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1. Előzmények  
1965-ben szereztem bányaművelőmérnöki oklevelet a Nehézipari Műszaki  

Egyetem Bányamérnöki Karán. Az Egyetem társadalmi ösztöndíjasaként meghívás 
alapján 1965. július 1-től a Bányaműveléstani Tanszéken kezdtem dolgozni 
(tanszékvezető: Zambó János professzor). Szabad választásom volt abban, hogy a 
tanszéken az akkor oktatott és kutatott diszciplínák közül melyik mellett döntök, a 
Kőzetmechanika-biztosítószerkezetek témakört választottam. Pedig mint hallgató a 
valószínűségszámítás és alkalmazása témakörben dolgoztam a tudományos 
diákkörben Pethő Szilveszter professzor irányításával. Diplomatervem 
bányaszellőztetésről és metánrétegződésről szólt. 

A Kőzetmechanika-biztosítószerkezetek c. tantárgy akkori előadója és a 
kutatások irányítója Richter Richárd nemzetközi hírű professzor volt, aki a tantárgy 
oktatását még Sopronban Esztó Péter professzortól, a magyar kőzetmechanikai 
kutatás elindítójától vette át.  

2. A kezdetek (1965-68) 
Richter professzor akkoriban (1960-as évek) főleg rugalmasságtani 

vizsgálatokkal foglalkozott a kőzetmechanikában. Ezen belül bányaüregek körüli 
feszültségállapotokkal, biztosítószerkezetek mechanikájával, a kőzet és 
biztosítószerkezet együttdolgozásával, kőzethorgonyos (kőzetcsavaros) 
üregbiztosítás működésével. Az én kutatási területemet ezektől a tématerületektől 
távol, az aláfejtett külszín mozgásai – bányakárok témakörben jelölte ki. Ehhez 
elöljáróban mintegy 25 kg orosz, angol, német, lengyel nyelvű irodalmat bocsátott 
rendelkezésemre. Magyarul Martos: „Bányakártan” c. jegyzete (1965) állt 
rendelkezésemre.  

A felszíni kőzetmozgás-probléma egyidős a mélybányászattal, már a XV. 
században voltak felszíni kőzetmozgások miatt bányakár perek Angliában. Ezt a 
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témát aztán külföldön és hazánkban is geodéták-bányamérők művelték. A 
felszínmozgásokat, főleg a süllyedéseket mérték és statisztikai feldolgozás alapján 
igyekeztek választ adni a mozgások törvényszerűségeire. Richter professzor 
felfogása szerint a kőzetmozgás, kőzetdeformáció kőzetmechanikai fogalom, ezért 
mechanikai alapokon kell vizsgálni. „Fiatalember, ez lesz az ön feladata” – mondta 
1965 nyarán.  

Megbeszéltük, hogy egy olyan mechanikai modellt, ill. kőzetmozgás 
összefüggéseket kellene összehozni, amelyek minden lényeges hatótényezőt 
tartalmaznak, kőzetmechanikai paramétereket is, de nem túl bonyolultak azért, 
hogy a gyakorlat tudja alkalmazni. Ezen túlmenően a felszínmozgás-mérésekkel is 
megfelelő korrelációban legyenek az eredmények. Szép, nekem tetsző feladat volt, 
de akkor még(1965 nyara) fogalmam sem volt arról, hogyan lehet ezt megoldani.  

Hamarosan azonban sikerült az elképzeléseknek megfelelően eredményre 
jutnom, már 1966-tól díjazásban részesültek az NME rektora által kiírt 
pályázatokra benyújtott kőzetmozgások, a kőzetmozgások időfolyamata, 
védőpillérméretezés, határszög témakörű tanulmányaim. Ezek a pályamunkák 
kőzetmechanikai alapokon, minden lényeges hatótényező (kőzetparaméterek, a 
lefejtett terület méretei, telepvastagság, telepmélység) figyelembevételével 
tárgyalták a kőzetmozgásokat közel szintes településnél. A függvények lehetővé 
tették a feladat térbeli megoldását, a szokásos 5 db mozgáselem kiszámítását 
bármely felszíni pontban, x, y, z irányban. Az időfüggvény – amely a Kelvin-féle 
reológiai modellen alapult – lehetővé tette a mozgásokat folyamatukban leírni, a 
főmozgások időtartamát meghatározni. A levezetett összefüggések lehetővé tették 
a fedüösszlet minőségének, valamint a telepmélység, a lefejtett telepvastagság 
függvényében a külszíni létesítmények és aknák védőpilléreinek méretezését is. Az 
összefüggések a magyar szénmedencék mindegyikében alkalmazhatók voltak a 
mecseki kivételével.  

1966-ban aztán egyetemi doktori disszertáció készült a témakörben „Az 
aláfejtett külszín süllyedésfolyamatának analízise közel szintes településnél” 
címmel, amely 1967-ben megvédésre került.  

1967-től kezdtem a Bányászati Lapokban rendszeresen publikálni és 
konferenciákon előadásokat tartani a kőzetmozgás-bányakár témakörben.  

Az 1965-68-as időszak a kutatás szempontjából igen termékeny időszaknak 
bizonyult. Az oktatásban abban az időben bányaműveléstani gyakorlatokat 
vezettem, mert erre volt szükség a tanszéken.  

3. A kutatási terület szélesedése (1968-71) 
1968-71-es időszakban Richter professzor a Bányamérnöki Kar dékánja volt. 

A dékáni munka annyira lekötötte, hogy lényegesen kevesebbet tudott foglalkozni 
az akkor szép számú ipari kutatási feladattal, így azok egy része rám hárult és a 
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kőzetmozgás-bányakár téma mellett más kőzetmechanikai témával is foglalkozni 
kényszerültem. Ezért lényegesen bővültek kőzetmechanikai ismereteim, sokat 
jártam a bányákat, gyakorlati tapasztalatokat gyűjtöttem, fejlődtek ipari 
kapcsolataim.  

1968-ban felkérést kaptunk dr. Ormos Károlytól a Mecseki Szénbányák 
akkori bányamérési osztályvezetőjétől, hogy a kőzetmozgások számítását 
fejlesszük tovább meredek dőlésű telepek fölötti kőzetmozgások számítására is.  

Ez a feladat a korábbi szimmetrikus feladathoz képest sokkal bonyolultabb 
volt, mert aszimmetrikus mozgásmező meghatározását jelentette és itt igen 
lényeges a szerepe az anizotrópiának is. Előbb bizonyítottam, hogy a szuperpozíció 
elve alkalmazható, s így a továbbiakban már nem is volt olyan nehéz a megoldás. 
1971-re megvalósult „az aláfejtett fedüösszlet meghatározására dőlt településnél” 
program, a témában 1971-ben a rektori pályázatra benyújtott pályamunkám 
díjazásban részesült. A Mecseki Szénbányáktól aztán sorra kaptuk a gyakorlati 
feladatokat. Pl. foglalkoztunk István I-II. akna védőpillér csökkentésének 
várható külszíni hatásaival, Kossuth I-II. aknák várható mozgásainak 
meghatározásával, Zobák diagonális akna pillérében történő művelés 
lehetőségeinek vizsgálatával, Kossuth IV. akna várható mozgásaival, István 
III. akna telepítésének kőzetmechanikai kritériumaival, bányakárok 
lehetőségével Pécs-bányaüzem nyugati bányamezeje fölött, a komlói 
meredek dőlésű teleprészek aláfejtési lehetőségeivel, Rücker-akna 
védőpillére mellett tervezett fejtések hatásaival az aknára és az aknaudvari 
létesítményekre, a vasasi aknapár várható elferdülésével, Zobák diagonál 
akna várható elferdülésével, Béta-bányaüzem X. szintje fölötti aláfejtett 
szénvagyon lefejthetőségének kőzetmechanikai vizsgálatával.  

1969. jan. 1-én három éves együttműködési szerződést kötött a 
Bányaműveléstani Tanszék a Mecseki Szénbányákkal. A tanszék vállalta, hogy  

 irányelveket dolgoz ki a Mecseki Szénbányák kőzetmozgás méréseinek 
telepítésére,  

 részt vesz a megfigyelések értékelésében,  
 a Mecseki Szénbányák Vállalat kőzetmozgás problémáit kutatásainak 

előterébe helyezi,  
 rendszeresen tájékoztatja a Vállalatot kutatási eredményeiről,  
 részt vesz a Vállalat által szervezett konzultációkon és segítséget nyújt 

kőzetmozgási problémák megoldására.  
A tanszék továbbá vállalta, kutatásait úgy irányítja, hogy módjában legyen a 

Vállalat érdekei szerint az alábbi feladatokat ipari kutatás keretében megoldani:  
 Dőlt telepekhez tartozó mozgásmező meghatározása.  
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 Védőpillérek méretezésének kritikája dőlt telepek esetén.  
 Védőpillérek lefejthetőségének vizsgálata dőlt telepek esetén.  

A részleteket, az időütemezést kutatási szerződésben rögzítettük. Az utolsó 
kutatási jelentésnek 1971. dec. 31-ig kellett elkészülnie és el is készült. Késésről 
nem lehetett szó, mivel a szerződést Zambó János professzor írta alá.  

1969. december 1-én a zobáki szállítóakna továbbmélyítése közben szörnyű 
baleset történt. Az aknatalpon nagyerejű kőzet- és gázkitörés következett be, a 
felszabaduló nagymennyiségű metán megfordította a bányában a légáramlás 
irányát, sújtólégrobbanás történt, amely sok halálos áldozatot követelt. Az OBF a 
Bányaműveléstani Tanszéket bízta meg a baleset vizsgálatával, az elemző munkát 
Richter professzor irányította (1970). Magam is tevékeny részese voltam a 
vizsgálatoknak. A baleset után külön OBF engedéllyel a bányában a törmelék által 
kihordott, elgörbített, összegyűrt aknavasakat a bányában mértem, fényképeztem, 
hogy a deformációkból következtetni tudjunk a kitörés hatalmas energiájára. A 
baleset vizsgálata kapcsán áttekintettem a kőzet- és gázkitörések akkor 
rendelkezésre álló irodalmát és azt tapasztaltam, hogy a kitörésekkel igen sok 
publikáció foglalkozik, de mint geomechanikai jelenséggel (a kőzet-gáz rendszer 
mechanikai tönkremenetelével) az irodalom nem foglalkozik. Érlelődött az 
elhatározás bennem, hogy elkezdek ezzel a témakörrel is foglalkozni. Azonban 
ekkor még erre nem voltam eléggé felkészült. Később (1972-) a Visonta környéki 
rétegvíz-megcsapolás által okozott felszínsüllyedések (kőzetvíz-rendszer) 
vizsgálatai után lettem felkészültebb.  

4. Új helyzet, új feladatok (1971-79) 
1971-ben ismét változás következett életemben, Richter professzor a 

Földtan-Teleptani Tanszék vezetője (1971-78) lett azzal a céllal, hogy műszaki 
irányba fejlessze tovább a tanszéket. A Kőzetmechanika-biztosítószerkezetek c. 
tantárgy laboratóriumával – velem együtt – a Földtanra került. Itt lényegesen 
változtak oktatási feladataim. Bevezettük a „Kőzetmozgások”, „Bányakárok”, 
„Földművek” tantárgyakat, amely tantárgyak előadója és gyakorlatvezetője lettem.  

A mechanikai modellanalízissel levezetett kőzetmozgás összefüggéseimet, 
amelyek a BKL Bányászatban már 1969-1972-ben publikálásra kerültek nemcsak 
mi alkalmaztuk, hanem a bányavállalatoknál is elkezdték alkalmazni. 1973-ban a 
Tatabányai Szénbányák Műszaki-Gazdasági Közleményeiben (3-4. szám) Farmasi 
József okl. bányamérnök tollából megjelent a „Külszíni mozgások vizsgálata a XV. 
bányaüzem falu alatti pillérénél” c. cikk, amely dekralálja, hogy a Somosvári által 
levezetett összefüggések alkalmazását mutatja be egy konkrét vizsgálat kapcsán. A 
számításokat mérési eredményekkel hasonlítja össze és az időfolyamat leírása 
vonatkozásában is megállapítja „A számított és mért süllyedési értékek alapján 
megállapíthatjuk, hogy a számított értékek jól megközelítik a valóságosat, …”. A 
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Tatabányai Szénbányáknál dr. Ládai Tamás okl. bányamérnök számítógépre tette a 
kőzetmozgás összefüggéseimet, a Borsodi Szénbányáknál Kőhalmy Gábor 
bányamérési osztályvezető alkalmazta.  

A kimunkált kőzetmozgás-függvények segítségével igen sok és sokfajta 
feladatot oldottunk meg a szénbányászati vállalatoknál és különösen a Mecseki 
Szénbányáknál. A sok gyakorlati feladat megoldása közben tesztelt módszerből 
aztán 1973-ban „Aláfejtett (közel szintes településű) fedüösszlet mozgásmezejének 
meghatározása” c. kandidátusi disszertáció született, amely 1974-ben megvédésre 
került. 

Különösen hasznosnak bizonyult a kőzetmozgás témában egy rövid képlet, 
amely a határszöget, hatástávolságot írja le minden lényeges hatótényező 
függvényében. Régebben azt gondolták – még az 1965-ben megjelent, Martos: 
„Bányakártan” c. egyetemi jegyzet is ezt írja -, hogy a határszög kizárólag a 
fedükőzetek minőségének, szilárdságának függvénye. A mechanikai modell 
alapján levezetett képlet viszont azt mutatja, hogy lényeges, sőt döntő befolyása 
van a lefejtett telepvastagságnak is. Ezért történhetett meg a több mint 100 éves 
mecseki szénbányászatban, hogy a kezdetekben 2 m lefejtett telepvastagsághoz 
tartozó, mérésekkel meghatározott határszög 65-70° körüli értékről a későbbi 25 m 
lefejtett össztelepvastagságnál 28°-ra csökkent. Ez volt az oka a határszöggel 
kijelölt aknavédő-pillérek későbbi elégtelenségének, számos függőleges akna 
mozgásának, elferdülésének. A határszög-képlet a fent leírt, korábban 
megmagyarázhatatlan jelenséget magyarázhatóvá, kezelhetővé tette.  

A határszög probléma a bányatelkek kijelölésénél is jelentkezett a Mecseki 
Szénbányáknál. A korábban meredekebb határszöggel kijelölt kisebb 
bányatelkeken túlnyúltak a kialakult süllyedési horpák. Így a felszínmozgások – 
nem tervezett módon – beépített területeket érintettek, ahol bányakárok 
keletkeztek.  

Komoly mérnöki felkészültséget feltételező munka volt a padragi „templom-
pillér lefejthetőségének vizsgálata (1973-74). A református templomot és a 
környező lakóépületeket védőpillér védte, amely 4 művelhető telepben (II, III, IV, 
VI) komoly mennyiségű szénvagyont kötött le. A Középdunántúli Szénbányák az 
építmények megerősítése mellett le kívánta fejteni mind a 4 telepben a védőpillért. 
A megerősítési terveket a BÁNYATERV készítette.  

A különlegessége az aláfejtési problémának az volt, hogy a fedüösszletben 
egy 120 m (67 %) vastag mészkőpad foglalt helyet, ezért a fedüösszlet kemény-
rideg fedüösszletnek minősült. Ez pedig a lágynak minősülő fedüösszlethez képest 
– amely általában a magyar szénbányászatot jellemezte – aláfejtéskor jóval 
nagyobb felszíni deformációkat (megnyúlásokat) eredményez.  
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Aggodalomra adott okot, hogy a szomszédos Jókai-bánya É-i bányamezeje 
fölött korábban aláfejtéskor a mezőn hatalmas lezökkenések, külszíni törésvonalak 
voltak tapasztalhatók, mert a mészkőpad egy vető mentén elnyíródott. Először ezt a 
jelenséget vizsgáltam meg, kiszámítottam az aláfejtés hatására a mészkőpadban 
megjelenő járulékos feszültségeket, meghatároztam a törés (elnyíródás) feltételeit. 
Megállapítottam, hogy a tervezett aláfejtéskor a „templom pillérben” a mészkőpad 
elnyíródása nem következhet be. Ez tehát nem volt akadálya az aláfejtésnek.  

Vizsgáltam a lakóépületek és templom várható károsodásának mértékét és 
megállapítottam, hogy az eredetileg II-III-IV-VI telepek lefejtéséhez tervezett 
épületmegerősítések csak II-III telepek lefejtésénél nyújtanak megfelelő védelmet. 
Ezért a IV-VI telepek lefejtését nem javasoltam. A IV-VI. telep lefejtésére nem is 
került sor.  

Az építményeket egyenként vizsgáltam. Számítottam a mozgáselemek 
alapján az alaptestek alatti csúsztató feszültségeket, az alaptestben keletkező 
húzóerőket. Összehasonlítottam az alaptest mellé épített vasbeton koszorúk által 
felvehető húzóerőkkel a várható húróerőket és megállapítottam, hogy mindegyik 
megerősített épület megfelel a II-III telep lefejtéséhez. A lefejtés minden nagyobb 
baj nélkül végbement.  

1982-ben Padrag falu alatti széntelepek (II-III-IV-VI) lefejtési lehetőségeit 
vizsgáltam. Ennek keretében a már lefejtett „templom-pillér” mért 
felszínmozgásait (süllyedéseit) elemeztem. A süllyedésmérések kimutatták, hogy 
az áthajló, vastag (120 m), rideg mészkőpad a fejtési peremen túl kis 
felszínemelkedést eredményezett. Rideg fedükőzeteknél ilyen jelenségre számítani 
lehet.  

A falu aláfejthetőségét több változatban vizsgáltam:  
 omlasztásos fejtésekkel,  
 omlasztásos fejtésekkel, visszahagyott pillérekkel (részleges lefejtés),  
 tömedékeléses fejtésekkel, 
 tömedékeléses fejtésekkel, visszahagyott pillérekkel (részleges lefejtés). 

A kutatási jelentést Zambó János tanszékvezető írta alá. Érdemes idézni az 
utolsó általa fogalmazott bekezdést: „A jelentésben foglalt eredmények megadják 
azokat a vizsgálati irányokat, amelyek a pillér csökkentését, ill. részleges lefejtését 
érintő végleges döntés előkészítését megalapozhatják.”  

1972-ben elkezdtem foglalkozni a vízszintsüllyesztés által előidézett 
felszínsüllyedésekkel a visontai külfejtés környezetében. Korábban a külfejtés 
tervezésénél nem számoltak azzal, hogy a rétegek víztelenítése 
felszínsüllyedéseket, bányakárokat fog a környezetben előidézni. A probléma a 
kőzet-víz rendszer geomechanikai vizsgálatát igényli. A felszínsüllyedések időben 
mennek végbe, így az időfolyamattal is foglalkoznom kellett. Végül a mérési 
eredményekkel jól korreláló megoldásra jutottam (1973-78). A kimunkált 
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összefüggések alkalmazhatók a fluidumbányászatban is, mert a termelésnél 
bekövetkezett pórusnyomás (telepnyomás) csökkenés felszínsüllyedéseket okoz. A 
kőzet-víz rendszer geomechanikai kezelése laza kőzetekben aztán megkönnyítette a 
dolgomat a kőzet-gáz rendszer kezelését illetően összeálló kőzetben. 

1976-ban a Földtan-Teleptani Tanszéken bevezettük a Geomechanika c. 
tárgy oktatását, amely tárgy programjának összeállítója és előadója lettem. A tárgy 
aztán államvizsga tárgy lett, ma is oktatom.  

A geomechanika alapja a kőzetmechanika és talajmechanika egységes 
szemléletben, de annyival több ezeknél, hogy a pórusokban elhelyezkedő víz, olaj, 
gáz nyomásának hatásait is számításba veszi, valamint az összeálló, szilárd kőzetek 
„in situ” természetes állapotának repedésrendszereit, az anizotrópiát mennyiségi és 
minőségi értelemben is kezelni tudja. A geomechanika alkalmazásával a gyakorlati 
feladatok szélesebb köre oldható meg a hatótényezők nagyobb számának 
figyelembevételével. A kőzet- és gázkitörések témakör is ide tartozik.  

Érdekes ügy adódott 1974-75-ben, amikor mecseki uránbányászat védőpillér-
méretezésével foglalkoztam. A probléma az volt, hogy az akkor használatos, 
hatóság által engedélyezett akna-védőpillér számítási módszerrel a nagy mélységű 
(800 m) függőleges aknáknál olyan védőpillér-méret adódott, amely csaknem az 
egész aknamezőt lefedte, így uránérc lefejtésére alig lett volna lehetőség.  

Az uránbányászatot teljes titoktartás övezte akkor, írásban nem 
szolgáltathattak adatokat. Mátrai Árpád akkori főmérnök nagy nehezen egy 
konzultáció keretében elárulta, hogy lencsés előfordulásról van szó, igen kemény 
(homokkő) a kőzetkörnyezet és a lencsék lefejtése csak részben történik meg, sok a 
bentmaradt pillér. Ezek a körülmények egészen mások mint a szénbányászatban.  

A felvázolt körülmények alapján aztán egy teljesen új védőpillérméretezési 
módszert dolgoztam ki, amely 50 m-re mérsékelte az aknavédőpillér sugarát a 
korábban tervezett 450 m helyett. A KBF engedélyezte a szokatlanul kisebb 
védőpillért azzal a feltétellel, hogy érzékeny műszerrel folyamatosan mérik a 
kőzetfalakon a deformációkat. Ezt a feltételt a Cég teljesítette, így megvalósultak a 
tervezett védőpillérek, amelyek bezárásáig kiszolgálták az uránbányászatot.  

Az 1970-es évek végén tanszékünk (Földtan-Teleptan) bekapcsolódott az 
egri pinceüreg problémák hatástalanítása programjába. Az üreg megtartásánál a  
kőzethorgonyzást, az üreg megszüntetésénél a rétegzett hidraulikus homok-
tömedékelés alkalmazását javasoltuk. Sok pinceüreg került így terveink szerint 
hatástalanításra Egerben. A munkákból aztán szabadalom és díjazott országos 
pályázat lett.  

1977-ben egyetemi docens lettem. 1978-ban a Kőzetmechanika-biztosító-
szerkezetek és a Geomechanika tárgykörök a Bányaműveléstani Tanszékre 
kerültek, Richter professzor 1979-ben elhunyt. Ettől kezdve én tartottam mindkét 
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tárgy előadásait és irányítottam ill. végeztem, változó segítséggel a két tárgyhoz 
kapcsolódó kutatásokat egészen napjainkig.  

1979-től már számos publikációban foglalkoztam a kőzet- és gázkitörések 
mechanikai összefüggéseivel. Általában foglalkoztam a kőzet- és gázkitörésekkel, 
hiszen só-CO2 kitörések, homokkő-CH4 kitörések és szén-CH4 kitörések léteznek. 
A Mecseki Szénbányák szén-CH4 kitörésveszéllyel küzdött, ezért az ottani 
tapasztalatokat teljeskörűen igyekeztem megismerni és beépíteni az új 
kitöréselméletbe.  

A Mecseki Szénbányáknál a sújtólégrobbanás, a szénporrobanás a kőzet- és 
gázkitörés kérdéseivel a Kutatási Osztály foglalkozott, amelynek vezetője dr. 
Szirtes Lajos a műszaki tudomány kandidátusa volt. Nevezett az üzemi 
tapasztalatok alapján kitűnő könyvet írt (1971) „Szén- és gázkitörések lekűzdése” 
címmel. Részben ebből a könyvből szereztem ismereteimet a szén-metán 
kitörésekről, másrészt kitörés ügyekben sokszor előfordultam a Kutatási Osztályon 
és sokat konzultáltam Nyers József, akkor fiatal bányamérnök kollégával. Így 
minden, a legújabb gyakorlati tapasztalatot is megismerhettem. Ez igen fontos volt 
az új kitöréselméletem kontrollja szempontjából. Dr. Nyers József kollégával 
később mint a Pécsi Erőmű Rt mérnökével igen sok kőzetmechanikai-
geomechanikai probléma megoldásában dolgoztam együtt. 

A kitörésveszély alapja a pórusgáznyomás kőzetszilárdságot csökkentő 
hatása. Ez a hatás pontosan leírható és laboratóriumi mérsekkel kimutatható. 
Korábban ezzel a hatással a kőzet- és gázkitörések kutatása során nem 
foglalkoztak. A kőzetmechanikai laboratóriumunkban Németh Alajos adjunktus 
közreműködésével pécsi szénmintákon gáznyomásos (levegőnyomásos) térben 
egytengelyű nyomóvizsgálatokat végeztünk (1983). Kimutattuk, hogy a mecseki 
töredezett, repedezett szén egytengelyű nyomószilárdsága , rugalmassági 
modulusa, kis gáznyomásoknál (0-6 bar) is igen érzékenyen csökken a nyomás 
növekedésével. A kitöréselmélet alapjait tehát kísérleti úton is bizonyítottam.  

Az új kitöréselmélet aztán számos esetben alkalmazásra került a Mecseki 
Szénbányáknál a védekezési módszerek, a fölé- és aláfejtések hatásainak 
finomításában. Zobák-bányán közvetlenül a bánya bezárása (2000) előtt még 
szakvéleményt készítettem a föléfejtés kiterjesztett hatásáról, amely olcsóbbá tette 
a bányaművelést. Az alkalmazást a Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség elfogadta. 

A Mecseki Szénbányáknál 1968-tól kezdtem szakértőként tevékenykedni az 
alábbi témakörökben:  

 felszínmozgások, felszínsüllyedések számítása,  
 határszög, hatásterület, védőpillér kérdések,  
 aknaelferdülések időfolyamatának prognosztizálása,  
 bányabeli kőzetmozgások hatásai (Zobák-Béta),  
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 épületkárok – álbányakárok – bányakárok,  
 kőzet- és gázkitörések mechanizmusa, okai, a kitörésveszély 

meghatározása, a védekezési módszerek értékelése,  
 az alá- és föléfejtés kitörésveszélyt csökkentő hatása,  
 fejtésomlások kőzetmechanikai vizsgálatai,  
 fejtési biztosítószerkezetek állékonysági kérdései meredek-dőlésű 

 telepekben. 
A Szénbányák bezárása után a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt-nél és a 

Pécsi Erőmű Rt-nél még számos mecseki feladat megoldásában működtem közre 
szakértőként.  

5. Még több feladat (1979-92) 
Richter professzor üregek kőzetkörnyezetének rugalmas elméletével 

foglalkozott. Én sajnálatosan korai halála (1979) után elkezdtem a képlékeny 
elméletet, képlékeny kőzetállapotot tanulmányozni. Az üregnyitás tervezésekor 
igen lényeges, hogy az üregnyitás előtt látens képlékeny kőzetállapotot felismerjük, 
mert ilyenkor hat a legnagyobb kőzetnyomás a biztosítószerkezetre. Lehetővé vált, 
hogy az üregbiztosítás kérdéseivel szélesebb körben lehessen foglalkozni, hiszen 
képlékeny kőzetkörnyezetben mindig szükség van üregbiztosításra. A vizsgálatok 
lehetővé tették, hogy falazatos vágatok, lőttbetonos vágatok biztosítására, valamint 
acélíves vágatok biztosítására méretezési módszereket dolgozzak ki és ezeket ipari 
kutatások során alkalmazzam. Továbbfejlesztésre kerültek a kőzethorgonyos 
üregbiztosítás méretezésének módszerei a legújabb kőzethorgonyokra 
(csőhorgonyok) tekintettel.  

Így volt lehetséges, hogy az 1985-ben megjelent Hansági: Gyakorlati 
kőzetmechanika az ércbányászatban c. könyvben a „Földalatti üregek 
állékonysága” és az „Kőzethorgonyos üregbiztosítás mechanikai jellemzői” 
fejezeteket megírhattam.  

A vágatállékonyság, vágatbiztosítások terén sokszor kaptam érdekes 
feladatokat:  

  A Tatabányai Szénbányáknál elvégeztem Nagyegyháza Bányaüzem 
fővágatai állékonyságának kőzetmechanikai vizsgálatait (1983). 

 A Dorogi Szénbányáknál Lencsehegy II. üzemben értékeltem 
vágatbiztosítási kísérleteket, majd dácitban kihajtott vágat 
kőzethorgonyos biztosítását vizsgáltam (1986).  

 A Borsodi Szénbányáknál a vágatkereszteződések és elágazások 
biztosítási igényeit vizsgáltam (1987).  

 A Borsodi Szénbányák megbízásából a dubicsányi szénbánya 
főgerincvágat biztosítási javaslatát készítettem el (1987).  
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 A Középdunántúli Szénbányák megbízásából Ajka II. szénbánya 
főgerinc-vágatának biztosítási javaslatát készítettem el (1987).  

 Az LKM megbízásából TH-acélíves biztosítószerkezetek összehasonlító 
vizsgálatát és minősítését végeztem el (1987). 

 Az Oroszlányi Szénbányáknál vizsgáltam Bokod II. főfeltáró vágatpár 
biztosításának várható viselkedését (1987). 

 A Tatabányai Szénbányák megbízásából elvégeztem a Mány I/A 
aknaüzem szállító- és lég-lejtősaknája biztosításának felülvizsgálatát 
1989). 

 Az Oroszlányi Szénbányáknál a márkushegyi lejtős akna biztosításának 
tönkremenetelét vizsgáltam (1990).  

 A Borsodi Szénbányák megbízásából TH acélíves biztosítás 
laboratóriumi vizsgálatainak kiértékelését és elméleti vizsgálatait 
végeztem el (1992).  

 A Dubicsány I. lejtősakna végleges biztosítását méreteztem (1984).  
 TH íves fejtési vágatok állékonyságának növelési lehetőségeivel 

foglalkoztam Putnok-bányán (1996).  
 TH acélívekkel biztosított vágatok tönkremenetelének okaival 

foglalkoztam Zobák-bányán (1997).  
A vágatbiztosítások vizsgálatai sorában különösen tanulságos volt a 

nagyegyházai főgerincvágatok tönkremenetelének vizsgálata (1983). Az eocén 
program kereteiben tervezett és épített (a tervezésben a Kar nem vett részt) 
Nagyegyháza Bányaüzem harcsaszáj szelvényű főgerincvágatai egy szakaszon 
közvetlenül a megépítés után hatalmas talpduzzadást szenvedtek, tönkrementek. Az 
5 m széles, 3,7 m magas szelvényben 0,7-2,0 m talpemelkedések jöttek létre. A 
külszín alatt 200-350 m-re húzódó lejtős gerincvágatok egy szakaszon eocén 
kövületes agyagmárgát harántoltak, amely mint kimutattam látens képlékeny 
állapotban volt. Ezt a tervezés során nem vették észre. 

A vizsgálatok eredményeiről részletesen beszámoltam a Hansági: 
„Gyakorlati kőzetmechanika az ércbányászatban” (1985) c. könyv II. részében a 
7.3.2. „Falazatos biztosítás tönkremenetele latens képlékeny kőzetkörnyezetben” 
cím alatt.  

A vágatprofil felső részét, a köpenyt előbb 25 kg/m-es TH-gyűrűkkel 
biztosították általában 60 cm osztásközökkel. Az ívek mögé expandált acélháló 
bélelést raktak, majd lövelltbetonnal 20 cm-es vastagságban a teljes felületet 
lezárták. A talpív biztosításánál is TH-gyűrűket alkalmaztak, majd 40 cm 
vastagságban ún. dorogi ráccsal erősített sík lövelltbeton talplemezt készítettek. A 
betonminőség előírás szerint a köpenynél és a talpnál is B 200-as volt.  
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A szóban forgó vágatok kihajtása után néhány héten belül jelentkezett a 
talpduzzadás, szinte az ellenív betonjának szilárdulása idején. A beton talplemez a 
talpduzzadás hatására lassan felpúposodott, a vágat tengelyével párhuzamosan 
elrepedt, majd általában középen kettétört, a talpbeton nagymértékben 
megemelkedett. A talpduzzadás 3-4 hónap alatt 1,0…1,5 m-t is elért. A 
talpduzzadás mértéke az ismételt talpszedések után ugyan lelassult, de később 
felgyorsult, és végeredményben nem csökkent számottevő mértékben.  

A beton talplemezen észlelhető repedések, törések jellegéből arra lehetett 
következtetni, hogy az nem hajlító-igénybevételre, hanem nyomó-igénybevételre 
ment tönkre. Kialakultak ugyan a talplemez felső részén hajlításra utaló repedések 
is, de középen, a talplemez alsó részén, a széleknél pedig a felső övben 
morzsalékos betontönkremenetel volt észlelhető. 

A szóban forgó esetben több kedvezőtlen körülmény miatt ment tönkre a 
vágat lövelltbeton talplemeze, ezek:  

 latens képlékeny állapotú kőzetkörnyezet, amelyet nem ismertek fel 
(alapvető hiba); 

 kedvezőtlen alakú és nagyságú szelvény; 
 a talpív kis görbültsége, elégtelen vastagsága, vasalása és szilárdsága.  

1989-ben aztán Mány I/A aknaüzem szállító- és lég-lejtősaknája 
biztosításának felülvizsgálata következett. Itt nyitott kapuíves szelvényben TH-
acélíves biztosítással hajtották a lejtősaknákat, amelyekben egyes szakaszokon 
talpduzzadás (talpemelkedés) jött létre. Talpszedés után lapos elleníveket (TH) 
építettek be, amelyeket aztán a talpduzzadás tönkretett (1988). A jelenség teljes 
mértékben hasonló volt a korábbi nagyegyházi gerincvágatok tönkremeneteléhez.  

Ha mányi tervezők figyelembe vették volna az 1983-as nagyegyházai 
szakvéleményben foglaltakat, akkor elkerülhették volna ezt a fiaskót. A nagy 
víztartalmú eocén kövületes agyagmárgába zártszelvényű biztosítást kell építeni, 
de nem harcsaszáj, hanem kör szelvényben.  

Ebben a szakvéleményben három jellemző kőzetrétegre: eocén kövületes 
agyagmárgára, gyengén cementált homokkőre és szénre megadtam a javasolt TH 
acélíves vágatbiztosítás paramétereit. Aztán a javasolt átépítés után megszűntek a 
bajok, mert később nem reklamáltak.  

1990-ben következett az Oroszlányi Szénbányák megbízásából a 
márkushegyi lejtősakna-biztosítás (lőttbeton+TH) tönkremenetelének vizsgálata. 
Az 1977-78-ban kihajtott lejtősakna 200 m-es szakasza 1989-90-ben zöldesszürke 
agyagmárgában a talp duzzadása miatt tönkrement. A jelenség kísértetiesen 
hasonlított a Nagyegyháza-i és Mány-i tönkremenetelekre.  

A vágatszelvény és a biztosítás szerkezete hasonló volt a nagyegyházai 
főgerincvágatokéhoz. A talpduzzadás tönkretette az ellenívben elhelyezett beton és 
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TH acélelemeket, majd a palást (köpeny) TH elemei is deformálódtak, a 
lőttbetonon repedések, leválások jelentkeztek. A konvergencia mérési eredmények 
szerint a talpduzzadás sebessége 1990 IV-VI hónapjaiban 50-100 mm/hó volt.  

Kimutattuk, hogy itt a zöldesszürke agyagmárga üregnyitás előtt nem volt 
latens plasztikus állapotban. Üregnyitás után azonban oldalban előállt a plasztikus 
állapot, de a kialakuló kőzetnyomást a vágatbiztosító szerkezet 10 évig károsodás 
nélkül elviselte. A vizsgált szakasz azonban elvizesedett, a vízre igen érzékeny 
zöldesszürke agyagmárga szilárdsági paraméterei jelentősen csökkentek. Ezért a 
képlékeny állapot kiterjedt a talpív alatti kőzettartományra is, a megnövekedett 
kőzetnyomást a talpív nem tudta elviselni.  

Megoldásként az elszerencsétlenedett vágatszakasz körszelvényűre való 
átépítését javasoltam TH acélíves biztosítással. A biztosítás paramétereit 
megadtam. Fontos feladat volt az elvizesedés megszüntetése is.  

Az eocén bányák rákfenéje kőzetmechanikai-geomechanikai szempontból a  
vágatok kis szilárdsága, agyagos, vízérzékeny kőzetkörnyezetének és a nagy 
víztartalom volt. Tetemes kőzetzónák kerültek képlékeny állapotba a vágatok 
körül. A tervezés ehhez nem alkalmazkodott, nagy szelvényű vágatokat terveztek 
harcsaszájú szelvénnyel, amelyek biztosításai alkalmatlannak bizonyultak bizonyos 
kőzetrétegekben (pl. eocén kövületes agyagmárga) a szelvény megtartására.  

Az 1980-as években aztán a Tatabányai Szénbányák vezényletével a TH 
acélívek fejlesztésébe kezdtek, kialakították a 33 kg/fm-es nagyobb teherbírású 
szelvényt, a régi 25 kg/fm-es szelvényt is megújították. Ebben a munkában mint 
minősítő vettem részt.  

1986-ban megvédtem „Aláfejtett fedükőzetek mozgása” c. akadémiai doktori 
értekezésemet. 1986-ban a Bányamérnöki Kar dékánhelyettese, majd 1987-ben a 
Kar dékánja (1987-94) lettem, 1988-ban egyetemi tanári kinevezést kaptam. 1987-
ben megjelent a Geomechanika I., 1989-ben a Geomechanika II. egyetemi 
jegyzetem.  

Az 1980-as évektől kezdve sokat foglalkoztam a Bauxitbányák változatos 
kőzetmechanikai problémáival. Rákhegy II. üzem kísérleti tömbfejtés 
főtecsavarozásának kialakítását terveztem (1984). 1986-87-ben új bauxit fejtésmód 
bevezetésének tapasztalatait elemeztem. Itt arról volt szó, hogy előbb egy vágatot 
hajtottak ki bauxitban, amelyet kőzethorgonyokkal és TH acélívekkel biztosítottak. 
Aztán a talpat talppászta fejtéssel lemélyítették. Így egy magas üreg (kamra) 
keletkezett. A munkák befejezése után a kamrának be kellett omlania. Olyan 
kőzetcsavarozás tervezését kérték tőlem, hogy ezeket a feltételeket tudja teljesíteni.  

Ebben az időszakban a bauxitbányáknál kialakult nagyméretű üreg-pillér 
rendszerek állékonyságának méretezését is kidolgoztam. A Deáki bányaüzemben 
külszíni létesítmény aláfejthetőségét vizsgáltam (1987). 2002-ben Halimba III. 
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bányaüzem DNY-i bányamező művelésénél előálló külszíni kőzetmozgások 
hatáselemzését végeztem el.  

A bauxitbányák fedüösszlete lényegesen szilárdabb, mint a szénbányáké, a 
lefejtésnél sok bauxitpillér marad bent, nem úgy mint a szénbányászatban. A 
lényeges eltérések ellenére a bauxitbányászatban is eredményesen tudtam 
alkalmazni alapvetően a szénbányászatra kidolgozott kőzetmozgás-
összefüggéseket, mert a paraméterekkel a változások figyelembe vehetők voltak.  

1993-ban a dolomit-feküben kialakított vágatok biztosításának hatékonyságát 
vizsgáltuk helyszíni („in situ”) és laboratóriumi mérések alapján. Itt teszteltük „a 
komplex mérési eljárás”-módszert a kőzetkörnyezet repedezettségének 
meghatározására. Az „in situ” mérést üzemszüneti napon kell elvégezni, hogy 
egyéb rezgések ne zavarják. A bányába lyukgeofonokat, robbanó tölteteket, 
laptopot és más mérőeszközöket kellett levinni. A szóban forgó méréseket Földesi 
J.-Ormos T.-Somosvári Zs. végezte. Én itt egyetemi tanárként, dékánként 
segédszemélyzet voltam. 

1986-ban igen érdekes problémával foglalkoztam, nevezetesen a Veszprémi 
Szénbányák várpalotai SII aknáján történt frontfejtési haváriák-kal. Több pajzs-
biztosítású frontfejtés elszerencsétlenedett. Személyi sérülés ugyan nem történt, az 
anyagi kár azonban igen jelentős volt. Várpalotai bányák igazgatója dr. Dósa 
Zoltán (korábban tanszékünk oktatója) előadta, hogy szakvéleményekkel tele a 
nagyszekrény, de frontfejtések továbbra is összemennek, vizsgáljam meg ennek 
okait. A vizsgálatok a geomechanikai területére terelődtek. Kimutatható volt, hogy 
elsősorban a fedü-rétegvizek nyomása miatt alakul ki a fejtésekben a nagy 
kőzetnyomás. A szokásos feszültségáthárulási mechanizmus csak korlátozottan 
működik, a fejtést követő víznyomás miatt. Javaslatunk a megoldásra a fedü-
rétegvíznyomás megfelelő csökkentése volt. A vízlecsapolást elvégezték, a pajzsos 
frontfejtések ezután baj  nélkül üzemeltek.  

1987 körül igen nehéz, felelősségteljes kőzetmozgás feladatokat kaptunk 
(Bányaműveléstani Tsz.) az Oroszlányi Szénbányáktól. Pusztavám és Oroszlány-
falusi település aláfejtésének várható következményeinek prognosztizálása volt a 
feladatunk. Itt minden egyes létesítményt be kellett járni, meg kellett állapítani 
mozgásérzékenységét, majd számítani a mozgáselemeket és ezek alapján 
prognosztizálni a lakóház várható károsodását. A nehézséget az egyes 
létesítmények mozgásérzékenységének meghatározása jelentette, mert ez igen sok 
tényező (méretek, szerkezet, építőanyag, az épület kora, avultsága…) függvénye. 
Ráadásul 1-es biztonsági tényező figyelembevételével kellett az értékelést 
elvégezni, hiszen nem károsodó, alig károsodó, nagymértékben károsodó és 
lebontandó kategóriákba kellett sorolni az építményeket. Szerencsére akkor már 
igen sok kőzetmozgás-bányakár feladat megoldásán voltam túl, sok gyakorlati 
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tapasztalatot szereztem, így a szóban forgó aláfejtéseknél sem következtek be 
váratlan események.  

Az Oroszlányi Szénbányáknál nagy téma volt (1981-82) a Majk-i műemlék-
együttes túlméretezett védőpillérének részleges lefejtési terve. Abban az időben a 
műemlék épületei avult, elhanyagolt állapotban voltak, annak ellenére, hogy 
bányászati hatás nem érte a műemlék-együttest. A Vállalat tömedékeléses 
fejtésekkel szerette volna gyengíteni a védőpillért. Feladatom az volt, hogy 
állapítsam meg azt a határt, ameddig a műemlék veszélyeztetése nélkül el lehet 
menni a tömedékeléses fejtésekkel. A Műemlékvédelem határozottan ellenállt, még 
akadémia bizottság is vizsgálta a kérdést, amelynek tagja voltam. Végül le kellett 
mondani a Vállalatnak a túlméretezett védőpillér gyengítéséről. 

1988-89-ben behatóan foglalkoztam kőzetek képlékenységi és 
tönkremeneteli határállapotaival. Itt a Mohr ill. Mohr-Coulomb-féle tönkremeneteli 
elméleten és feltételen túlmenően a Tresca, Huber-Mieses-Hencky, Griffith, Murrel 
és a Drucker-Prager tönkremeneteli kritériumokat vizsgáltam. Bemutattam, hogy 
kőzeteknél melyek azok a kritériumok, amelyek a legsikeresebben alkalmazhatók. 
Ezeknek a vizsgálatoknak a folytatása volt a 2009-ben megjelent „Kőzetek 
képlékeny- és tönkremeneteli határállapotainak kritériumai” c. cikkemben csaknem 
teljes körűen bemutatott kritériumok sora, 7 fajta kőzeten végzett biaxiális, 
triaxiális és polyaxiális mérési eredményekhez hasonlítva. Ez a cikk – amelyet 
Richter professzor emlékére írtam – kiegészíti a Geomechanika I. c. jegyzetet és 
tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyeket 1987-ben még nem írhattam le.  

1990-ben kari megbízás keretében foglalkoztunk a „A hévízi-tóforrás és a 
nyírádi bányavízemelés összefüggései” témával. Tudni kell, hogy Nyírád 
környékén, Csabrendek-Nagytárkány térségében 50-100 m külszín alatti 
mélységben számos bauxit-lencse fordul elő az eredeti karsztvízszint alatt. A 
bauxit vízérzékeny kőzet (mint az agyag), ezért a bauxitlencsék leművelése 
érdekében a bauxitbányászat 1967-ben nagyléptékű vízkiemelésbe, karsztvízszint 
süllyesztésbe kezdett és így folyamatosan lehetővé vált előbb a magasabban fekvő, 
később a mélyebben fekvő bauxitlencsék leművelése. 1990-re a karsztvízszint a 
térségben minegy 120 m-t süllyedt. Egyes emberekben (főleg hévízi orvosokban, 
de néhány szakemberben is) felmerült az akkori hévízi forráshozamcsökkenés 
kiváltó okát a viszonylag távoli nyírádi vízkiemelésben keresni. A probléma nagy 
sajtónyilvánosságot is kapott.  

Itt dékánként egy teamet vezettem, amelynek tagjai dr. Jambrik Rozália 
professzor asszony, dékánhelyettes és dr. Bobok Elemér professzorok voltak. A 
térség geológiájának és hidrogeológiájának leírására a MÁFI-t kértük fel. A 
Bakonyi Bauxitbányák Vállalatnál dr. Darányi Ida kiváló hidrogeológusmérnök 
volt segítségünkre. Amikor a munkát elkezdtük Németh Miklós akkori 
miniszterelnök kormánya már (1990) megtiltotta a további nyírádi vízemelést. 
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Minden lehetséges hatótényezőre kiterjedő, termodinamikai összefüggéseket is 
felhasználó vizsgálataink arra az eredményre vezettek, hogy a tóforrás hozamát 
elsősorban a térség csapadékmennyisége befolyásolja, a viszonylag távoli nyírádi 
vízemelésnek alig van szerepe. Ebből következően a nyírádi vízemelés leállásával 
nem javul látványosan a hévízi helyzet, csak a csapadék növekedésével. Az élet 
bizonyította ezt a megállapítást.  

Aztán a nyírádi vízemelés, ill. leállításának hatása 2008-ban még visszatért 
az életembe, amikor a Csabrendek-Nagytárkány környéki felszínmozgás 
jelenségeket vizsgáltam. Ezeket a jelenségeket, utómozgásokat – mint kimutattam 
– az 1990-ben leállított vízemelés után visszatöltődő karsztvíz okozta.  

A Halimba-Nyírád környéki bauxit előfordulások triászkori fődolomitra 
települtek. Nyírád térségében a bauxitlelőhelyek lencsésen fordulnak elő. Az 
intenzív vízkiemelés (1967-től) eredményeként 1990-re a karsztvízszint a térségben 
a korábbi +178 mB.f.-i szinthez képest +60 m B.f.-i szintre süllyedt, majd a 
vízemelés leállása (1990) után 2008-ra +150 m B.f.-i szintre emelkedett. A 
megemelkedő karsztvíz az 1990-es évek közepétől kezdődően elkezdte elárasztani 
az 50-100 m külszín alatti mélységben leművelt és felhagyott bauxitlencsék helyét. 
A víz eláztatta a bentmaradt bauxit pilléreket, ezért ezek szilárdsága, 
összenyomhatósága jelentősen csökkent.  

A bauxitlencsék leművelésekor (1959-1990) a felszínen hamar horpák 
keletkeztek, amelyek aztán megteltek vízzel, ún. süllyedéktavak képződtek. Aztán 
a főmozgások lejátszódása után 15-20 évvel (2003-2008) több leművelt 
bauxitlencse helyén váratlanul utómozgások keletkeztek pánikot okozva a közeli 
lakott településeken (Csabrendek-Nagytárkány). 

Az 1990-92 időszakban a frontfejtések biztosításának biztonsága, 
szénomlasztásos fejtések kőzetmechanikai kérdései, pajzsbiztosítás témakörök 
kerültek előtérbe.  

Visszaszoruló kutatási tevékenység (1992-95) 
1992-ben vizsgáltam az uránbányászat IV-es szállítóakna felső részének 

elmozdulását (süllyedt és oldal irányban is mozgott). Arra gyanakodtak, hogy az 
aknapillér melletti fejtések okozzák a mozgást, ezért a hatóság (KBF) azonnal le 
akarta állítani a termelést. Hívtak, hogy azonnal menjek, mert nagy a baj. Hála 
Mecseki Szénbányáknál akna-elferdülésből származó tapasztalataimnak láttam, 
hogy nem fejtésektől származó aknamozgásról van szó, mert az akna nem ferdült 
el, hanem egy vetődésen elcsúszott úgy, hogy függőleges maradt. Kimutatható volt, 
hogy az elmozdulás az akna lemélyítésekor kezdődött és folyamatosan tartott a 
repedésvizek nyomáscsökkenése miatt, nem a fejtések okozták. Az aknát ezért 
tovább lehetett üzemeltetni. Sajnos nemsokára gazdasági okok miatt bezárták.  
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OTKA pályázat (1992-94) keretében foglalkoztam a repedezett 
kőzetmasszívum repedezettségi állapotának leírásával, számbavételével. Abban az 
időben már létezett egy elfogadott módszer (Hoek-Brown), amelyre a nemzetközi 
irodalom lépten-nyomon hivatkozott. Ennek a módszernek azonban van egy nagy 
hiányossága, nevezetesen az, hogy "„in situ"”mérésekkel nem ellenőrizhető. 
Ugyanis közvetlenül a szilárdsági paraméterekre ad becslést, amelyek "„in 
situ"”nem mérhetők.  

Az irányításommal kialakított „komplex mérési eljárás” a rugalmassági 
moduluson alapul. A rugalmassági modulus pedig többféleképpen is mérhető:  

 laboratóriumban kőzetmechanikai méréssel,  
 laboratóriumban geofizikai méréssel (akusztikus mérés),  
 „in situ” geofizikai méréssel (szeizmikus mérés),  
 „in situ” lyukterheléses kőzetmechanikai méréssel,  

A kőzetrepedezettség a rugalmassági modulust érzékenyen befolyásolja, 
ezért a fenti mérésekből az „in situ” repedezettség-állapotra lehet következtetni.  

A téma kidolgozásában a Geofizikai Tanszék, ill. dr. Ormos Tamás volt 
segítségünkre. A teszt-méréseket dr. Földesi Jánossal végezte, aki kőbányák 
vonatkozásában korábban igen bíztató eredményeket kapott.  

A rugalmassági modulus arányos az egytengelyű nyomószilárdsággal, így a 
repedezett kőzetmasszívum „in situ” szilárdsági paramétereit is lehet értékelni. 
Üregnyitási feladatok (alagút, földalatti tárolótér, akna, bányavágat, fúrás, 
kiképzése) tervezése nem nélkülözheti a kőzetrepedezettség, kőzetállapot 
számbavételét. A „komplex mérési eljárás”-t aztán 2000-ben továbbfejlesztettem és 
a „ME-módszer” nevet kapta.  

Életemben sok országos és nemzetközi tudományos-szakmai bizottság tagja, 
társelnöke, elnöke voltam. Ezek ülései számomra hasznosaknak bizonyultak, mivel 
mint egyetemi embernek kitekintést (betekintést) adtak számos gyakorlati műszaki 
problémára, amelyeket az oktatásban aztán hasznosíthattam. Egyébként 
befolyásom a dolgok menetére – mint ahogy általában a bizottságoknál ez lenni 
szokott – alig volt, egy kivételével. Tagja voltam egy országos komplex 
bizottságnak, amely a kis- és közepes radioaktivitású hulladékok elhelyezésére 
alkalmas telephely kijelölésével foglalkozott. Számos ilyen külszíni, külszínközeli 
hely került vizsgálatra, mígnem felvetődött az üveghutai (mórágyi) gránit mint 
telepítési hely. Többen is leszólták ezt a gránitot, hogy ez nem olyan mint a 
skandináviai gránitok, nem érdemes vele foglalkozni. Én határozottan, sőt mereven 
kardoskodtam amellett, hogy ezt a lehetőséget is ugyanúgy vizsgálni kell mint az 
eddigieket. Aztán ez a változat futott be. Ma már az építés befejezése stádiumában 
van az üveghutai hulladéktároló, amely az uránbányászat megmaradt 
szakembereinek hosszú évekig munkát biztosít. Ezzel kapcsolatban érzek némi 
büszkeséget.  
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1989-től mintegy 15 évig elnöke voltam az Igazságügyi Műszaki Szakértői 
Bizottság (IMSZB) Bányamérnöki Albizottságának. Ezt a Bizottságot a Bíróságok 
akkor rendelték ki, ha több egymásnak ellentmondó szakvélemény birtokában nem 
tudtak döntést hozni. Ilyenkor az Albizottságunk a peres iratok alapján ún. 
Igazságügyi Felülvéleményt készített. Legtöbbször bányakár perekben keresték az 
Albizottságot, amelyekből volt bőven, ugyanis az ilyen perek költségmentesek. 
Ennek a tevékenységnek a kapcsán sok szakvéleményt kellett áttekintenem és 
sajnos jónéhány igen gyenge színvonalú szakvéleménnyel is találkoztam. Ezeket 
„JézusMária” szakvéleményeknek neveztem, amelyek sajnos a szakmánk 
lejáratására voltak alkalmasak. Többször találkoztam aztán olyan szakvéleménnyel 
is, amely politikát kevert a műszaki problémákba. Ezeket már nem is minősítettem. 
Szakvéleményezési tevékenységemnek ez a köre nem tartozik a jó emlékeim közé. 

6. Újból több, szélesebb spektrumú kutatási feladat (1995-) 
Az 1990-es években a földalatti bányákat nagyrészt sorra bezárták, kutatási 

feladataink a tanszéken gyorsan csökkentek. 1994-ben véget ért a sok 
elfoglaltsággal járó dékánságom. Felszabaduló energiáim lekötésére 1995. jan. 1-
től megalapítottam a GeoConsult ’95 Mérnöki Iroda Kft-t, amelynek keretében 
aztán számos műszaki feladatot oldottam meg. A feladatok a kőzetmechanika-
biztosítószerkeze-tek, geomechanika, bányakárok tárgykörén túl a geotechnika, 
mérnökgeológia, hidrogeológia területére is kiterjedtek. 

Sajómercse község tömeges épületkárai (1995-97) védőpillér fölött 
következtek be. A védőpillérek mellett korábban Putnok-bánya fejtései üzemeltek. 
A fejtések által okozott külszíni kőzetmozgások ellen a visszahagyott védőpillérek 
védelmet nyújtottak, mégis több helyen károsodtak a védett lakóépületek. Ennek 
oka a bányaművelés során megvalósított rétegvíz megcsapolás, pórusvíznyomás 
csökkentés, amely a védőpillér fölött is kifejtette felszínsüllyesztést okozó hatását. 
A területet számos vető szabdalta, ezek kibúvása mentén vetőmozgások 
károsították az ott elhelyezkedő lakóépületeket. Geomechanikai módszerrel ki 
lehetett mutatni a felszínmozgások okait, lehetett számítani a felszínmozgásokat. A 
templom is megsüllyedt a rajta elhelyezkedő állandó geodéziai ponttal együtt. Ezek 
a felszínmozgások okukat tekintve a visontai külfejtés környéki 
felszínmozgásokkal voltak hasonlóak.  

Többször vizsgáltam (1988, 2004-2007) tervezett szivattyús energiatározókat 
(SZET), azok földalatti létesítményeit, nagyméretű kamráit, gépházait, alagútjait. A 
szivattyús energiatározók a villamosenergia-ellátás üzembiztonságának és 
gazdaságosságának javítását szolgálják. A szivattyús energiatározó tulajdonképpen 
kettős működésű vízierőmű. Töltési üzemmódban vizet szivattyúz egy alsó 
víztározóból a felsőbe, majd a felső víztározóból csúcs fogyasztási időszakban 
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lezúduló víztömeg turbinákat működtetve villamos energiát termel. A szivattyús 
energiatározók telepítésében elsődlegesen meghatározóak a topográfiai adottságok 
és a szükséges víztömeg rendelkezésre állása. A két víztározó között létrehozható 
esés nagymértékben befolyásolja a létesítés költségeit, a 300-350 m-nél nagyobb 
szintkülönbségre érdemes koncentrálni.  

Hazánkban az 1980-as évek végén a Dunakanyarban Visegrád és Dömös 
között Nagymaros közelében terveztek ilyen erőművet, amely prédikálószéki 
szivattyús energiatározóként vált közismertté. A kiviteli terv szinten megtervezett 
létesítményt aztán a nagymarosi vízlépcsővel együtt a politika elsodorta.  

A prédikálószéki szivattyús energiatározó felső víztározója (8,6 millió m3) a 
Keserű-hegyen a Dunától 3 km-re épült volna, az alsó víztározó maga a Duna, a 
szintkülönbség 510-520 m. A víz-alagutak belső átmérője 3,5-6,4 m, a gépház 126 
m hosszú, 18 m széles, 38,3 m magas, a csillapító akna 15 m átmérőjű, 75 m 
magasságú.  

Annak idején ezeknek a nagyszelvényű földalatti létesítményeknek az 
állékonyságát, biztosítását, tervezett vízszigetelését vizsgáltam. Itt nemcsak a 
kőzetnyomást, hanem a változó víznyomásokat is figyelembe kellett venni az 
állékonyság ellenőrzése során.  

A földalatti létesítményeket befogadó kőzetek uralkodóan erősen repedezett 
tufák és agglomerátumok kis nyomószilárdsággal (10-35 MPa). Ezért aztán a 
kiviteli terveket illetően számos negatív észrevételt voltam kénytelen tenni. Az 
alagutak tervezett biztosítása kőzetcsavar, lőttbeton, monolit beton, acél bélelés 
volt. 

A szivattyús energiatározók alsó tározótere lehet vízfolyás vagy tó, de 
sokszor kiépítést, vízzáró gát megépítését kívánja. A felső víztároló megépítése 
különösen kényes feladat, hiszen több millió m3 vizet kell tudni biztonságosan 
tárolni. A prédikálószéki SZET felső tározójának gátmagasságát 35 m-re tervezték 
kőhányás töltéstípussal. A gát talpszélessége mintegy 100 m.  

A 2000-es években aztán még Vasason, Simán, Pakson, Verőcén vizsgáltam 
szivattyús energiatározók telephelyeit a kőzetkörnyezet, a földalatti létesítmények, 
a földrengés-veszély és a víztározók gátjainak állékonysága szempontjából. Az 
előzetes tervekkel kapcsolatban számos negatív észrevételt tettem, azonban ma 
nem fenyeget az a veszély, hogy bármelyik telephely a megvalósulás közelébe 
kerülhetne.  

 1995-2008 között igen sok munkám adódott Pécsett a Mecseki szénbányák 
jogutódjánál a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt-nél, amely a bányabezárások 
után a felhagyott lefejtett területekhez kapcsolódó bányakár ügyeket kezelte. 
Ezekből a fent jelzett időszakban bőven volt. Tudni kell, hogy nemcsak a 
bányanyitással, a bányaműveléssel ok-okozati összefüggésben álló károsodások a 
bányakárok, hanem a bányabezárással összefüggő károk is azok.  
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Pécsbányatelepen ill. Pécs-Mecsekszabolcs bányatelken Széchenyi akna 
bezárása után 1995-től kezdődően igen sok épületkár bejelentés érkezett az Rt-hez.  

Annak idején a bányatelkeket nagyobb határszögekkel jelölték ki. A lefejtés 
előrehaladásával, az egyre nagyobb lefejtett össztelepvastagság miatt csökkenő 
határszög a süllyedési horpa határvonalát sok helyen, különösen dőlésben lefelé 
jóval a bányatelken kívül alakította ki, ahol nem volt érvényben építési tilalom. Így 
ezek a területek – a süllyedési horpán belül – beépültek. Másrészt – nem tudni 
miért – Pécsbányatelep lakóépületei korábban aláfejtett területen létesültek. Így 
aztán a Pécs-Mecsekszabolcsi süllyedési horpán belül több száz ( 400) lakóépület 
helyezkedett el.  

Korábban Pécs-Mecsekszabolcs bányatelken (Széchenyi és István-akna 
területe) a kialakult süllyedési horpa határvonalára merőleges mérési vonalakon (6 
db) rendszeresen mérték (szintezték) a süllyedéseket. A süllyedések lecsillapodtak, 
ezért a bányabezárások után ezeket a méréseket abbahagyták.  

A tömeges épületkár bejelentések miatt aztán a 6 db mérési vonalon 
újrakezdték a szintezéseket. Németh József korábbi főbányamérő – aki korábban a 
süllyedéseket mérte – megdöbbenve tapasztalta, hogy a felszín emelkedik! A 
többszöri ellenőrző mérés is felszínemelkedéseket mutatott. Magyarországon ilyen 
jelenség a korábbiakban nem fordult elő. Én kaptam a feladatot, hogy derítsem ki a 
jelenség okait, prognosztizáljam a felszínemelkedések várható mértékét és időbeli 
lefolyását és a várható következményeket (1998). 

Sikerült kimutatni, hogy a jelenség oka a lefejtett területen több telep 
lefejtése után képződött igen vastag ( 250 m) omlásos-repedékes kőzettartomány 
feltelése bányavízzel, a repedésvíznyomás kialakulása ill. megnövekedése. A 
Széchenyi aknai vízemelés megszüntetésével (1992) a bányavíz visszatöltődése 
folyamat kezdődött el és a vízszint rövid idő alatt gyorsan 450 m-t emelkedett. A 
felszínemelkedés a lazult kőzettartomány vastagságával és a bánya vízszint 
emelkedésével arányos-prognózis szerint a területen max. 12 cm-t ér el. A 
felszínemelkedés mérések később visszaigazolták ezt a mértéket.  

Ez a jelenség mindegyik korábban vizet emelő bezárt bányánál végbemegy, 
de általában nem vehető észre. Ugyanis a magyar szénbányászatban a fellazult 
kőzettartományok vastagsága mintegy ötöde, a bányavízszint emelkedés mintegy 
fele, harmada a Széchenyi aknainak. Ezért a felszínemelkedés mintegy 
tizedrésznyi, 1 cm körüli érték, amelynek nincs hatása a felszínen.  

Pécs-Mecsekszabolcs bányatelken aztán mintegy 400 lakóházat jártam be és 
készítettem egyenként bányakár szakvéleményt a Mecseki Bányavagyon-
hasznosító Rt megbízásából.  

Továbbá Mecsekszabolcs mélyebben fekvő részein a süllyedési horpa 
határvonalán kívül a lakóházakban elvizesedési problémák jelentkeztek (1998). 
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Történt ugyanis, hogy Mecsekszabolcs határában korábban üzemelő légaknát 
betömedékelték. Ez a légakna évtizedekig csapolta a felszín alatti réteg- ill. 
talajvíztárolót. A légakna betömedékelésével a vízmegcsapolás megszűnt és az 
István-aknák felől áramló vizek megemelték a talajvízszintet Mecsekszabolcson a 
csapadékban szegény időszak ellenére. A területen a korábbi mélyen fekvő 
talajvízszintre tekintettel bátran építettek alápincézett lakóépületeket. Ezek a 
pincék aztán a megemelkedő talajvízszint miatt sok helyen elárasztódtak vízzel, a 
lakóházak nedvesedtek. Az MBVHRT elismerte a bányakárt és megbízott az 
épületenkénti bányakárhányad megállapításával. Ez mintegy 100 szakvéleményt 
jelentett.  

Pécsbányatelep (Karolina-külfejtés mellett) is Pécs-Mecsekszabolcs 
bányateleken belül van, itt bonyolultabb volt a helyzet. Ugyanis Karolina külfejtést 
akkor a Pécsi Erőmű Rt üzemeltette. A külfejtésben lazító robbantásokat végeztek 
szeizmikus méréses ellenőrzés mellett. Egy idő után mégis megjelentek a telepen a 
lakóházakon a jellegzetes szeizmikus károk annak ellenére, hogy az egyes 
robbantásokhoz kapcsolódó szeizmikus mérések még megengedhető rezgési 
sebességeket mutattak. Ennek a jelenségnek a vizsgálatával a PERT bízott meg.  

Kimutatható volt, hogy az épületkárokat a minden nap ismétlődő 
robbantások összhatása okozza, kifáradásos törést előidézve az épületeknél. A 
mechanizmus hasonló a járműforgalom által előidézett rezgéskárokhoz. Itt az 
egyszeri hatás ugyan kicsi, de az igen sokszori ismétlődés kifáradásos töréskárt 
okoz. A probléma újszerű megközelítését a PERT elfogadta és így a Cég bányakár 
költséget fizetett szakvéleményeim alapján az ott lakóknak.  

Pécsbányatelepen épületenként kellett megállapítanom a két Cég (PERT, 
MBVHRT) részére a bányakár költség-hányadot a különböző avultságú, öreg 
lakóépületeknél (1995-2000).  

Mindezeken kívül Komlón Zobák aknák (akkor már a PERT üzemeltette) 
mellett a domboldalon fekvő lakótelepen (Zobák-Gesztenyés) keletkeztek 
tömegesen kisebb mértékű épületkárosodások. Ezek szakértése is a feladatom lett. 
Szerencsére a lakótelepen korábban mérési pontokat helyeztek el, amelyeket 
rendszeresen szinteztek. A domboldalon talajmechanikai fúrásokat mélyítettünk, 
megállapítottuk a talajvízszint helyzetét, a talajminták laboratóriumi vizsgálatait 
elvégeztük. Megállapítható volt, hogy az épületalapozások mélységében 
térfogatváltozó tulajdonságú alapozási talaj húzódik. Továbbá megállapítható volt, 
hogy az agyagrétegek vékony homokrétegekkel átszőttek, így a domboldal kúszás-
csúszásveszélyes.  

A hosszú ideje végzett szintezések egyrészt azt mutatták, hogy a zobáki 
fejtések által okozott külszíni mozgások nem érték el a vizsgált területet. Másrészt 
mutatták a szintezések a térfogatváltozó agyag pulzáló (süllyedés-emelkedés) 
mozgását. Harmadrészt pedig mutatták a szintezések eredményei a domboldal lassú 
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csúszását (kúszását). Ezek után nyugodt szívvel ki lehetett jelenteni, hogy a 
bejelentett épületkárok nem bányakárok.  

Ezen a területen több víznyomócső-törés is okozott felszínmozgásos 
épületkárokat. A későn felfedezett csőtörésekkor a meredek felszín alatt a 
homokerek-ben a völgy felé szivárgó víz átáztatta a vastag agyagréteget, az agyag 
duzzadását, felszínemelkedést váltott ki. Ezzel drasztikus épületkárokat okozott itt 
a csőtörés.  

Vizsgálataim tárgyát képezte (PERT megbízás) Karolina külfejtés vízemelési 
kapacitásának kérdése. A Karolina külfejtés Széchenyi-akna szomszédságában 
üzemelt. Korábban minimális vízemelési kapacitásra volt szükség a külfejtésben. A 
külfejtési munkagödör mélyülésével, a bányavíz visszatöltődés előrehaladásával 
aztán ugrásszerűen megnövekedett a szükséges vízemelési kapacitás. A szükséges 
vízemelés prognosztizálására kértek fel ebben a témában.  

Igen sokat foglalkoztam a PERT megbízásából a Karolina-külfejtés 
szomszédságában tervezett Nagybányaréti-külfejtéssel, amely aztán 
környezetvédelmi okok miatt nem valósult meg. A Nagybányaréti-külfejtés 
megnyitása megoldotta volna a Karolina-külfejtés rekultivációját, mert az ott 
letakarított fedükőzeteket a Karolina-gödörben lehetett volna elhelyezni. Azóta is 
megoldatlan a Karolina-külfejtés rekultivációja.  

A PERT megbízásából vizsgáltam továbbá a komlói altáró alagút fölötti 
meredek domboldalon álló lakóházak károsodásait (2001-2002). Itt korábban már 
jó néhány bányakár per volt folyamatban olyan „Jézus-Mária” szakértői 
vélemények alapján, amelyek a csilleforgalom rezgéskeltő hatását tekintették 
oknak. Felszíni és alagútbeli rezgésmérésekkel bizonyítottam, hogy ez lehetetlen. 
A domboldal itt is hasonló felépítésű mint Zobák-aknák alatt, a domboldal lassú 
kúszása okozta az épületkárokat. Végül az alagút betömedékelésre került. A 
tömedékelés technológiáját én terveztem. Azóta bányakárigény nincs, 
épületkárosodások természetesen vannak. A PERT-nél végzett munkáimnál dr. 
Nyers József okl. bányamérnök volt hozzáértő partnerem.  

1996-99 időszakban vizsgáltam a Recski Ércbánya Vállalat földalatti 
létesítményeinek (két csaknem 1200 m mélységű akna és akna körüli vágatok) 
műszaki állapotát és a felhagyás esetén várható környezeti hatásokat. Elkészítettem 
az I, II. aknák lezárásának tervét. Ezzel a lezárással (felszínközeli „dugó”) 
elkerülhető volt az aknák betömedékelése, lehetőség van az újranyitásra.  

1996-97 időszakban vizsgáltam az uránbányászatban az un. -vágat 
kőzetkörnyezetét (Bodai Aleurolit). Triaxiális vizsgálatokkal meghatároztuk a 
kőzet hiperbolikus tönkremeneteli határgörbéjét, valamint a kőzetköpeny 
szilárdságát ill. az alkalmazott robbantási technológiát „in situ” szeizmikus 
mérésekkel (komplex mérési eljárás alkalmazása) értékeltem. A Bodai Aleurolit 
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(nagyszilárdságú agyagkő réteg) fogadná be a mai elképzelések szerint a később 
megépítendő nagy radioaktivitású hulladék-temetőt.  

2003-2004-ben foglalkoztam az üveghutai kutatásokkal, gránit mintatestek 
laboratóriumi méréseivel. A telepítési hely repedezett kőzetmasszívumának 
kutatása során alkalmazásra került a ME-módszer is. 2003-ban a Geofizikai 
Tanszék közreműködésével elkészítettük „Az üveghutai felszíni kutatás keretében 
készült „in situ” és laboratóriumi kőzetmechanikai-, geofizikai-mérések, valamint a 
geotechnikai dokumentálás eredményeinek együttes értékelése” (I, II, III, IV.) c. 
kutatási jelentést. Ez a kutatás kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 
végleges elhelyezésére irányuló programhoz kapcsolódott. Az együttes értékelés 
igen lényeges megállapításokra adott lehetőséget. Pl. a kijelölt telephely gránit 
kőzetteste jelentősen anizotróp, vízszintes irányban mintegy kétszer (2,4) akkora a 
masszívum rugalmassági modulusa, mint függőleges irányban. Ezért a szeizmikus 
sebességek is nagyobbak vízszintes irányban mint függőleges irányban. A közel 
függőleges irányítottságú repedésrendszert a mérésekkel meghatározott nagy 
oldalirányú primer feszültségek összenyomják, ezért a sebességtomográf 
szelvények a repedezettséget nem mutatják.  

7. Az oktatásról  
1965-től folyamatosan oktatok. Az 1965-71 időszakban gyakorlatokat 

vezettem, 1971-76 időszakban pedig több új tantárgy előadásait tartottam és 
gyakorlatait vezettem. 1976-tól a „Geomechanika” c. tantárgy előadásait máig is 
tartom. A geomechanika javaslatomra került be mint új tantárgy az oktatásba, 
tematikájának kidolgozása is rám hárult.  

1979-től, Richter professzor halála után a „Kőzetmechanika-
biztosítószerkezetek” c. tantárgynak is előadója lettem. A tantárgyat 
„Kőzetmechanika” címmel ma is oktatom.  

Mindkét tantárgy tematikája természetesen jelentősen változott, már csak 
azért is, mert az óraszámuk csökkent. Az újabb és újabb tantervekben ugyanis új 
tantárgyaknak kellett helyet szorítani. Az 5 napos munkarendre való átállás is 
szűkítette a lehetőségeket. Mindig is az ipari igényekhez igazítottuk az oktatott 
ismereteket, ezek pedig nem voltak változatlanok.  

Az 1980-as évek végétől a mélyművelésű szénbányák elkezdődött 
bezárásával új helyzet állt elő az oktatásban is. Csak néhány hallgató választotta 
mélybányászati szakirányt, a külfejtési szakirány viszont népszerűbb lett. Ezért a 
kőzetmechanika-geomechanika témakörökben a bányászati üregek (fejtési vágatok, 
fejtések) és biztosítószerkezetek oktatása szűkült, bővült viszont a nagyszelvényű 
üregek (alagutak, földalatti tárolók) állékonyságának, biztosításának 
(kőzethorgonyos biztosítás) oktatása, továbbá erősödött a külfejtések számára 
fontos geomechanikai témakörök (rézsűk, töltések, víztelenítés hatásai) oktatása.  
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Fokozatosan bővült a nagyszilárdságú kőzetkörnyezetben elhelyezkedő 
földalatti tárolók (nagyszelvényű üregek) létesítésénél elengedhetetlen 
kőzetrepedezettség minősítés (RQD, Hansági-módszer, GSI), valamint a 
laboratóriumi mérési eredmények redukciója az „in situ” állapotra (Hoek-Brown-
módszer, ME módszer) oktatása. Fontosabb projekteknél (pl. nukleáris hulladékok 
földalatti elhelyezése) előírás a primer feszültségek „in situ” mérése. Ezért oktatjuk 
a legfontosabb feszültségmérési módszereket, a hidraulikus repesztést és a 
magtúlfúrásos módszert, ezeknek a módszereknek a kőzetmechanikáját. A világban 
elvégzett „in situ” méréseknek köszönhetően 0-5 km mélységintervallumban a 
primer feszültségek mérési eredményei ( v, h, H) szép számmal rendelkezésre 
állnak. Tisztázódtak a primer feszültségeket befolyásoló tényezők (külszín alatti 
mélység, testsűrűség, rugalmassági modulus, tektonika, pórusnyomás, 
hőmérséklet), ezek hatásai, ezért ebben a vonatkozásban is lényegesen változott 
oktatásunk, igen részletesen foglalkozunk ezzel a témakörrel.  

A mélyfúrások állékonyságának, a hidraulikus repesztésnek (olaj- és gázipar) 
alapvető kérdése a primer feszültségállapot. Ezért ennek a problémakörnek 
részletes oktatása kézenfekvő, hiszen az új oktatási rendszerben olaj- és 
gázmérnöki szakirányos hallgatókat is oktatunk.  

A mélyfúrások állékonysági kérdéseinél általános [f( 1, 2, 3)]  
tönkremeneteli feltételt célszerű alkalmazni (nem a Mohr-féle törési kritériumot), 
mert pontosan kell ismerni a szükséges lyuknyomást az állékonyság biztosításához. 
Biztonságosan meghatározott, nagyobb lyuknyomás hidraulikus kőzettörést 
okozhat és ezzel váratlan gázkitörés előidézője lehet. Ezért az általános 
tönkremeneteli feltételek is helyet kapnak oktatásunkban.  

A korábbiakban a Környezetmérnöki Szak megjelenésével az oktatásban a 
felszínmozgások tématerületei:  

 aláfejtett külszín mozgásai, a mozgások időfolyamata,  
 a bányászati utómozgások, felszínsüllyedések, felszínemelkedések,  
 rétegvíztelenítés előidézte felszínsüllyedések és ezek időfolyamata,  
 olaj- és gáztermelés előidézte felszínmozgások és ezek időfolyamata,  
 metróépítés előidézte felszínsüllyedések, 
 terepmozgások (rétegcsúszás, kúszás-suvadás, rogyás), 
 a víztartalom és víznyomás befolyása a terepmozgásoknál, rézsűk, 

töltések tönkremenetelénél,  
a környezetvédelem geotechnikai kérdéseinek programjába illeszkednek.  
Tárgyköreink oktatása az új (bolognai) oktatási rendszerben a BSc képzés 
keretében  
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 Geomechanika 
 Kőzetmechanika 
 Geomechanika, geotechnika 

tantárgyakban valósul meg egy-egy félévben.  
 A Geomechanikát a Műszaki földtudományi alapszak összes szakiránya:  
 Bánya- és Geotechnikai szakirány  
 Nyersanyagelőkészítési szakirány 
 Olaj- és Gázmérnöki szakirány  
 Földtudományi szakirány  

hallgatja.  
A Kőzetmechanikát a Műszaki földtudományi alapszak Bánya- és 

Geotechnikai szakiránya hallgatja.  
A Geomechanika, geotechnika c. tantárgyat a Környezetmérnöki alapszak 

hallgatói hallgatják.  
A szakirányokat egy-egy félévben oktatjuk a Bánya- és Geotechnikai 

szakirány kivételével, ahol 2 szemeszterben folyik a képzés.  
Jelenleg mindhárom tantárgy előadásait tartom. A kőzetmechanika-geo-

mechanika, geomechanika-geotechnika oktatásának tematikái mára 
kikristályosodtak, a sok kutatott, szakvéleményezett téma általánosítva az oktatásba 
bekerült. Azt gondolom, valamennyire megvalósult az oktatás-kutatás sokat 
emlegetett egysége.  

8. Összegezés 
70 éves korban már érdemes áttekinteni, összegezni a korábbi tevékenységet. 

Azt gondolom ezt a középiskolával kell kezdenem. Igen jó középiskolába 
(Villamosipari Technikum, Miskolc) jártam, ahol egyetemi tankönyvekből is 
tanultunk. Itt kitűnő matematikai, fizikai képzést kaptam. Az egyetemen (NME) 
aztán nagy óraszámban, több félévben igen alapos alapképzésben (matematika, 
mechanika, fizika) részesültem. A patinás múltú Bányamérnöki Karon a szakmai 
tárgyakat nemzetközi hírű professzoroktól hallgattam magas színvonalon. Én sem 
tudok mást mondani, mint amit már sokan mondtak – az iskola, az Alma Mater 
meghatározó jelentőségű egy pályafutás kezdetében. A kezdet pedig döntő 
jelentőségű.  

Szerencsés voltam, hogy végzett okl. bányaművelőmérnökként a 
Bányaműveléstani Tanszéken kezdhettem dolgozni (1965). Itt Zambó és Richter 
professzorok szárnyai alá kerültem, akik a szakma kiválóságai voltak.  

Jó döntésem volt, hogy a „Kőzetmechanika-biztosítószerkezetek” témakört 
választottam Richter professzor irányításával. A „hely szelleme” aztán engem is 
magával ragadott. Talán ennek köszönhető, hogy 1967-ben már egyetemi 
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doktorátust szereztem és szakcikkekkel, előadásokkal, szakvéleményekkel hamar 
bekapcsolódtam a bányamérnök-társadalom szakmai-tudományos életébe. Nem is 
tehettem mást, mert a környezetem erre inspirált.  

Fiatal mérnökként – úgy éreztem – jó rajtot vettem, elhatároztam, hogy 
egyetemi pályafutást építek. Az előrehaladásnak a minél eredményesebb, elhivatott 
tudományos munka és annak dokumentálása volt az egyik kulcsa. Ez rajtam múlt, 
több minden viszont nem. A kutatómunka nem fárasztott, nem is tekintettem 
munkának, hanem inkább hobbynak. 

A kutatási eredményeket, amelyek idővel szépen szaporodtak azonnal 
beépítettem az általam oktatott tantárgyakba (1971-), majd 1976-ra kialakítottam 
egy új tárgy a „Geomechanika” tematikáját. 1977-ben egyetemi docensi kinevezést 
kaptam, sokáig a legfiatalabb docens voltam a Karon.  

A geomechanika alkalmazása szélesebbre tárta a vizsgálható problémák 
körét, alkalmazásával tovább szaporodtak a kutatási területek és az eredmények.  

1979-ben Richter professzor halála miatt át kellett vennem a 
„Kőzetmechanika-biztosítószerkezetek” előadásait. Korábban a tananyag főleg a 
feladatok rugalmas megközelítéséről szólt. Ezt elkezdtem átalakítani, a képlékeny 
kőzetállapot kiterjedtebb tárgyalásával. Képlékeny, vagy képlékennyé váló 
kőzetkörnyezetben az üregeket mindig biztosítani szükséges, ezért az 
üregbiztosítószerkezetek tervezési témakör is fejlődésnek indult. Az 1980-as évek 
elejétől kezdve már számos vágatbiztosítási problémát vizsgálhattam sikerrel 
különböző bányaüzemekben. Ezek eredményei is általánosítva azonnal bekerültek 
az oktatásba.  

1987-ben a műszaki tudományok doktora és a Bányamérnöki Kar dékánja 
lettem. A Kar nagydoktorai között sokáig én voltam a legfiatalabb, de a dékánok 
között is. 7 évig voltam dékán. Ebben az időszakban is megtartottam előadásaimat 
és nem álltam le a kutató munkával sem. (Ezt láttam Zambó professzornál, aki 
rektorként oktatott és kutatott.)  

A dékáni időszakban az oktatás mellett az oktatásszervezés irányítása volt 
az egyik kiemelt, fontos feladatom, hiszen a leépülő szilárdásványbányászat miatt 
az oktatási profilunkat sürgősen, jelentősen át kellett alakítani. Új szakokat 
alapítottunk, a régieket is átalakítottuk. Ebben a munkában két dékánhelyettesem, 
dr. Jambrik Rozália és dr. Bőhm József nagyban segítségemre voltak. Az ő lelkes, 
szakszerű segítségük nélkül nem lehettünk volna ilyen rövid idő (1990-94) alatt 
eredményesek.  

1988-ban egyetemi tanári kinevezést kaptam. A Kar egyetemi tanárai között 
sokáig én voltam a legfiatalabb. A „legfiatalabb” korszakok aztán mára már köddé 
váltak, de jó rájuk visszaemlékezni.  
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Az 1990-es évek közepétől a szilárdásványbányászat leépülése ellenére 
bővült szakvéleményezési tevékenységem, szélesedett a tárgykör. A 
„kőzetmechanika-biztosítószerkezetek”, „geomechanika”, „kőzetmozgások-
bányakárok” tárgykörein túl a „geotechnika” és a „mérnökgeológia” egyes 
fejezetei is helyet kaptak a vizsgált gyakorlati problémák megoldásánál.  

Ez tette lehetővé, hogy mindhárom oktatott tantárgyam (Geomechanika, 
Kőzetmechanika, Geomechanika-geotechnika) szinte mindegyik tárgykörében 
gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezem.  

Végül is milyen tényezők határozták meg pályámat? Az Alma Mater, az a 
szerencse, hogy a Bányaműveléstani Tanszékre kerültem, a nagy professzorok 
(Zambó, Richter) kisugárzása, szakmaszeretet, kreativitás, elhivatottság, jó 
döntések, kitartás, következetesség, nem utolsó sorban kiegyensúlyozott családi 
háttér. Ennyi.  
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