkúti Bányaüzemi 
Emlékműnél folytatódott a koszorúzási 
ünnepség. Blaskó Sándor a Padragi 
Nyugdíjas Bányász Szakszervezet elnöke 
köszöntötte a megjelenteket és méltatta a 
megemlékezés fontosságát, a bányász 

talanították az avart összegyűjtötték. Az 
emlékműveket megtisztították az időjá-
rás okozta portól és egyéb szennyeződé-
sektől. 

Oravecz Edit 
elnök

szólva: „Minden Egész eltörött.”
 Az ünnepség a már hagyományos 

baráti beszélgetéssel folytatódott. A 
pohárköszöntő Kozma Károly geológus 
(1936-2014) versével hangzott el: „… 
Nincs már bányánk/ Nincs már egy se,/ 
Elhagyott minket a Jó szerencse. / Ám 
annak még örülhetünk/, Hogy hagyomá-
nyainkat őrizhetjük./ Álomképeink kitö-
rölve,/ De mindnyájan elmondhatjuk/ 
Tettük, amit tenni tudtunk./ Emeljük 
poharunkat a múltra,/ Bányáinkra, régi 
otthonunkra./ …Mint bányászhagyo-
mányt őrzőknek/ Csak egy feladatunk 
maradt,/ Őrizzük Borbála kultuszát/ És 
szép bányász múltunkat./A Jó szerencse! 
Kísérjen mindnyájunkat,/ Erre koccintsuk 
most poharunkat/”

A városi rendezvény szombaton a Hild-
parkban folytatódott. Győr Sándor a 
Bányász Szakszervezet nyugalmazott 
vezetője a bányász emlékműnél tartotta 
megemlékezését. A város bányászait, 
bányászatát országszerte elismerték. Név 
szerint felsorolta állami elismerésben 
részesült munkatársaink nevét. 2004-ben 
bezárták, de a település várossá válásá-
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Életünk egy darabja maradt, visszavonhatatlanul, a föld alatt

Bányász ünnepre készülve Már nem ismeretlen 
Riethmüller Ármin ajkai bányaigazgató nyughelye

„Tisztelet a bányász szaknak!
Jó szerencse, áldás lengje át!
Bárha napfényt odalent nem kapnak,
Hőn imádják mégis a hazát!”

Bányásznap alkalmából tisztelegtünk a 

szakma és az egykori tapolcai bányá-
szok előtt. Nyirádon pedig megemlékez-
tünk arról is, hogy 85 évvel ez előtt 
kezdődött meg a térség bauxittermelése.

(Dobó Zoltán)

A Bányász Kulturális Egyesület az 
Aknamélyítő kör és a Bányász 
Hagyományőrző Szervezetek tagjai, kép-
viselői Oravecz Edit, Bencsay Antalné, 
Horváth Károly, Blaskó Sándor, Marczona 
Ferenc segítségével kirándulást szervez-
tünk a csolnoki Bányász Hagyományőrző 
Egyesülethez, melyet a Bányásznapra idő-
zítettünk. A csoportot Dr. Kalocsai Zoltán 

elnök és Fleischmann Dezső elnökhelyet-
tes fogadta. Elsőként bemutatták a Szent 
Borbála Templomot. Ezt követően megte-
kintettük a Bányászati Múzeumot, ahol 
részletes ismertetést hallhattunk 
Fleischmann Dezső elnökhelyettestől. 
Megismerhettük Csolnok bányász múltját, 
kulturális életét képekben, újságcikkek-
ben, relikviákban.

Közben elkészült a finom bográcsgu-
lyás, mellyel megvendégelték az 50 fős 
csoportunkat. 

A vendéglátás után, Bányásznap alkal-
mából a Bányászhimnusz eléneklése köz-
ben a Múzeum udvarán lévő emléktáblán 
koszorút helyeztünk el az ünnep tiszteleté-
re.

Kitérőként Esztergomba utaztunk, ahol 
megtekintettük a várat és a Bazilikát. 

Jó hangulatú kirándulás részesei lehet-
tünk, hiszen egy szép napot tölthettünk 
együtt.

Hálásan köszönjük a Csolnoki Bányász 
Hagyományőrző Egyesület vezetőinek, 
tagjainak a szíves vendégfogadást.

Köszönjük a Kistours Kft. munkatársá-
nak Görgei Attilának segítségét is.

Oravecz Edit és Bencsay Antalné 
szervezők

Oroszlányi bányásznap

Bányásznapi megemlékezés Csolnoki kirándulás
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rülhetetlenné teszi a korábbi elképzelé-
sekhez képest gyorsabb ütemű és átfo-
góbb mértékű intézkedések meghozata-
lát a Műszaki Földtudományi Karon. 
Szükséges feltárnunk azt, hogy milyen 
szakmapolitikai, társadalmi és egyéb 
okok állnak a kialakult helyzet hátteré-
ben.

- Mi a Kar ereje, amiben bízik a jövő-
ben?

- A Műszaki Földtudományi Karon 
hazai viszonylatban egyedül-
állóan széles lefedettsége 
található a földtudományok-
nak, mind az oktatás, mind a 
kutatás területén. Ezt a sok-
színűséget, amely egyben a 
kar egyik fő ereje, még ha 
átalakított formában is, hosz-
szútávon érdemes megőrizni. 
A kar kutatási tevékenységét 
integráló Fenntartható 
Természeti Erőfor rás 
Gazdálkodás Kiválóság-
központ főbb területei, mint a 
nyersanyag-gazdálkodás, a 
vízkészlet-gazdálkodás, a talajhaszná-
lat, az energiagazdálkodás és a 
geoinformáció-feldolgozás nagyon sok 
területen kapcsolódik a Nemzeti 
Intelligens Szakosodási Stratégia nem-
zeti és megyei prioritásaihoz. Ezeken a 
fontos kutatási területeken a kar pályá-
zati tevékenysége is kiemelkedőnek 
tekinthető mind hazai, mind nemzetkö-
zi szinten. A magyar és angol nyelven 
folyó oktatási programjaink, még ha 
nem is a fentebb említett elnevezések-
kel, de ezeken a kiemelt fontosságú 
területeken folynak. Furcsa ellentmon-
dásnak látszik, hogy míg a növekvő 
nyersanyag-, energia- és vízigények 
kielégítése az emberiség legkomolyabb 
megoldandó feladatai közé tartozik, 
addig az ilyen kérdések hatékony meg-
oldásával foglalkozó képzéseink iránt 
csökkenő hazai hallgatói érdeklődést 
regisztrálunk. Ennek egyik oka lehet, 
hogy képzéseink, szakmáink nem 
magától értetődők a középiskolások és 
szüleik számára. Egyre kevesebb a tra-
dicionális „bányászcsalád”, ahol a gyer-
mek számára magától értetődően adó-
dik a szülők szép és felelősségteljes 
életpályájának folytatása. Nem igazán 
segít a hazai ásványvagyon kutatásának 
és hasznosításának a jelenlegi helyzete 
és társadalmi elfogadottsága sem.

Egy másik ok az is lehet, hogy míg a 
kutatási projektjeinkben hangsúlyosan 
megjelennek azok a kulcsszavak, ame-
lyek leginkább jellemzik a jelen és a 
következő időszak kihívásait és megol-
dandó feladatait, addig az oktatási 
palettánk tradicionális elnevezéseiben 
ezek a társadalom számára is jobban 
érhető és akceptálható kifejezések 
kevésbé jelennek meg. A megújuló 
energiák felhasználásának bővítése, a 
tiszta szén technológiák fejlesztése, a 
tiszta ivóvíz biztosítása, a nem konven-
cionális szénhidrogének feltárása, a hul-
ladékok újrahasznosítása, a kritikus ele-
mek kutatása és kinyerése, a geotermi-
kus energia hasznosítása, a környezeti 
és társadalmi fenntarthatóság, a körkö-
rös gazdaság, alkalmazkodás a klíma-
változáshoz, valamint az automatizálás, 
innovatív és környezetbarát technológi-
ák a nyersanyag kutatásban, kitermelés-
ben és feldolgozásban, jellemzik azokat 

Műszaki Földtudományi Alapszak: 32 
fő. Környezetmérnöki Alapszak: 10 fő. 
Földrajz Alapszak: 6 fő. MSc: Összesen: 
70 fő. MSc: Angol nyelvű szénhidro-
gén-kutató földtudományi mérnöki 
mesterszak: 0 +9 fő. Angol nyelvű hid-
rogeológus mérnöki mesterszak: 4 +9 
fő. Angol nyelvű környezetmérnöki 
mesterszak: 2 +6 fő. Angol nyelvű olaj-
mérnöki mesterszak: 3 +11 fő. 
Földtudományi mérnök mesterszak: 0 + 
6 fő. Levelező: Bánya- és geotechnikai 

2018.szeptember 7-én a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 
ünnepélyes, nyilvános Kari Tanács ülé-
sén, miután az első évesek letették az 
esküt, a dékáni kézfogás után a Kar 
hallgatói lettek. A Dékán Úr, ünnepi 
beszéde után –, mely sok új, fontos dol-
got is tartalmazott – kérésemre, foga-
dott a szobájában. Kérésemet indokolta, 
hogy a 2018. évi Központi Bányásznapon 
– erről a lapunk mostani számában rész-
letes ismertetés jelenik meg – Süli János 
miniszter, Dr. Fónagy János államtitkár, 
de kiemelten Dr. Kaderják Péter állam-
titkár részletesen szóltak azokról a kér-
désekről, melyek döntően meghatároz-
zák, befolyásolják a Kar életét.

- Dékán Úr, beszédében, nem túl 
rózsás képet festett fel az idei tanévkez-
désről, kiemelten a hazai hallgatókról. 
Hallhatnánk a vélhető okokról egy 
kicsit bővebben?

- A Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Kara számára több 
szempontból is igen tevékeny és kihívá-
sokkal teli lehet a 2018/2019-as tanév. Jó 
hír, hogy mind az öt mesterszakunkon 
(a földtudományi mérnöki mestersza-
kon, a szénhidrogén-kutató földtudomá-
nyi mérnöki mesterszakon, a hidrogeo-
lógus mérnöki mesterszakon, a környe-
zetmérnöki mesterszakon, valamint az 
olajmérnöki mesterszakon) közel ötven 
új külföldi hallgató kezdi meg tanulmá-
nyait, a magyar kormány által támoga-
tott Stipendium Hungaricum ösztöndíj 
program segítségével. A Miskolci 
Egyetem hét kara közül a Műszaki 
Földtudományi Karon található a leg-
több külföldi hallgató.

Sajnos a hazai felvételi adatok nem 
ennyire kedvezők. Az alap és mester-
képzéseinkre összesen nyolcvankét főt 
sikerült felvennünk a normál és pótfel-
vételi eljárás keretében a tavalyi százhá-
rom hallgatóval szemben. Természetesen 
a tavalyi eredménnyel sem voltunk elé-
gedettek, de az a mostani létszám 
komoly jelzés a számunkra, hogy a 
karon több tekintetben új irányvonala-
kat érintve kell egy komplex cselekvési 
programot elindítani, ennek a kedvezőt-
len tendenciának a megállítására. A kar 
mintegy ötszáz hallgatója, jelenleg, 
igazi inspiráló és nemzetközi közegben 
végezheti tanulmányait. A karon több 
mint húsz országból, több mint száztíz 
külföldi hallgatónk van, amely az okta-
tóink számára is komoly kihívást jelent 
a mindennapokban, továbbá, hogy meg-
felelő színvonalon és elegendő gyakor-
lati helyet kínálva tudjuk a képzéseinket 
lebonyolítani.

- Mit jelent a mostani helyzet és 
milyen tervek vannak a létszámleépülés 
megakadályozásra?

- A Műszaki Földtudományi Kar 
tevékenységének tervezésében és alakí-
tásában iránytűként szolgál az a közép-
távú, 2020-ig szóló stratégiai dokumen-
tum, amelyet a Kari Tanács 2014. nov-
ember 11-én fogadott el. 2016-ban került 
kidolgozásra a Miskolci Egyetem 
Intézményfejlesztési Terve, amely a 
Műszaki Földtudományi Kar által meg-
adott, döntően a stratégiai dokumentu-
mon alapuló elképzeléseket is tartal-
mazza. Sajnos a kari hallgatói létszám 
és a vele együtt járó állami finanszíro-
zás a vártnál jelentősebb csökkenése 
2016-ban, 2017-ben és 2018-ban elke-

2018. szeptember 7-én a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 
ünnepi nyilvános Kari Tanács ülését - 
melyen a BDSZ s meghívásra képvisel-
tette magát - a Himnusz hangjai után 
Prof. Dr. Szűcs Péter dékán nyitotta 
meg. Köszöntötte a megjelenteket. Az 
új hallgatók eskütétele és az azt követő 
dékáni kézfogása után a Kar Dékánjának 
köszöntő beszéde hangzott el.

A Karra a 2018/2019-es tanévre fel-
vettek: BSc: Összesen: 48 fő. BSc: 

Nyersanyag Kezdeményezés” (Raw 
Materials Initiative, RMI) 2008-ban 
jelent meg, majd erre építve indultak el 
különböző stratégiai fejlesztések. 
Napjainkban az EU nyersanyag stratégi-
ájának egyik fő megvalósítója az EIT 
KIC Raw Materials szervezet, amelyik 
magát a világ legnagyobb és legerősebb 
kutatási-fejlesztési-oktatási konzorciu-
mának tartja a nyersanyag szektor 
tekintetében. Ez olyan lehetőségeket 

nyújt a nyersanyagkutatással, 
hasznosítással foglalkozó 
egyetemeknek és kutatóköz-
pontoknak Európa-szerte, 
amelyre korábban, az 1990-
es és 2000-es években nem 
volt lehetőség. Ugyanakkor 
az is látszik, hogy a folyamat 
sokkal lassabban halad előre 
annál, hogy ennek pozitív 
hatása a munkaerő piacon is 
jelentkezzen, ezáltal szá-
munkra is növekvő hallgatói 
érdeklődést, szakember 
igényt jelezzen.

- Örömmel vettem részt a Stratégiai 
Tervezést Előkészítési Anyag megtár-
gyalásán, ami a Kar élete szempontjá-
ból meghatározó lehet. Hallhatnánk 
erről?

- A fentebb leírt változásokra reagál-
va a kar vezetése 2018 tavaszán elkészí-
tette a Stratégiai Tervezést Előkészítő 
Anyagot, amelynek részletes vitájára 
2018. május 28-án került sor, egy kibő-
vített Kari Tanács ülés keretében. A 
hozzászólások és az írásos vélemények 
alapján körvonalazódtak azok a konkrét 
feladatok, amelyeknek a megvalósítása 
reálisnak tekinthető és pozitív változá-
sokat indíthat el a Műszaki 
Földtudományi Kar életében. Néhány 
gondolat a megfogalmazott programból 
az alábbiakban adható meg.

Több területen kívánunk új szakirá-
nyú továbbképzési programot indítani. 
Ez az a képzési terület, amely viszony-
lag gyorsan és rugalmasan alakítható 
reagálva a tényleges munkaerő-piaci 
igényekhez. Ennek a programnak ez 
egyik első eredménye a Munkavédelmi 
szakmérnök szakirányú továbbképzés 
beindítása a Műszaki Földtudományi 
Karon 2018 szeptemberében. Az is 
magától értetődő, hogy a következő idő-
szak legfontosabb feladata a karon, a 
beiskolázási tevékenység további erősí-
tése, hogy a döntően unikális képzése-
inkre a korábbiaknak megfelelően az 
ország minden megyéjéből érkezzenek 
nagyobb létszámban hallgatók. Ebbe a 
tevékenységbe egy külső marketinges 
szakembert is bevonunk, hiszen ezen a 
területen saját belső erőfeszítéseink 
nem elégségesek. Nagyon fontos, hogy 
meg tudjuk mutatni a világnak, hogy 
szükség van a képzéseinkre, és hogy a 
nálunk végzett hallgatókra jó elhelyez-
kedési lehetőség vár itthon és a nagyvi-
lágban, egyaránt. Ennek egyik lépése 
lehet, hogy tovább erősítjük és szélesít-
jük a kar által kínált duális képzési 
lehetőségeket. Az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a mi területeinken 
inkább a mesterképzés területe lehet 
érdekes a cégek részére. Jó lenne továb-
bi cégekkel is a duális képzési szerződés 
ügyében új megállapodásokat aláírni. 
Még inkább ki kell emelni a cégek szá-
mára, hogy ez nem csak egy tehertétel a 

Műszaki Földtudományi Karra legma-
gasabb pontszámmal felvételiző 4 hall-
gatónak. A négy új első éves hallgató 
4x100.000 Ft-os egyszeri ösztöndíjat 
vehetett át (három hallgató a műszaki 
földtudományi alapszak, egy hallgató a 
környezetvédelmi alapszak hallgatója).

A dékán úr ezt követően tájékoztatást 
adott arról, hogy a Miskolci Egyetemen 
2018. augusztus 31-én, nyilvános ünne-
pi egyetemi Szenátus Ülésen került sor 
a 60, illetve 50 éve végzett mérnökök 
jubileumi oklevelének átadására. 

Ebben az évben 27 fő 1958-ban vég-
zett aranyokleveles mérnök részére 
gyémántoklevelet, illetve 5 fő részére 

az új műszaki és mérnöki eljárásokat, 
amelyeket manapság a nyersanyag-, az 
energia- és a vízgazdálkodás területén 
kínálni tudunk hazánknak és a világ-
nak. Ezek az említett területek egyértel-
műen a húzóterületeknek számíthatnak 
szakmáink vonatkozásában, a követke-
ző évtizedekben. A jelentős pályázati 
sikeresség mellett is fontos megvizsgál-
nunk, hogy ezeken a területeken meny-
nyire piacképes a tudásunk. Számos 

olyan új összefüggést látunk hazánkban 
és a világban, amelyeket feltétlenül 
figyelembe kell venni a következő idő-
szakra vonatkozó elképzeléseink kiala-
kításánál. Példaként említhető a karbon 
alapú energiahordozók szerepének vál-
tozása a világban. Egyértelműen lát-
szik, hogy a szén, a konvencionális és 
nem konvencionális szénhidrogének 
szerepe a következő 20 éves periódus-
ban is jelentős lesz, de a kutatásfejlesz-
tés területe döntően már a megújuló 
energiákhoz kötődik jelenleg is. Még a 
most legstabilabb szakunk esetében sem 
biztos, hogy a beiratkozott hallgató szá-
mára az olajipar tud majd állást biztosí-
tani a nyugdíjkorhatárának eléréséig. 

A fentebb vázolt problémák nemcsak 
a Műszaki Földtudományi Kart érintik. 
A bányászati és földtudományi képzése-
ket folytató külföldi (első sorban euró-
pai és észak-amerikai) egyetemeken is 
hasonló problémát jelent a hallgatói 
érdeklődés és létszám visszaesése. 
Európai bányászati profilú partner 
egyetemeink professzorai teljesen 
hasonló tapasztalatokról számolnak be, 
amelyekkel mi is szembenézünk. A 
világban a nyersanyag kutatás és terme-
lés jelenlegi súlypontjai jelentős geográ-
fiai elmozdulást mutatnak a korábbi 
időszakhoz képest. Ehhez párosul, hogy 
a fejlődő országokban elérhető szakirá-
nyú felsőfokú képzések mennyisége és 
minősége gyorsan fejlődött. Az ott tevé-
kenykedő cégek vagy szerződéses köte-
lezettségből, vagy saját akaratukból 
általában hazai szakembereket alkal-
maznak. 

Ugyanakkor nagyon fontos tény, 
hogy Magyarországon a nyersanyag 
szektorhoz kötődő meghatározó kutatá-
si és oktatási intézményként a Miskolci 
Egyetem, illetve a karunk nagyon aktí-
van kapcsolódott be az EU nyersanyag 
stratégia megvalósításába az EIT KIC 
Raw Materials programban „associate 
partner” szinten, 2018-ban. A nyers-
anyagellátás biztosítása az elmúlt tíz év 
alatt – eléggé lassan, de folyamatosan 
kibontakozva – az EU szintjén egy 
nagyon fontos stratégiai cél lett, olyany-
nyira, hogy ez ma már az EU biztonsági 
stratégiájának is része. Az Európai Unió 
nyersanyag stratégája, az „Ásványi 

mérnöki mesterszak: 6 + fő. 
Levelező: Hidrogeológus mérnöki 

mesterszak: 11 + 0 fő. 
Ezt követően az Intézetek és a Kar 

dékánja javaslata alapján „ Pro Facultate 
Rerum Metallicarum” emlékérmet 
vehetett át Bese  Barnabás a BAZ 
Megyei Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály vezetője.

A hagyományoknak megfelelően 
ezután bányásznapi ünnepi beszédre 
majd Bányászati Szolgálati oklevelek 
átadásra került sor.

Az átadás után a Kar dékánja „Kiváló 
Gólya” ösztöndíjat adott át a 2018-ban a 

részükre, hanem egy olyan befektetés, 
amely egy cég számára is számos előny-
nyel járhat. A kutatási eredmények a 
karunkon tradicionálisan nagyon hamar 
beépülnek az oktatásba. Jelenleg is így 
van ez. Törekedni kell azonban arra, 
hogy a kutatási eredmények beépülése 
mellett az új húzó területek megjelenje-
nek a képzéseink, például a specializáci-
ók elnevezéseiben is. Keressük a megol-
dást arra, hogy lehetne az újrahasznosí-
tás, a megújuló energiák vagy a körkörös 
gazdaság fogalmait megjeleníteni a kép-
zésink elnevezéseiben, ezáltal is köze-
lebb hozva ezen területeket a jövő poten-
ciális egyetemi hallgatóihoz. A mester-
képzéseink vonatkozásában teljesen új 
beiskolázási programra van szükség, 
amelynek keretében sokkal nagyon 
figyelmet kell fordítanunk alapszakos 
hallgatónkra, hogy a mesterképzés vona-
lán is bennünket válasszanak.

Sokat várunk az ide tanévben a 
Selmec-Sopron 100 ünnepei rendez-
vénysorozattól is. Centenáriumi megem-
lékezéseket szervezünk Sopronban és 
Miskolcon, valamint Selmecen is a 
Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti 
Főiskola Selmecbányáról Sopronba köl-
tözésének 100. évfordulóján. Ennek a 
keretében is lesz lehetőségünk arra, 
hogy szakmáinkat közelebb vigyük az 
utca emberéhez, valamint a középiskolai 
diákokhoz.

Záró kérdésem: Hogyan fogadta a 
2018. évi központi Bányásznapon elmon-
dott kormányzati szavakat?

Fontos megemlítenem, hogy az utóbbi 
időben több kedvező hír is eljutott hoz-
zánk kormányzati és döntéshozói oldal-
ról. Nagyon örültünk annak is, hogy a 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
vezetése mellett egy olyan kutatási prog-
ramban vettünk részt, amelynek a fő 
célkitűzése az volt, hogy megmutassuk a 
szénfelhasználás új irányait és lehetősé-
geit a döntéshozók számára. Jó hírnek 
tekinthető az is, hogy széleskörű támo-
gatás mellett elindult a Nemzeti 
Víztudományi Kutatási Program kidol-
gozása, amely munkában a Miskolci 
Egyetem több szakembere is részt vesz. 
Örömmel értesültünk arról a nyáron, 
hogy a kormány támogatja az Energetikai 
Ásványvagyon-hasznosítási és 
Készletgazdálkodási Cselekvési Terv 
elfogadását. Hasonlóan fontos és jó üze-
neteket kaptunk Pécsen a 68. Központi 
Bányásznapon a miniszteri és helyettes 
államtitkári felszólalásokból. Mindezek 
fényében optimista hangulatban kezdtük 
el a 2018/2019-as tanév őszi félévét. 
Bízunk abban, hogy továbbra is érdemes 
a több mint 280 éves múlttal rendelkező 
Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Karára jönni tanulni 
vagy kutatásokat végezni. Hallgatóink 
és partnereink számára ez úton is kívá-
nok: Jó szerencsét!

Amikor megköszönöm, hogy fogadott 
és lehetővé tette ezt a beszélgetést bízom 
abban, hogy a 2019/2020-as tanévnyitón 
már számtalan új, pozitív eredményt 
fogunk meghallgatni. Ehhez kívánok én 
is, mind Önnek, mind a Kar valamennyi 
oktatójának, dolgozójának sok sikert, 
eredményt, jó egészséget és mindezek-
hez az 1984-ben Selmecbányán elfoga-
dott bányászköszöntéssel: Jó szerencsét!

Dr. Horn János

emléklapot, és 52 fő 1968-ban végzett 
kolléga részére aranyoklevelet adtunk 
át. 

Továbbá 2018. szeptember 11-én a 
Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának 
nyilvános tanévnyitó Kari Tanácsülésén 
13 fő 1953-ban végzett gyémántokleve-
les bányamérnök részére vasoklevelet 
fogunk átadni.

A Kar a tiszteletdiplomás mérnökök 
életútját, szakmai munkásságát külön 
kiadványban foglalta össze és adta 
közre.

A dékáni zárszó után a Kari Tanács 
ülés a bányászhimnusz hangjaival feje-
ződött be.                                      H. J.

Beszélgetés Prof. Dr. Szûcs Péterrel
a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar dékánjával

Ünnepélyes tanévnyitó
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A Magyarországi Szakegyletek és 
Szakszervezetek I. országos kongresz-
szusának jegyzőkönyvében, melyet 
1899. május 21-21-én tartottak 
Budapesten Grünfeld Sándor nyomdász 
a kongresszus első napirendi pontjaként 
számolt be arról, hogy már 1892-ben, 
„amidőn a modern munkásmozgalom 
alapján álló szakegyesületek alapítása 
kezdetét vette, a mozgalom élén álló 
férfiak szükségesnek látták annak, hogy 
oly intézményt létesítsenek, amely az 
alakuló és meglevő szakszervezetek 
között az összeköttetést s ezáltal az egy-
öntetű működést fenntartsa és biztosít-
sa, s ahol szükséges, újabb szervezetek 
létesítésére törekedjen.”

Egy példa, milyen nehézségekbe 
ütközött a szervezés, Jászai Samu,a 
Szakszervezeti tanács első titkára híres 
szakszervezet-történetében (1925) erről 
így számolt be. „A petrozsényi bányá-
szok 1892-ben egyesületet akartak ala-
kítani. Ez a törekvésük azonban a 
bányatársaság és Petrozsény hatósága 
szempontjából borzasztó bűn volt. A 
budapesti küldöttet, aki az alapszabá-
lyokat kívánta magyarázni és a szüksé-
ges teendőkre oktatta a bányászokat, 
kiutasították, az egyesület alapítóit 
pedig megrendszabályozták. Ezt látva, 
a bányászok annyira fölháborodtak, 
hogy néhány ezren beszüntették a mun-
kát. A sztrájkot az akkor már ismert 
eszközökkel, csendőrséggel és katona-
sággal, letörték. Következménye volt, 
hogy az öntudatos és különösen nőtlen 
bányászok százával hagyták ott a 
bányatelepeket és éjszaka idején, hogy 
föl ne tartsák őket, erdőkön keresztül 
átszöktek Romániába és ott kerestek és 
találtak munkát.

A bányakapitányságok pedig minden 
jelentésükben panaszkodtak, hogy a 
széntermelés nem emelkedik, mert 
kevés a szakképzett bányamunkás. 

Kerek száz éve annak, hogy 1918. 
január 28-án, a munkásság harcos fellé-
pése a kormányt meghátrálásra kény-
szerítette. A belügyminiszter jóváhagy-
ta a Bányamunkások Országos 
Szövetségének alapszabályait. Ezzel 
megtörtént az addig szabadszakszerve-
zetként megtűrt, a Bányamunkás lap 
köré tömörült laza szervezetek elis-
mert, országos szakmai szövetséggé 
alakulása. 

Hogyan írt erről, egy évszázaddal 
ezelőtt, Peyer Károly?

Az utolsó öt év

A bányamunkások küzdelmeinek 
utolsó öt éve egyik legérdekesebb törté-
nete a magyar munkásmozgalomnak. A 
többi szakmák munkásai is éveken 
keresztül küzdelmet folytattak az egye-
sülési jogért, de oly elkeseredett harcot 
egy szakma sem volt kénytelen végig-
küzdeni, mint a bányamunkások. A 
bányatársulatok összefogtak és az ő 
politikai befolyásukat érvényesítették a 
kormánynál, hogy a bányamunkások 
szervezetét ne engedélyezze. Éveken 
keresztül folyt ez a küzdelem a szerve-
zett munkásság szemeláttára, amely 
több ízben segítségére sietett a bánya-
munkásoknak, de mindig eredmény 
nélkül.

Az 1913-ik évben tömegével jöttek a 
panaszok a Szakszervezeti Tanácshoz 
és a Népszavához, amelyben a bánya-
munkások egyszerű, keresetlen szavak-
kal leírták az ö szomorú sorsukat. A 
Szakszervezeti Tanács több ízben kül-
dött különböző bányatelepekre küldöt-
teket, kik a hegyek közé vonultak a 
munkásokkal és ott az erdőben bujkál-
va tartották meg a gyűléseket. Nem egy 
ilyen gyűlést zavart meg a csendőrség 
és akiket a helyszínen értek, példásan 
büntettek meg. Ez mégsem riasztotta 
vissza a munkásokat attól, hogy szerve-
zetükért tovább ne harcoljanak.

Teljesen kilátástalan volt, hogy 
Lukács László és kormánya a bánya-
munkásoknak alapszabályt adjon. Nem 

Hogy azonban százával és ezrével 
kénytelenek voltak a rossz viszonyok 
miatt elszökni az országból, arról min-
dig hallgattak.”

A számok jól mutatják, a szervezke-
dés, különösen a vidéki szervezkedés 
nehézségeit. A Budapesten működő 
országos és helyi egyesületeknek 
együttvéve 1903. december 31-én 
36.818 tagja volt. A vidéki önálló egye-
sületek taglétszáma 4320 volt. Az egye-
sületek ebben az időben a legteljeseb-
ben el voltak foglalva az alakulási és 
csatlakozási teendőkkel, és így nem 
lehetett pontosan megállapítani, hogy 
az országos egyesületeknek hány buda-
pesti és hány vidéki tagja volt. 
Megközelítőleg azonban megállapítha-
tó, hogy 1903. december 31-én 
Budapesten 30, vidéken pedig 11 ezer 
szakegyesületileg szervezett munkás 
volt. 

Az „összetartozandóság” fontosságá-
nak felismerése, és annak gyakorlati 
megvalósítása határozta meg a követke-
ző éveket. A szakszervezetek III. kong-
resszusa (1904) is e szellemet tükrözte. 
Elismerték az országos szövetségek fon-
tosságát, elismerték, hogy az országos 
központok a tárgyaló partnerei a mun-
káltatói szervezeteknek. A 
Szakszervezeti Tanács „a modern mun-
kásmozgalom alapján álló gazdasági 
szervezetek központi képviselete” - 
olvasható a Szaktanács szervezeti sza-
bályzatában -, s így mint központi intéz-
mény képviselte a tagság érdekeit a 
hatóságokkal, a kormányzati szervekkel 
folyatott tárgyalásokon.

A huszadik század fordulójára a 
Szakszervezeti Tanács határozatainak 
szellemében a megerősödött hazai szak-
szervezeti mozgalom képessé vált a 
vidéki szervezetek kiépítéséhez. A 
szakmai szövetségek hozzáláthattak a 
szervezéshez. Sorra alakultak a külön-

is vártunk erre, hanem nagy áldozatok-
kal megindítottuk a Bányamunkás és a 
Bergarbeiter lapot. A lap képezte a 
szervezet alapját és az előfizetők tagjai 
voltak a bányamunkások szabadszerve-
zetének. Eleinte gúnyolódtak a lap 
felett, később üldözték és mindent elkö-
vettek, hogy annak terjedését megaka-
dályozzák. A petrozsényi szolgabíró 
hónapokon keresztül csendőrökkel 
koboztatta el a lapot, más helyeken 
pedig a társulat szolgálatában álló pos-
tamesterek azt megdézsmálták, vagy 
egyszerűen elsikkasztották. Ugyanígy 
jártunk az egyesülési joggal. Az eszter-
gomi főszolgabíró sorra tiltotta be a 
gyűléseket, a legostobább indokokkal 
és a végén odaírta, hogy erről a határo-
zatról, mint érdekelt fél, a bányagond-
nokság is értesítendő. Hónapokig tar-
tott ez a küzde lem, amíg végre meg 
lehetett törni a szolgabírói önkényt és 
egyik-másik helyen gyű lést tartani. A 
lap előfizetői rohamosan emelkedtek, 
különösen a Zsil völgyben igen szép 
eredményt értünk el. A küzdelem éle 
társpénztári intézmény ellen fordult és 
ennek egyik eredményének tudható az 
be, hogy a költségvetés tárgyalásánál a 
pénzügyminiszter nyilatkozott is a kér-
désről, természetesen ezen szégyenin-
tézmény javára.

Ilyen körülmények között érte a 
bányamunkásokat a világháború kitöré-
se. Az összes munkásokat azonnal 
katonai munkásosztagokba osztották, 
feleskedtették és most már a szolgabírói 
önkényhez egy másik elnyomatási mód 
is járult. A bányatársaságok minden 
szabid mozgást megakadályoztak, min-
den szabad szót elnyomtak, állandóan 
ott lebegett a munkás fejé felett a 
„bevonultatlak” ijesztgetés.

Ennek dacára mégsem értek célt Az 
elnyomatás tudata még jobban össze-
forrasztotta a munkásokat és mindenki-
től elszigetelve, tisztán önmagukra 
hagyatva igyekeztek szomorú sorsukon 

rulás mértékében, melyet a szakszerve-
zeti központnak fizettek be.

Tanulságul szolgálhat napjaink szak-
szervezeti mozgalmának is az az alap-
szabály, melyet vita után a vidéki kül-
döttek elfogadtak.

Az Alapszabály szerint a vidéki szak-
szervezeti bizottságok feladata a helyi 
szervezetek közös feladatainak ellátása, 
amelyet azok kevés taglétszámuknál 
fogva, külön ellátni nem tudtak. A 
közös feladatok közé tartozott:

 – a munkásokat gazdasági helyzetük-
ről felvilágosítani,

 – a szervezetlen munkásokat szervez-
ni, új szakcsoportokat létrehozni, illetve 
új szakcsoportok alakításánál közremű-
ködni,

 – az egyesületekben rendszeresen 
előadásokat tartani,

 – a könyvtárakat működtetni,
 – közös jogvédőt alkalmazni,
 – a munkások érdekeit érintő statisz-

tikákat vezetni,
 – a szállóügyet intézni,
 – a szakcsoportok ügykezelését segí-

teni és ellenőrizni.
 A szakszervezeti bizottságok kiemelt 

feladata volt a munkások érdekeit érintő 
gazdasági mozgalmak vezetése. A szak-
szervezeti bizottságok kivették részüket 
a különböző választások előkészítésé-
nél, felvilágosították a munkásokat azok 
céljáról, a választások tétjéről.

Az Alapszabály pontosan meghatá-
rozta a pénzügyi kérdéseket is. Eszerint 
a bizottságok pénztárosai beszedték a 
járulékot, a helyi kiadások után saját 
választmányuknak és a Szakszervezeti 
Tanácsnak egyaránt havonta kötelesek 
voltak elszámolni. A különböző kiadá-
sok fedezésére a tagdíjon kívül fizették 
a külön járulékot a tagok. 

Az Alapszabály kimondta: 
Ha valamely szakcsoport vagy önálló 

egyesület háromhavi járulékkal hátra-

kat, amidőn ismét az a szempont dia-
dalmaskodott, hogy veszélyes a háború 
alatt a szervezetet megcsinálni, mert a 
„gyerekbetegségek” veszélyeztetik a 
termelést. A szervezett bányamunkás-
ság már kezdte unni a dolgot és már 
olyan volt a helyzet, hogy bizony készek 
voltak a legmesszebbmenő eszközöket 
is igénybe venni szervezkedési szabad-
ságuk érdekében. De végre rászánta 
magát a pénzügyminiszter és hozzájá-
rult az alapszabályok jóváhagyásához. 
Azonban még az utolsó percben próbál-
tak” egyet rúgni a bányamunkásokon. 
Olyan intézkedéseket akartak beleven-
ni, amely ezt az egyesületet állandó 
rendőri és csendőri felügyelet alá 
helyezte volna. A január havában lezaj-
ló tömegsztrájk ezt a kérdést is eldön-
tötte. A szervezett munkásság segítsé-
gére jött a bányamunkásoknak.

Január hó 28-án délután fél három 
órakor tárgyaltak a Szakszervezeti 
Tanács megbízottai a kormány egyik 
tagjával és este 10 órakor értesítettek 
bennünket, hogy az alapszabályok jóvá 
vannak hagyva. Ideje is volt már, mert 
most már elmondhatjuk, pár napi kése-
delem katasztrófát idézett volna elő. 
Jobb volt ezt elkerülni.

Ezzel a bányamunkások mozgalma új 
irányt nyert. Rövid időn belül megala-
kulnak az egész országban a helyi cso-
portok és nyugodtan mondhatjuk azt, 
hogy ennek az egyesületnek ma még 
nincs tagja, de tagja tesz egy-két hónap 
alatt a magyarországi bányamunkásság 
70 százaléka. A szervezet révén lehetővé 
válik a Panaszbizottságban is megfelelő 
képviseletet nyerni és reméljük, hogy a 
munkáltatók is végre belátják azt, hogy 
itt egy olyan tényezővel állnak szemben, 
amelynek hatalmával számolni, kell.

Izgalmas volt az utolsó ötévi küzde-
lem, de aki abban részt vett, az soha el 
nem fogja felejteni Sok áldozatot hozott 
érte a bányamunkásság, de az áldoza-
toknak végre megvolt az eredménye. 
Megvan a szervezet és ezzel megnyílt az 
út egy szebb jövő felé. 

Peyer Károly.

böző kis létszámú szakmai csoportok, 
melyek eleinte   igyekeztek megtartani 
önállóságukat. Később belátták a szét-
aprózottság tarthatatlanságát, és elfo-
gadták a Szakszervezeti Tanács centra-
lizációs elképzeléseit.

A szervezett együttműködés kialakí-
tásának következő állomása az 1905 
szeptemberében összehívott értekezlet 
volt, amelyen 65 vidéki ipari munkás- 
és több földművelő szakszervezeti 
bizottság képviselője jelent meg. Az 
országos értekezleten megvitatták a 
vidéki szakszervezeti bizottságok 
működési rendjének szabályzatát.

Ennek a szabályzatnak alapját az 
1904. évi III. országos kongresszuson 
már megvitatták a küldöttek, és határo-
zatot hoztak a végrehajtásáról. A kong-
resszuson elhangzott a végrehajtó 
bizottság jelentése a helyi szervezetek 
alakulásáról, az országos szakszervezeti 
hálózat kiépítésének szükségességéről. 
A határozat kimondta, hogy a vidéki 
városok szakcsoportjainak tevékenysé-
gét a vidéki szakszervezeti bizottságok-
nak kell összefogni. A határozat szerint 
a szakszervezeti munkát irányító 
bizalmiférfiaknak kötelessége volt min-
den fontosabb eseményről értesíteni a 
Szakszervezeti Tanács Titkárságát.

A következő évben összehívott orszá-
gos értekezlet e határozat végrehajtásá-
ra ült össze. Az értekezleten résztvevők 
tisztában voltak azzal, hogy kedvezőb-
bek a feltételek a szakszervezeti munka 
végzésére, ha azt a Szakszervezeti 
Tanács égisze alatt végzik. A vita a 
pénzügyekben élesedett ki. Jóllehet a 
vidéki szervezetek képviselői nagyon 
jól tudták, hogy pénz nélkül nem tudják 
ellátni a közös jogvédelmet, fenntartani 
a közös munkásotthont, a közös könyv-
tárakat és az oktatásra szolgáló helyisé-
geket, megfizetni az előadókat, mégis 
nehezen tudtak megállapodni a hozzájá-

javítani. Rendkívül sérelmes volt az is, 
hogy amíg a többi katonai felügyelet alá 
helyezett munkások részére felállították 
a Panaszbizottságot, ezt a bányamunká-
sokra csak jóval későbben, a szervezett 
munkásság erélyes követelésére terjesz-
tették ki. Szervezet hiányában azonban 
a munkásérdekeltség képviseletét egyik 
társláda választmányi tagra bízták. Az 
ítéletek is így néztek ki. Az eredmények 
Petrozsény, Tatabánya, Dorog, 
Annavölgy és hasonló helyek esemé-
nyei voltak. Ezen események azonban 
fölrázták az egész ország munkásait és 
az elmúlt évben szinte ugrásszerűen 
lázasan kezdtek tömörülni a szabad-
szervezetbe. A mozgalom mindinkább 
komolyabb formákat öltött, rendes, 
fegyelmezett munkások mozgalma lett 
a bányamunkások vad mozgalmaiból.

Igen nagy akadályt képezett most 
már egy ilyen nagyszámú munkástö-
megnek szabadszervezetben való tartá-
sa és megindult a harc az alapszabályo-
kért A múlt év őszén jöttek össze a 
bányamunkások megbízottai, s nyújtot-
ták be az alapszabályukat jóváhagyás 
céljából. Ezeket a régi jó szokás szerint 
kiküldték véleményezés végett a kincs-
tári bányaigazgatókhoz és bányakapitá-
nyokhoz, akik sorba kérdezték a mun-
kásokat, ki akarja és ki nem. Ezek a 
jelentések a legtöbb esetben hamisan 
érkeztek vissza.

A szeptember havi salgótarjáni ese-
mények mindenki előtt bebizonyítot-
ták, hogy a szervezet hiánya katasztró-
fával fenyegeti az egész bányaipart. 
Sajnos, katonai tényezők ezt előbb 
ismerték fel, mint a pénzügyminiszter 
képviselői.

Méltó feleletet adott ezekre a kérvé-
nyekre a bányamunkásság, amidőn 
1917. de cember végén a kérvények 
tömegeit küldte a pénzügyminiszter-
hez, amelyekben erélyesen követelték 
az alapszabályok jóváhagyását Már úgy 
volt, hogy jóváhagyják az alapszabályo-

lékban van, akkor az illető a bizottság 
által nyújtott kedvezményeket nem 
élvezheti és modern alapon álló szerve-
zetnek nem tekinthető.

Nem tanulság nélküli a szabályzat 13. 
pontja sem. Eszerint a szakszervezeti 
bizottságok egész bevételeiknek 50 szá-
zalékát fordíthatták a helyi kiadásokra 
(agitáció, jogvédelem és más közös ter-
hek). A másik 50 százalékot pedig köte-
lesek voltak a Szakszervezeti Tanácsnak 
elküldeni. E bevételből a bizalmi férfia-
kat, esetenként a vidéki városokban 
alkalmazott munkástitkárokat díjazták.

A vidéki szakcsoportok esetében a 
bizalmi férfiak szb-titkári teendőket lát-
tak el. Nekik kellett vezetni az „agitáci-
ót és a levelezést, statisztikát gyűjteni, 
és azokat negyedévenként a 
Szakszervezeti Tanács titkárságának 
elküldeni.“ A bizalmi férfiakat szükség 
esetén a Szakszervezeti Tanács kineve-
zethetett, egyébként a szervezetek meg-
alakulása után került sor megválasztá-
sukra. A vidéki szakszervezeti bizottsá-
gok egyébként elnököt, pénztárost és 
bizalmi férfiút választottak.

Az Alapszabály elfogadása után a 
Szakszervezeti Tanács titkára beutazta 
az egész országot, a nagyobb városok-
ban előadást tartott, és jelenlétében ala-
kították meg a bizottságok egy részét.

Az országos értekezletet követő egy 
évben többszörösére emelkedett a vidé-
ki ipari negyedekben a szakszervezeti 
tagok száma. A legtöbb városban közös 
munkás-otthonokat alakítottak ki, és 
sokféle tanfolyamot is beindítottak. Az 
együttműködésre alapuló szakszerveze-
ti mozgalom inkább tudott elérni ered-
ményt a gazdasági harcokban, a kollek-
tív szerződések megkötésénél, a békél-
tetési bizottsági munkában a munka-
ügyi viták esetében, mint a szétaprózott 
csoportocskák.

Lux Judit

Jóleső érzés másoknak segíteni 
abban, hogy jót tegyenek. Ha segítesz 
másokon, magadon segítesz, mert más 
valakinek Te vagy a más. Ha keveset 
adsz is, ha szívből adod, soknak szá-
mít.

Az emberek nagysága ugyanis nem a 
gazdagságban vagy a hatalomban rej-
lik, hanem a jellemben és a jóságban.

Néhány hónappal ezelőtt egy kollé-
ganőnk súlyos betegsége, a kezelések 
súlyos anyagi vonzata szinte sokk 
hatásként terjedt végig rajtunk. Miután 
felocsúdtunk az első döbbenetből a 
segítőszándék azonnal csírázni kez-
dett. 

Pénzgyűjtést hirdettünk a dolgozók 
körében, és nem meglepő módon gyor-
san gyarapodott a gyűjtőláda tartalma, 
melyhez hozzájárultak a külsős szállí-
tók, egyéb szolgáltatók, kamionsofőrök 
is - miután elolvasták a kifüggesztett 
felhívást. 

Az eredmény pedig példaértékű: 
151.520,- Ft, gyűlt össze a jó szándékú 
dolgozóktól.

További 50.000- Ft-ot köszönhetünk 
a BDSZ központnak, 20.000 Ft-ot a 
BDSZ SZB Colas Északkő Bányászati 
SZB Kőbányászokért Alapítványnak, 
és szintén 20.000 Ft-ot az Eagle Ottawa 
Hungary Kft Szakszervezeti 
Bizottságának.

Nehéz, egyben megható és könnyek-
kel átitatott pillanat keretében, július 
közepén került sor az összegyűjtött 
támogatások átadására, amely 
241.520,- Ft. 

Köszönjük Önöknek, Köszönjük 
Nektek! Segítettetek, hogy Segíthessük!

Tolnatext BT.
Szakszervezeti Bizottsága
Merkl Jánosné SzB titkár

Mit üzen a múlt? 
A vidéki mozgalom szervezése

Száz éve írták Példamutatásból, 
segítésbõl,

 összefogásból: jeles!
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Ser betűi keverve. 3. Lantán és vas 
vegyjele. - Kímélő étrend másik jelzője. 
- Magyar Távirati Iroda. 4. Ami a jöve-
delemszerzéssel együtt jár. - Nyugat és 
dél betűjele. - Élő állat szőrmének fel-
dolgozható szőrzete. 5. Pattog, de csak 
félig! - Kisebb dolgok hordására hasz-
nálatos tárgy. - Olyan ember, akinek 
sok az ideje. 6. Figyelemre méltó meg-
állapítás: Az életben két legfontosabb 
dolog a jó cipő és egy jó …, mert vagy 
az egyikben vagyunk, vagy a másik-
ban. - Borjazott tehén. - Nagy állóvíz. 7. 
Osztrák tartományi főváros: … Pölten. 
- Létesítmény ünnepélyes átadása. 8. 
Tantál és jód vegyjele. -  Közmondás: 
… kétszer fárad. - Olasz, norvég és 
spanyol autók nemzetközi betűjele. 9. 
Szemfényvesztő kifejezés: … pókusz. 
- A lengyelországi Felső-Szilézia fővá-
rosa. 10. A Dallas című sorozat egyik 
fontos szereplője, a raavasz Jockey 
Ewing cinikus bölcsessége: “A vér 
talán sűrűbb a víznél, viszont az olaj 
mindkettőnél ...” 11.  Keményíti a 
fonalat. - A leghosszabb ideje megjele-
nő magyar rejtvényújság. - Feltételez 
valamit. 12. Adóhatóságban van! - 
Sportoló öltözete. - Szervezetet formá-
lisan, hivatalosan elhagyó. 13. Három 
skálahang vagy fagott fele! - A római 
katolikus egyház spanyolországi köz-
pontjának városa. - Fantasztikus, nagy-
szerű: ...verő. 14. Tojás közepe! - 
Megismertet vele néhány fontos tényt. 
- Szegecs. 15. Kóla része! - Jövőbelátó 
ember. - Inda egynemű betűi. - Kapu, 
angolul, de Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem rövidítése is.

Bajai Ernő

Beküldendő a négy vastag betűs 
meghatározás megfejtése. 

A rejtvénypályázat nyertesei

A júniusi rejtvényünk helyes megfej-
tése a következő: ÉRÜNK, A VÁGYAD, 
ÉRV, PÉLDÁJA, IDŐ.

A nyertesek: Bajnóczy Ilona, 6237 
Kecel, Móra F. u. 1.; Mester Zoltán, 
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.; Zámbó 
Béla, 2840, Oroszlány, Kertalja u. 6. 
1/3.

A nyereményeket postán küldjük el.

VÍZSZINTES:
1. Haladás hátrafelé autóval. - 

Balatoni üdülőhely. 2. Értékesít, pénzzé 
tesz holmikat. - A legmodernebb jármű. 
3. James Cantan amerikai jövőkutató 
gondolata: „A kőkorszak nem azért 
ért véget, mert elfogyott a kő. A 
kőolaj kora is jóval hamarabb véget 
fog érni, mintsem az olaj...” 4. 
Csónakot hajt. - Egészen hideg lett. 5. 
Röplabdát, teniszlabdát háló felett 
továbbít. - Barkácsáruházak lánca. - 
Folyadék, amelyből ha naponta fél litert 
iszunk, fedezzük a napi ajánlott kalci-
umbevitel egy részét. 6. Két vízinö-
vény. -  Bak betűi keverve. - Kikötőt 
védő építmény. 7. Ilyen csiga is van. - 
Ősi ipari nyersanyag: állatok karmá-
nak, patájának, szarvának anyaga. - 
Egyketted deciliteres. 8. A kőolaj szár-
mazékait a magyar történelemben 
először Nándorfehérvár 1071-es 
bevételéről írva említi meg a Képes 
Krónika; mondván, hogy a vár 
görög-bolgár-arab védői „a magya-
rok hajóira ... fújtak”. 9. Péter becéz-
ve. - Szilvát szárít. -  Skandináv nép. 10. 
Nálad lejjebbre. -  Egyforma betűk. - 
Csúcsteljesítmény. 11. Házas férfi. - 
Személyére, vállára, régiesen. - Orsolya 
becézve. 12. Több részből összeillesz-
tett, ősi eredetű fúvós hangszer. -  
Mozog a hinta, inga vagy a mérleg 
nyelve. 13. A közelmúltban. - „Az ame-
rikai Readers Digest magazin egy 
korszakos felfedezésről így számol 
be: 1969 szeptemberének egyik éjje-
lén, a parttól háromszáz kilométerre 
lévő Ekofisk-mező egyik fúróállomá-
sának vezetője fél kettőkor felhívta 
szárazföldi főnökét, és azt mondta: – 
Ébren van? Üljön le gyorsan! 
Rengeteg olaj van mindenütt az 
Északi-tengerben!” Melyik ország a 
történet színhelye?

14. Sötétedésre. - Szétszakított. 15. 
Korán termő zöldség jelzője. - Szólás 
arra, hogy valaki felsorolta minden 
érvét: … a puskaporát.

FÜGGŐLEGES:
1. Sportág. - Asszonynév végződése. 

- Régi burleszkfilmekben Stan párja. - 
Neon és foszfor vegyjele. 2. Zöld szín-
árnyalat. - Hajójárat két part között. - 

A BDSZ országos elnöksége, 2018, szeptember 12-én tartotta munkaterv szerinti 
ülését. 

A testület, Kordás Lászlónak, a MASZSZ elnökének előadásában tájékoztatót hall-
gatott meg a Magyar Szakszervezeti Szövetség kongresszusának előkészületeiről, s 
javaslatot fogadott el a MASZSZ szövetségi tanács tagok megválasztására. 

Ezt követően a BDSZ elnöke és alelnökei a hazai foglalkoztatási várakozások a 
tagozatok és a cégek szakszervezeti képviselőinek helyzetértékelése alapján témakör-
ben adtak tájékoztatást.

A harmadik napirendi pontban Beőthy-Fehér Szabolcs szóbeli tájékoztatóját hall-
gatták meg a testületi tagok, a BDSZ nemzetközi munkájáról. 

A testületi ülés az Egyebek napirenddel ért véget. 

* * *

2018. szeptember 20-án ült össze a BDSZ országos tanácsa, hogy beszámolót hall-
gasson meg az előző Országos Tanács ülést követő eseményekről. E napirendi pont-
ban döntött a testület a MASZSZ szövetségi tanács tagokról a következő egy évre. 

A második napirendi pontban a hazai foglalkoztatási várakozások a tagozatok és a 
cégek szakszervezeti képviselőinek helyzetértékelése alapján témakörben tárgyalt az 
Országos Tanács.

Végül a BDSZ nemzetközi munkájáról fogadott el határozatot a testület. 

Kovács Lászlót nem ismerem szemé-
lyesen, de sokat tudok róla, mert olva-
som verseit, különböző internetes olda-
lakon, s néha kézbe veszem Csákány és 
Penna című verseskötetét. Igazi 
bányászköltő ő, aki az ősi szakmáról írt 
verseit, bányászként, a föld alatt töltött 
munkáséveivel teszi hitelessé. A dolgos 
esztendők végeztével vált valósággá a 
gondolat, hogy verset írjon. Döcögve 
indult pályája, a csákányhoz szoktatott 
kéz ujjai nehezen simultak a könnyű 
tollra. Ám a lelkében felgyülemlett 
tapasztalat áttörte a gátat, s lassan a 
bányászok avatott krónikásává emelte 
őt. Költeményei belülről jövő vallomá-
sok, őszinte, kendőzetlen, „szénporos” 
sorok, s bár – saját közlése szerint – 
tétován mozog a poézis göröngyös 
országútján, gondolatai világosak, mon-
danivalója tiszta, érthető, szívhez szóló. 

Most újabb művel jelentkezett, címe: 
Csendes a bányásznap. A mindössze 
harminckét oldalas füzetben tizenhat 
verse található. Terjedelemre nem nagy, 

Szénporos sorok
Metafora, hasonlat, rímek, meg szófaj,
mi a bánat, hogy mivé lettem? Verset írok.
Honnan lett bennem ez a fura vágy és óhaj,
valamit hagyni, ha halok? Talán ebben bízok.

Úgy érzem én, most írnom kell, de miért, mi végre?
Hol mérgezett vajon meg a vers, a szép szó maga?
Megfogott a szavak zenéje, sorok szépsége,
de hol ragadt rám a vágy, a költészet önmaga?

Az én szívem már éltében a föld alá költözött,
ott nem csattogott rímeket a kaparó,
a szénfal a hasonlatokban szűkölködött,
nem rejtett verslábakat a földtakaró.

Bányák mélyén a szénpor ragadt rám, meg néha kőpor,
verset sem szavaltam akkor, néha tán egymagamban,
zenélt alá napra tartva szalagon a görgősor.
Született dal akkor? Talán igen - legbelül magamban.

Ha nem is díszesek soraim, nem ül néha a rím,
lehet kérgesebb a lelkem, nyikorog, zörög a szó,
nem virágosak soraim, nem mindig szivárvány a szín.
Verselő bányász ritka, kevés a versre csákányozó.

Még nehezen járom a rímek, a szavak labirintusát,
nekem ott lent a csákány kérgesítette a lelkem,
nem tanultam a szépírást, nem érzem a ritmusát,
ezért bizony recsegve ír még a penna a kezemben.

De ha szívet talál egy-egy szó, az már nekem öröm,
széntintával jegyzem érzéseim sorait azoknak,
ha nem is tökéletes, de a lelkemből jön —,
akik megtisztelnek azzal, hogy olvasnak.

Tiszteltem a bányában lent a pajtásaim, társaim,
mert segítséget, támaszt csak tőlük remélhettem.
Most éppúgy tisztelem azokat, kik néha olvasnak,
mert nekik köszönhetem azt, hogy most én létezem.

de tartalmában színvonalas, s azt iga-
zolja, hogy Kovács László költővé érett. 

Felelős kiadó az Oroszlányi Bányász 
Szolidaritási és Kegyeleti Alapítvány.

Az alábbiakban a szerző bevezetőjét, 
s egy költeményét közöljük. (hip)

Kedves Olvasó!
Itt születtem Oroszlányon, belenőt-

tem, mint fái, bokrai az erdőnek. Ideköt 
minden, szakmám, őseim, családom. 
Szeretem a városom, becsülöm múltját, 
jelenét, s bízom a jövőjében.

Kovács László vagyok, bányász, 
egész munkás életemet a föld alatt töl-
töttem, ahol kezdtem, onnan is mentem 
nyugdíjba, 5500 bányászműszak után.

Most, hogy bezárt Márkushegy, 
hazánk utolsó mélyművelésű bányája, 
keserű a szívem, félek, meghal egy 
olyan szakma, ami sok családnak adott 
kenyeret országunkban és városunkban.

Sajnos a lármafa egyre sűrűbben 
kopogtat a temetőben, jelezve, hogy 
bányászt temetnek. Minden eltávozott 
bányásszal kevesebb az az ember, aki 

átadhatná a szakmai tudását, a bányá-
szat szeretetét a jövendő nemzedéknek. 
Lassan velünk együtt meghal bányásza-
tunk, kihal a szakmánk.

Nekünk, még élőknek, az a dolgunk, 
hogy őrizzük a bányászat pislákoló 
parazsát, állítsunk emléket az eltávo-
zottaknak, a méltatlanul leírt bányá-
szatnak.

Ki-ki úgy, ahogy tud. Én versekben is 
próbálom ezt tenni. Talán néhány ver-
sem nem veszik el az idő pora alatt! Egy 
kötetem már megjelent, Csákány és 
Penna címen, lapjain jó néhány 
bányászverssel.

Ez a kis füzet válogatás, régi és azóta 
íródott verseimből.

Fogadja szeretettel az, aki olvassa.
Tisztelettel adózom azoknak, akik 

már eltávoztak, akik még közöttünk 
vannak és őrzik szívükben a bányásza-
tunk szeretetét, és szakmánk lassan 
múló emlékét.

Jó szerencsét!
Kovács László

Megdöbbenéssel és mélységes 
szomorúsággal fogadtuk a hírt, hogy 

az Urándolgozók Szakszervezeti 
Szövetsége Mecsek-ÖKO Zrt. 
Szakszervezeti Bizottsága titkára, a 
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete Országos Tanácsának 
és Elnökségének tagja, a BDSZ 
Szervezetfejlesztési- Oktatási és 
Hagyományőrző Bizottságának elnö-
ke, életének 61. évében, 2018.szept-
ember 12-én, váratlanul elhunyt.

Nyugodj békében, Laci!

Érdekességek a kõolajrólSzéntintával írt versek
Egy bányász bányászköltõ, Oroszlányból

Testületi ülések
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