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KÖSZÖNTŐ

A rendező szervezetek nevében nagy tisztelettel köszöntöm a XXXIV. Miskolci
Nemzetközi Ásványfesztivál résztvevőit, vendégeit, szakmai és érdeklődő látogatóit.
Örömmel és barátsággal köszöntöm Miskolc város polgárait, fiataljait, akik minden
évben nagy érdeklődéssel várják, és kitartó lelkesedéssel látogatják a tavasz egyik
nagy eseményét az Egyetemvárosban.

Az ember évezredes vágya, törekvése az őt körülvevő természet, a természeti kör-
nyezet egyre mélyebb megismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődést segítő termé-
szeti erőforrások feltárása és hasznosítása, a fenntartható természeti
erőforrás-gazdálkodás biztosítása, a természeti értékek megóvása. A Miskolci Egye-
tem Műszaki Földtudományi Karának oktatói és hallgatói, a Herman Ottó Múzeum
szakemberei, amatőr ásványgyűjtőkkel összefogva, széles nemzetközi részvétel és
érdeklődés mellett, immáron 34. alkalommal szervezik meg a rendezvényt annak
érdekében, hogy minden látogató számára feltáruljon az ásványok, drágakövek és
kőzetek természet alkotta csodálatos világa. Az ásványfesztivál nagy élményt jelent
mindenkinek, különösen a fiataloknak, akik érdeklődnek a természet, az ásványok,
az ékkövek és kövületek sokunk számára elrejtett értékei iránt. Az Ásványfesztivál
egyszerre jelent esztétikai élményt és új ismeretek megszerzését. Mára az Ásvány-
fesztivál megrendezése igazi hagyománnyá vált a Miskolci Egyetem életében. Olyan
értéket teremtettek a kollégák, amelyet érdemes megőriznünk és megújulva minden
évben továbbvinnünk.

A sokféle programlehetőség mellett kiemelném, hogy az Ásványfesztiválhoz kap-
csolódva egy előadóülést is tartanak olyan monográfiákról, amelyek hazánk ásvá-
nyaival foglalkoznak. Különös aktualitást ad a mostani rendezvénynek az a tény,
hogy 50 éve jelent meg Koch Sándor immár klasszikusnak mondható, „Magyarország
ásványai” című könyve. Ez az alkalom egybeesik egy azonos című kötet premierjé-
vel, melynek megjelenését szintén az Ásványfesztiválra időzítették.

Szívből kívánok mindenkinek élményekben gazdag, tartalmas, önfeledt kikap-
csolódást, a szakembereknek pedig hasznos tanácskozást és eredményes találkozót!

Miskolc, 2016. március 12.

Prof. Dr. Szűcs Péter
a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának

dékánja
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Program

március 11. (péntek)

monográfiák magyarország ásványairól
50 éve jelent meg Koch Sándor „magyarország ásványai” című könyve

Előadóülés

Helyszín: Pannon-tenger Múzeum, 3529 Miskolc, Görgey u. 28.
Rendező: Herman Ottó Múzeum Ásványtára
Társrendezők: Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztálya,
Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézete és Szegedi Tudományegyetem
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszéke.

10.00–10.20: Papp Gábor (Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest): Köny-
vek Magyarország ásványairól Tóth Mike műve (1882) előtt

10.20–10.40: Szakáll Sándor (Miskolci Egyetem és Herman Ottó Múzeum, Miskolc):
Tóth Mike „Magyarország ásványai” című könyvéről (1882)

10.40–11.00: Pál-Molnár Elemér (Szegedi Tudományegyetem, Szeged): Koch Sándor
„Magyarország ásványai” című könyvéről (1966)

11.00–11.20: Weiszburg Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Koch
Sándor „Magyarország ásványai” című kötetének második, bővített kiadásáról
(1985)

11.20–11.40: Fehér Béla (Herman Ottó Múzeum, Miskolc): Könyvek Magyarország
ásványairól Koch Sándor művei (1985) után

12.00 Könyvbemutató

Szakáll Sándor, Fehér Béla és Tóth László: magyarország ásványai

50 évvel Koch Sándor azonos című kötete után a Szegedi Tudományegyetem
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoportjának kiadásában, a GeoLitera-könyvsorozatban
jelenik meg a legújabb könyv Magyarország ásványairól. Ez az első, teljesen színes
kivitelben megjelent kötet a témában, melyet 368 ásványfotó illusztrál. Az 523 oldalas
műben a Magyarországról eddig kimutatott mintegy 700 ásványfaj (az 50 évvel
ezelőtti könyvhöz képest ez majdnem négyszeres bővülés!) bemutatásra kerül föld-
rajzi bontásban, hegységenként, nyugatról keleti irányban haladva. Külön fejezet szól
a hazánk területére hullott meteoritok ásványairól.

A könyvbemutatón a szerzők mellett jelen lesz a kiadó részéről Pál-Molnár Ele-
mér, aki a kötetet sajtó alá rendezte. Az alkotókkal Földessy János professzor (Mis-
kolci Egyetem) beszélget.
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XXXIV. miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál

március 12. (szombat)

9.00–10.00 Szakmai bemutató
10.00–18.00 Kiállítás és börze
10.00–17.00 Földtudományi játszóház
10.00–17.00 Legyél te is természettudós! Ismerd meg az év ásványát és ősmaradvá-

nyát testközelből!
12.00 Megnyitóünnepség. A fesztivált megnyitja Kecskeméti Tibor ny. főigazgató-

helyettes (Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest)
14.00–16.00 Előadás: Vincze Péter (Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Parki

és Tájvédelmi Főosztály, Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály):
Az ásvány- és ősmaradvány-gyűjtés Magyarországon: áthághatatlan korlátok,
kihasználatlan lehetőségek

március 13. (vasárnap)

9.00–17.00 Kiállítás és börze
9.00–16.00 Földtudományi játszóház
9.00–16.00 Legyél te is természettudós! Ismerd meg az év ásványát és ősmaradványát

testközelből!
9.00–15.00 Ásványhatározás: Szakáll Sándor (Miskolci Egyetem)
9.00–15.00 Drágakő-határozás: Takács József (V-Pearl Kft., Budapest)
13.00–14.00 Vetítettképes előadás: Takács József (V-Pearl Kft.): A sokszínű gráná-

tok
17.00 Fesztiválzárás

KIÁLLÍTÁSoK

Az év ásványa: GRÁNÁT
Válogatás a Miskolci Egyetem és a Herman Ottó Múzeum gyűjteményeiből – a
Magyarhoni Földtani Társulat programsorozatának részeként

Az év ősmaradványa: NUMMULITES
Válogatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természetrajzi Múzeuma (Budapest)
Hantken Miksa gyűjteményéből – a Magyarhoni Földtani Társulat programsoroza-
tának részeként

50 éve jelent meg Koch Sándor „Magyarország ásványai” című könyve 
Válogatás a Herman Ottó Múzeum gyűjteményéből
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gyűjthető múlt
a magyarhoni Földtani Társulat Év ásványa/Év ősmaradványa programja

Érdekelne a természet, de unod a földrajzot? Fáraszt a kémia? Nem látod a
lényeget, a szépséget a tankönyvek szavai mögött? Tetszenek az ásványok, 

ősmaradványok, szívesen gyűjtenéd őket?
Segítünk!

Csatlakozz a Magyarhoni Földtani Társulat Év ásványa, Év ősmaradványa 
programjához!

Válasszuk ki együtt minden évben, melyik legyen az az ősmaradvány és ásvány,
amivel, izgalmas programok és játékok segítségével, a következő év során 

megismerkedünk!

az első szavazás izgalmai

A szakmai közösség minden évben három-három jelöltet állít, amelyekre a közön-
ség nyílt szavazással szavazhat. Az első szavazást 2015 őszén rendeztük. Az „év ásvá-
nya” címért a súlypátként is ismert barit, a bolondok aranyaként emlegetett pirit és a
gránát volt versenyben. Közülük, a szavazatok 55%-át besöpörve, a gránát (azaz
nem is egy ásvány, hanem egy egész ásványcsoport) lett a befutó. A gránátról ebben
a füzetben is olvashatsz. Lapozz a 6. oldalra!

Az ősmaradványoknál szorosabb volt a verseny: a nyertes óriásegysejtű, a Num-
mulites, csak néhány százalékkal előzte meg a kavicsfogú álteknőst, de sokan sza-
vaztak a kevésbé ismert komlói magvaspáfrányra, a Komlopterisre is. A legendás
Nummulitesről is olvashatsz itt. Keresd a 10. oldalt!

Spessartin, Kína. Képszélesség: 2,5 cm. Gál László gyűjteménye. Fotó: Tóth László.
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Hol lehet találkozni velünk?

Mi, a program szervezői, nagyon örültünk az eredménynek, hisz mindkét szava-
záson olyan nyertes született, amit Magyarországon is sok helyütt megtalálhatunk és
könnyen gyűjthetünk. Így 2016-ban terepi gyűjtőkirándulásokra indulunk majd,
ahol szeretettel várunk minden érdeklődőt. Azoknak sem kell csüggedniük azonban,
akik terepre nem tudnak eljutni velünk. „Legyél te is természettudós!” interaktív
foglalkoztató programunkon kicsik és nagyok testközelből ismerhetik meg az év
ásványát és ősmaradványát, bepillanthatnak a geológus mikroszkópjába, és kipró-
bálhatják azt is, milyen nehézségei és örömei vannak a paleontológiai gyűjtőmunká-
nak.

Programjainkkal, mini kiállításainkkal a 34. miskolci Nemzetközi Ásványfesz-
tiválon kívül jelen leszünk a 31. Budapesti Nemzetközi Ásvány- és Ékszerkiállí-
táson, de az érdeklődők találkozhatnak velünk a Föld napján, a múzeumok és a
Kutatók éjszakáján és a geotóp napokon is. Az országos akciókhoz kapcsolódva
fővárosi és vidéki partnereinkkel együttműködve szervezünk interaktív bemutatókat.
Programjainkhoz mostanáig a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természetrajzi Múzeuma és tatai Geológuskertje, a
Magyar Természettudományi Múzeum, a Miskolci Egyetem és a Pásztói Múzeum csat-
lakozott, de egész évben várjuk az új csatlakozókat!

Az év során nagyrendezvényeinken mindig egy-egy újabb kiadvánnyal, a gránátot
és a Nummulitest különböző szempontból bemutató szórólapokkal is jelentkezünk,
amelyek mindegyikét le lehet majd tölteni honlapunkról.

Házhoz is megyünk! Iskolák kérésére szívesen tartunk kihelyezett interaktív elő-
adásokat, foglalkozásokat, de partner intézményeink osztálykirándulások program-
jaihoz is szívesen csatlakoznak. Várjuk iskolák, pedagógusok, szakkörök
jelentkezését!

mutasd meg ezt a füzetet tanárodnak, hogy a te osztályod is csatlakozhasson
a programhoz!

És ha kivennéd a részed a munkából is: szívesen vonunk be interaktív program-
jaink megvalósításába, munkádat iskolai közösségi szolgálatként végezheted.

Hamarosan rajz- és videókészítő pályázatot hirdetünk!
Figyeld pályázati kiírásainkat honlapjainkon (evasvanya.foldtan.hu, evosmarad-

vanya.foldtan.hu), facebook oldalainkon (Év ásványa, Év ősmaradványa) és az orszá-
gos pályázatfigyelő oldalakon!

A kérdéseket, véleményeket, javaslatokat az evasvanya@gmail.com és az evos-
maradvanya@gmail.com e-mail címeken várjuk!

Keresd kiállításainkat és „Legyél te is természettudós!” foglalkoztató prog-
ramunkat itt, a börzén is!

Szeretettel vár a magyarhoni Földtani Társulat „Év ősványa” csapata!
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a sokszínű gránát

TAKÁcS JózSEF
V-Pearl Kft., Budapest

Nem sok ásványról mondhatjuk el, hogy olyan sokféle arca lenne, mint a gránát-
nak, hiszen színeinek változatossága lenyűgöző. Szerkezetét tekintve szabályos rend-
szerben kristályosodó szigetszilikátként tartjuk számon. Leggyakoribb kristály-
formája a rombdodekaéder, amely annyira jellegzetes, hogy sokszor granatoéderként
említik.

Sűrűségét (3,5–4,3 g/cm3) tekintve a nehezebb, Mohs-keménységét (6,5–7,5)
nézve a keményebb ásványok közé tartozik. A két részből összeragasztott drágakő-
utánzatoknál (pl.: gránát-üveg dublett) a felső rész ezért gyakran gránátból készül,
mert jobban ellenáll a kopásnak. Nem hasad, viszont rideg és könnyen törik. Minden
színben előfordul a színtelentől a színváltó példányokig, és a nemrég megtalált kék
változatig bezárólag. Üveg vagy zsírfényű. Törésmutatója viszonylag magas és pon-
tos adata jó diagnosztikai bélyeg az egymásra hasonlító változatok elkülönítésénél.
Kőzetalkotóként rendszerint átlátszatlan, de fenn-nőtt, átlátszó példányai kedvelt drá-
gakövek, amelyek megbecsült ékszerek, királyi koronák ékei.

Keletkezése gyakran a metamorf kőzetképződéshez kötődik, de a nagyobb, szebb
kristályok szkarnosodáskor jönnek létre. Kémiai összetételük alapján sok ismert és
kevéssé ismert változat különíthető el, de rendszerint csak műszeres vizsgálatok segít-
ségével. Számos fajtájuk tiszta állapotban sohasem fordul elő a természetben.

Kémiai összetétele alapján két izomorf sor különíthető el, amelyek tagjai egy-
mással elegyednek. A gránátfajok kezdőbetűi alapján a PIRALSPIT-sor fő tagjai a
pirop, az almandin és a spessartin, tehát az alumínium-gránátok, ahol a 2. kation
helyén Al-ot találunk. Az UGRANDIT-sor fő tagjai az uvarovit, a grosszulár és az
andradit, tehát a kalcium-gránátok, ahol az 1. kation helyén ca helyezkedik el.

Legtöbben vörös gránátokkal találkoznak, mint a pirop, az almandin és a rodolit,
amelyeket a középkorban sok más vörös kővel együtt karbunkulusként említettek.

a gyakran előforduló PIraLSPIT-sor tagjai

A pirop – Mg3Al2(SiO4)3 – nevét a görög püroposz (= tüzes szemű) szóból ere-
deztetik. Színe sötétvörös, barnásvörös, amelyet kevés vas- és krómtartalmának
köszönhet. Mélyvörös árnyalata a pápát is lenyűgözte. Gyakori előfordulása cseh-
ország, ami alapján cseh gránátnak is hívják. Dél-Afrikában a gyémánt kísérőásványa
(innen kapta a kerülendő „kap rubin” kereskedelmi elnevezést). Törésmutatója a lega-
lacsonyabb a vörös gránátok között.

Az almandin – Fe3Al2(SiO4)3 – nevéről úgy tartják, hogy Alabanda ókori kis-
ázsiai kereskedővárosról kapta. Színe ibolyába hajló intenzív sötétvörös. Tisztán nem
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fordul elő a természetben. zárványai között gyakori az apró, orientált rutil-tűkből
álló szagenit-rács. Előfordulása igen széleskörű. Távol-Keletről származó példányait
gyakran összetévesztik a rubinnal. Törésmutatója a legmagasabb a vörös gránátok
között.

A rodolit, amely elnevezését a görög rodon (= rózsa) és litosz (= kő) szavakból
kapta, az almandin és a pirop elegykristálya. Fizikai tulajdonságai így a kettő között
helyezkednek el. Színe ibolyásvörös, barnásvörös. A kereskedelemben nagyon gya-
kori, bár kevéssé tudnak róla.

A spessartin – Mn3Al2(SiO4)3 – nevét a németországi Spessart-hegységről kapta,
ahol először találtak rá. Színe a narancssárgától a tűzvörösön át a barnásvörösig terjed.
Ritka, ezért értékes drágakő. A gyönyörű narancsszínű mandarin-gránát a 2009-es év
köve volt a nagyvilágban. Törésmutatója magas. A spessartin és a pirop különleges,
rozészínű elegykristálya a malaya gránát.

a kevéssé ismert UgraNDIT-sor tagjai

Az uvarovit – ca3cr2(SiO4)3 – nevét Szergej Szemjonovics Uvarov orosz állam-
férfiról kapta a XVIII. században. Színe sötétzöld és rendszerint csak nagyon apró

Almandin csillámpalában, az Alpokból. A legfölső kristály 1,5 cm-es.
Miskolci Egyetem gyűjteménye. Fotó: Jáger Viktor.
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kristályokban jelenik meg. Törésmutatója nagyon magas (1,87), digitális reflektomé-
terrel mérhető.

A grosszulár – ca3Al2(SiO4)3 – neve, az újlatin grossularia (= egres) szóból, a
színére utal. Először 1966-ban találtak tiszta, drágakő-minőségű példányokat. Színei:
sárga, sárgászöld, élénkzöld, smaragdzöld, barna. A színtelen gránátot leukogránát-
ként is említik. 1971-ben kiváló minőségű, aranysárga példányai kerültek elő. A zöld
színt a jelenlévő kismennyiségű króm okozza. Törésmutatója alacsony, a zöld grosz-
szulár fluoreszcenciája erős. A smaragd-lupé alatt vörösnek látszik, mint a smaragd.

Létezik az 1925-ben felfedezett átlátszatlan grosszulár is, amelyet első lelőhely-
éről Transvaal jade-nek neveztek el. zöld színét itt is a krómnak, a kis fekete foltokat
pedig hematitnak köszönheti. Egy mangántartalmú változat rózsaszínű, de piros, vagy
sárga is lehet. Jóval nagyobb a törésmutatója (1,72) a nagyon hasonló kloromelani-
ténál.

A másik grosszulár a hesszonit, nevét Haüy francia mineralógustól kapta a XVIII.
században a görög hesszon (= csekélyebb) szóból, minthogy tulajdonságai alatta
maradnak a többi gránáténak. Sárgásbarna, narancsbarna, barnásvörös színe hasonlít
a spessartinéhoz, de mérhető paraméterei alacsonyabbak nála. Kevés vasat tartalmaz.
zárványai szemcsés vagy olajos hatást keltenek.

A tsavolit/tsavorit a legismertebb és legfontosabb króm-vanádium-tartalmú
grosszulár. Nevét lelőhelyéről, a kenyai Tsavo Nemzeti Parkról kapta felfedezőjétől
és a Tiffany akkori elnökétől 1973-ban. A szakirodalom alapján a kenyai tsavolit sma-
ragdzöld színét a vanádium-tartalmának, a tanzániai tsavolit a krómtartalmának
köszönheti. Törésmutatója 1,73-tól 1,75-ig mérhető. A legnagyobb csiszolt példány
325,13 ct. Értéke 2,2 millió dollár!

Egy új grosszulár (tsavolit?) a merelani-mint gránát, amely nagyon hasonlít a
tsavolitra, de eddig csak egyetlen lelőhelyről, a Merelani bányából (Tanzánia) került
elő. Ritkasága miatt nagyon értékes. Világos élénkzöld színű drágakő, kis kékes
árnyalattal.

A mali gránát a grosszulár és az andradit elegykristálya. 1994-ben fedezték fel
a nyugat-afrikai Mali Köztársaságban. Jelentős diszperziója (színszórása) révén kissé
a demantoidra emlékeztet. Színe zöldessárga, sárga, sárgászöld, sárgásbarna, barna.
A zöldes árnyalatúak extrém ritkák és kis mennyiségű krómot tartalmaznak.

Az andradit – ca3Fe2(SiO4)3 – nevét J. B. d’Andrada portugál mineralógusról
kapta a XVIII. században. Változatai: demantoid, melanit, topazolit.

A demantoid neve azt jelenti, hogy a „gyémánthoz hasonló” (magas törésmutató,
erős tűz és fényvisszaverés). Törésmutatója digitális reflektométerrel mérhető. Színe
enyhén sárgászöld vagy smaragdzöld a benne lévő, kis mennyiségű krómtól. Az
1 ct-on felüli példányok ritkaságszámba mennek. Jellegzetes zárványai a lófarokra
emlékeztető bisszolit-rostok, amelyek gyakorlatilag minden kőben megtalálhatók.
Első példányait az Urál-hegységben találták 1853-ban. A cári korona díszítésénél is
felhasználták.
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A titántartalmától fekete színű melanit nevét a görög melasz (= fekete) szóból
kapta. Színe miatt gyászékszerként használták. Magas törésmutatója és sűrűsége alap-
ján különíthető el a többi fekete kőtől.

A topazolit sárgászöld, nagyon ritka andradit-változat. Könnyen összetéveszthető
a topázzal, de annál jóval nagyobbak a mérhető paraméterei.

az elmúlt évek, évtizedek felfedezettjei

A színváltó gránátok 1990-től váltak ismertté Madagaszkárról. Természetes
fényben más színt mutatnak, mint izzólámpa fényénél. A színváltást a megvilágítás
eltérő hullámhosszeloszlására és a gránátok kis mennyiségű króm-vanádiumtartal-
mára vezetik vissza. A kémiai összetételt tekintve a színváltó gránát a pirop és a spes-
sartin elegykristálya.

A kék gránát egészen a legutóbbi időkig teljesen ismeretlennek számított. Tan-
zániából származó példányok vizsgálata alapján megállapították, hogy a kék gránát
króm-vanádiumtartalmú, nagyrészt pirop-spessartin-almandin elegykristály. Ameny-
nyiben a V2O3-tartalom 1,5 % alatt van, akkor váltja a színét, de ha a V2O3-tartalom
2,3 % fölé megy, akkor már többé nem változtatja a színét, hanem kék marad. A króm
szerepéről csak azt közölték, hogy mennyisége 0,5 % alatt marad a kék gránátban.

Léteznek csillaggránátok is, amelyek fókuszált fény hatására felületükön hatágú
csillagot mutatnak. Ilyen különleges fényalakzat csak domború formára csiszolt köve-
ken látszik. A csillag a kristályszerkezet által orientált, tű-alakú zárványok kötegein
szóródó fénysugarakból áll össze. Szakirodalmi adatok alapján a csillaggránát pirop-
almandin elegykristály, vagyis a rodolit nevű gránátváltozat.

Magyarországon is több helyen találni gránátokat. Például a Börzsönyben, Király-
rétnél egy óra alatt félmaréknyi ribizli-méretű, élénkszínű, idiomorf kristály gyűjt-
hető. Bár a kövek nem drágakő-minőségűek, a kristályok szépsége, gyűjtése magával
ragadó. A szemközti oldalon a szentendrei patakból volt, aki 30.000 db-os gránát-
gyűjteményt mosott ki!

Persze nem hagyta hidegen az uralkodó osztályt, a hírességeket sem a gránátok
szépsége. Szinte minden országban találhatók olyan ékszerek, dísztárgyak, vagy
éppen koronázási ékszerek, amelyekben felfedezhetjük a díszítésül foglalt gránátokat.
A Magyar Szent Koronát sem ártana már megnézni, milyen drágakövek díszítik, mert
– a szakirodalmi adatok alapján – nagy nevek is különböző véleményeket fogalmaz-
tak meg például a vörös színű drágakövek fajtáját illetően!
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Nummulites, a „legendás ősmaradvány”

TóTH EMőKE
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék, Budapest

Óriás az egysejtűek között

A likacsosházúak (foraminiferák) közé tartozó Nummulitesek 1 mm-től akár
15 cm-es (!) nagyságig terjedő, lencse formájú, mészvázú egysejtűek. Vázuk síkban
felcsavart és számos kamrából épül fel, melyek egymást beburkolják. A váz falát
pórusok törik át, ahol az állábaik léptek ki, melyeknek a táplálékszerzésben és a moz-
gásban volt szerepük. Ez a szilárd váz nemcsak a fizikai és kémiai hatásoktól védte
meg a lágytestet, hanem „melegház” szerepe is lehetett. Természetesen ennek nin-
csenek közvetlen bizonyítékai, hiszen egy kihalt csoportról beszélünk. A kutatók fel-
tevésüket arra alapozzák, hogy ma élő legközelebbi rokona a Paleonummulites
kovaalgákkal (diatómákkal) él szimbiózisban DK-Ázsia vizeiben. A pozitív együtté-
lés lényege, hogy az algáknak védelmet nyújt a váz, és ők pedig táplálékul szolgálnak
az egysejtűnek. Úgy lehet ezt a legkönnyebben elképzelni, hogy világítóudvarként
működő, üvegszerűen áttetsző mészvázukban saját kis algakertet nevelgethettek ezek
az élőlények. Ezért is fordulhatott elő az a jelenség, hogy 55–35 millió évvel ezelőtt
(a paleogénben) az egykori Tethys-óceán meleg (25 °c körüli) sekélytengeri, 120 m-
nél kisebb vízmélységű környezetében nagyon gyakoriak, és időnként tápanyagsze-
gény körülmények között szinte egyeduralkodóak voltak az aljzaton.

a legendás ősmaradvány

Kevés kövületről született annyi legenda, mint erről a pénzérméhez hasonlító
ősmaradványról. Latin neve is erre utal, hiszen a „nummulus” pénzecskét jelent. Spa-
nyolországban Szent Jakab, Franciaország egyes vidékein Szent Péter pénzének neve-
zik. Hazánkban a népi hagyomány legtöbbször Szent László pénzeként vagy kunok
aranyaként emlegeti. A mondáról az első írásos emlék 1499-ből Temesvári Pelbárt
tollából származik, és latin nyelven íródott. A legenda szerint, amikor Szent László
királyunk vitézeivel üldözőbe vette a kunokat, azok aranypénzeket szórtak maguk
mögé, hogy megtévesszék a magyarokat és elmeneküljenek. Szent László ezt látva
az éghez fohászkodott, és a pénzek nyomban kővé változtak, így a csata végül győ-
zelemmel zárult. A másik változat szerint, amikor a besenyők üldözték Szent Lászlót,
a király aranyakat szórt maga mögé, bízva üldözői kapzsiságában. Számítása bevált,
és vitézeivel együtt így sikeresen megmenekült. A pénzek pedig az ellenség bánatára
kővé változtak.
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a piramisok építőköve

A Nummulitesekről a legelső feljegyzés Hérodotosz nevéhez fűződik az i.e. 5.
századból, aki megkövesedett lencséknek gondolta őket, melyeket a piramisokat építő
rabszolgák hullajtottak el. A görög történetíró fantáziáját az mozgatta meg, hogy a
gízai piramisok, sőt a nagy szfinx is – sok kicsi sokra megy alapon – jórészt úgyne-
vezett „nummuliteszes mészkő”-ből állnak. Maga a kőzet, ami a blokkok anyagát
adja, szinte kizárólag ezeknek az egysejtűeknek a vázából épül fel, és jóval idősebb
a piramisoknál: kb. 40 millió éves. Ekkor még Észak-Afrika és Európa jelentős részét,
így ezt a területet is – a mai sivatagos körülmények helyett – a Tethys-óceán borította.
A Nummulitesek sekélyvízi környezetben tömegesen éltek a tengerfenéken, és vázaik
az évmilliók során kőzetalkotó mennyiségben felhalmozódtak. A francia geológusok
a paleogén időszakot nummulitikumnak is nevezik emiatt.

az óriás egysejtű és a parány őslénytanász

A Nummulitesek nagyon változatosak, kb. 250 fajuk ismert, annak ellenére, hogy
első benyomásra szinte mind pénzérméhez hasonlít. Belül számos, egy síkban fel-
csavart kamra építi fel a vázat, amely kívülről rejtve marad az elrendeződés miatt.

„Szent László pénze”
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Nummuliteszes mészkő Dél-Franciaországból. Fotó: Hajdu Zsófia.

Nummuliteszes mészkőből készített vékonycsiszolat mikroszkóp alatt.
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Így egy mikropaleontológusnak, a szakértőnek nehéz dolga van, mert egy jellemző
metszetet (= preparátumot vagy vékonycsiszolatot) kell készítenie a példányról, hogy
a belső felépítést tanulmányozni tudja. A kamrák mérete viszont már olyan pici, hogy
mindezt csak mikroszkóp alatt tudja vizsgálni. Emellett tovább nehezíti a határozást,
hogy a csoport nemzedékváltó szaporodása miatt egy fajon belül nagyon eltérő
méretű az ivaros és ivartalan egyed. Az ivaros nemzedékhez az úgynevezett mikro-
szférás alakok tartoznak kis kezdőkamrával, de nagy mérettel, az ivartalan makro-
szférás formákra pedig pont az ellenkezője az igaz. Magyarországon napjainkban Dr.
Kecskeméti Tibor, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott munkatársa
és Dr. Less György, a Miskolci Egyetem professzora nemzetközi szinten elismert
kutatói a témának.

Egy egysejtű a világkiállításon

Magyarországon tekintélyes múltra nyúlik vissza a Nummulitesek kutatása. Első-
ként Hantken Miksa (1821–1893), a magyarországi földtani kutatások egyik megha-
tározó egyénisége, foglalkozott a csoporttal, felismerve jelentőségüket a
nyersanyagkutatásban. ő volt a Magyar Királyi Földtani Intézet első igazgatója és a
budapesti tudományegyetem első őslénytan-professzora. Amikor még a dorogi

A Bécsi Világkiállítás aranyérmes Nummulites-preparátumainak, az ún. „zöld kazettáknak”
nagy része az ELTE Természetrajzi Múzeumában tekinthető meg. Fotó: Virág Attila.



XXXIV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál14

kőszénbányáknál bányamér-
nökként dolgozott, felis-
merte, hogy a kőszénkutatás
akkori módszerei nem haté-
konyak. A kőszénkutatást
tudományos alapokra kell
helyezni, amihez a terület
földtani felépítésének és az
egymásra települő kőzetréte-
gek sorozatának alapos
ismerete elengedhetetlen.
Ezért fordult érdeklődése az
őslénytan, és ezen belül az
eocén korú foraminiferák
vizsgálata felé, melyek segít-
séget nyújtottak a barnakő-
szén-medencék korának
meghatározásában. Nemcsak
a földtani, de a mikropaleon-
tológiai kutatásokban is
úttörő személyiség volt,
hiszen ő ismerte fel a világon
először ennek az egysejtűnek
az ivari kétalakúságát is.
Madarász zsigmonddal kö-
zösen készített Nummulites-

preparátumai – a különböző korú rétegekből származó Nummulites fajok megcsiszolt
példányai – aranyérmet nyertek az 1873-as Bécsi Világkiállításon az egyes országok
szénbányászatát bemutató szekcióban. A gyűjteményben a Tethys-óceán szinte min-
den jelentősebb lelőhelyéről van példány. Hantken munkásságát később Rozlozsnik
Pál (1880–1940) folytatta hazánkban.

gyűjthető múlt

Vázaik nemcsak a piramisok lábánál, hanem közelebb is, Magyarországon és az
Erdélyi-medencében is megtalálhatóak tömegesen üledékes kőzetekben, például
mészkövekben. Számos lelőhelyük ismert a Bakony hegységből, Ajka, Dudar és
Magyarpolány környékéről, a Tatabányai-medencéből, Felsőgalláról és a Budai-hegy-
ségből, például a Mátyás-hegyről és Nagykovácsiból is. A Bakonyban a maradványok
gyakoriságát jól tükrözi, hogy róluk kapta nevét Pénzesgyőr község, illetve a mon-
dához kapcsolódóan Bakonyszentlászló is.

Hantken Miksa (1821–1893), a Magyar Királyi Földtani
Intézet első igazgatója és a budapesti

tudományegyetem első őslénytan-professzora.
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Ötven éve jelent meg Koch Sándor
„magyarország ásványai” című könyve

SzAKÁLL SÁNDOR
Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet

Ötven éve, 1966-ban adta ki az Akadémiai Kiadó Koch Sándornak, a szegedi
tudományegyetem professzorának hazánk ásványait bemutató kötetét. Nem túlzás
kijelenteni, hogy Koch Sándor már gyermekkorától tudatosan készült erre a munkára.
Eredetileg természetesen az akkori, nagy Magyarországra gondolt, de sajnos a törté-
nelem közbeszólt. Az anyaggyűjtést még a második világháború előtt, a Nemzeti
Múzeumban kezdte el, az összegyűjtött anyag nagy része azonban a világháború
során megsemmisült. Ahogy írta visszaemlékezésében: „elveszett a készülő Magyar-
ország ásványai munkám több mint két évtizede gyűjtött adattömege”. Emiatt 1946-
ban újrakezdte az adatgyűjtést és a még fel nem dolgozott minták vizsgálatát.

Az előkészületek során
1954-ben „Magyar ás-
ványelőfordulások” cím-
mel közölt egy előzetes
összeállítást. Az 1950–
1962 közötti periódusban
megjelent számos tanul-
mánya szintén a kötet
anyagának teljesebbé té-
tele céljából született. A
kötet kéziratát 1962-ben
zárta le. Az Akadémiai
Kiadó hivatalos felkérése
1964-ben érkezett, a kötet
pedig 1966-ban hagyta el a
nyomdát. Grasselly Gyula
a második kiadás elősza-
vában a következőket írta:
„Visszatekintve az elmúlt
évtizedekre, úgy tűnik,
hogy a magyar mineraló-
gusok régi adósságának
törlesztését jelentő munka
megszületéséhez a tárgy-
szereteten kívül még más

Koch Sándor (1896-1983)
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Az MTA levele Koch Sándornak, melyben jóváhagyták „Magyarország ásványai” című
könyvének kiadását. Herman Ottó Múzeum archívuma.

Az Akadémiai Kiadó levele Koch Sándornak, melyben kiadásra elfogadták 
„Magyarország ásványai” című könyvét. Érdemes a címzést alaposan szemügyre venni.

Herman Ottó Múzeum archívuma.



XXXIV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 17

adottságokra is szük-
ség volt, azokra, me-
lyek Koch Sándor
egyéniségében szeren-
csésen ötvöződtek.
(…) Számára az ás-
vány nemcsak tudo-
mányos vizsgálat tár-
gya volt, de egyben az
esztétikai öröm for-
rása is…” A kötet jel-
legzetessége, hogy az
információkat ún. ge-
netikai-földtani rend-
szerben tárgyalja. En-
nek szisztémáját a be-
vezetés (ami valójá-
ban egy rövid magyar
leíró és topografikus
ásványtan-történet)
utáni fejezet mutatja
be. Ez magmás, üledé-
kes és metamorf kőze-
tekhez kötődő elő-
fordulások sorrendjé-
ben (ezen belül föld-
tani korok és kőzet-
típusok alapján) tör-
ténő tárgyalást jelent.
Ez a genetikai csopor-
tosítás tehát valójában
az ásványtársulást be-
fogadó kőzetre koncentrál. A legnagyobb terjedelmű leíró részben az egyes lelőhelyek
ásványait (különösen nagyobb előfordulások esetében) a kutatástörténet és a földtani
viszonyok vázlatos ismertetése után genetikai sorrendben mutatja be. Ezek végén
található a lelőhelyre vonatkozó irodalmi jegyzék, aminek az a jellegzetessége, hogy
időrendben halad. A kötet illusztrációkat (kristályrajzok, fotók, földtani térképek és
földtani szelvények) bőségesen tartalmaz. A könyvet ásványnévmutató (lelőhelyek-
kel), külön lelőhelymutató és szerzői névmutató zárja.

Koch Sándor „Magyarország ásványai” című
könyvének borítója.
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az ásvány- és ősmaradvány-gyűjtés magyarországon:
áthághatatlan korlátok, kihasználatlan lehetőségek

VINczE PÉTER
Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály, Budapest

Az ásványok és ősmaradványok gyűjtése olyan problémákat vet fel, amelyek évti-
zedek óta terhelik a természetvédők, a bányászok, valamint az amatőr és intézményi
gyűjtők viszonyát. Amióta Koch Sándor kimondta, hogy „Az ásványgyűjtő kultúr-
missziót teljesít!”, a (főként amatőr) gyűjtők ezt olykor ad abszurdum próbálják érvé-
nyesíteni. Ugyanakkor más szakterületek művelői a saját, sok esetben ugyancsak
szélsőséges felfogásukat követve nem ismerik el ezt a jogot még olyan esetekben
sem, ahol ez a kultumissziós jelleg egyébként teljesen egyértelmű.

A jelenlegi jogszabályi helyzet nem jelent kapaszkodót, hiszen csak szétszórva
lehet olykor egymásnak is ellentmondó utalásokat találni a gyűjtés egyik-másik
vonatkozására. Ennek mindmáig legjobb összefoglalását Hámor Tamás adta 2001-
ben a Földtani Kutatás XXXVIII. évfolyama 2. számában, ahol az (akkori) Alkot-
mány, a Ptk., az Államháztartási Tv., a Bányászati Tv., a Természetvédelmi Tv., a
Kulturális javakról szóló Tv. és még számtalan más jogszabály (pl. vásárokról és pia-
cokról szóló Kormányrendelet stb.) előírásait idézi. Noha ezek egy része már nyilván
változott, de valami más a helyébe lépett, így biztosak lehetünk abban, hogy a káosz
nem lett kisebb. Szerencsére ezek nem igazán az egyszerű gyüjtők számára fontos
kérdéseket tárgyalnak. 

A probléma számunkra fontos gyökerei a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvényben (Tvt.) keresendőek, mely pl. így fogalmaz: „Kiemelt oltalmuk biz-
tosítása érdekében védetté kell nyilvánítani (…) arra érdemes (…) védett ásványok,
ősmaradványok jelentős lelőhelyeit”. A jogszabályalkotás logikája szerint ebből az
következik, hogy előbb védett ásványokat (ősmaradványokat?) kell kreálni, és ez
után lehet majd (ezek közül is csak az „arra érdemes”) védett ásványok és (védett?)
ősmaradványok lelőhelyeit levédetni. Ennek értelmezése még a hatóságok napi gya-
korlatában is okoz nehézségeket.

A Tvt. más tekintetben is korrekcióra szorul(na), mert pl. „A földtani természeti
értékek általános védelme kiterjed (…) ásványokra, ásványtársulásokra, ősmaradvá-
nyokra”, de nem terjed ki a lelőhelyekre. Az általánosan elfogadott vélemény szerint
azonban az ásványok és ősmaradványok védelme – csekély kivételtől eltekintve –
nem oldható meg a fajok, egyedek, példányok oltalmával, hanem elsősorban az
előfordulási hely védelmével érhető el.

A gyűjtők számára legfájóbb azonban minden bizonnyal az, ahogy a Tvt. a védett
természeti területeken való bármiféle gyűjtés és kutatás kérdését kezeli: „Védett ter-
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mészeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen: kuta-
tás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez”. Sok utánjárás, hűhó, költség az esetleges elutasí-
tásért.

A napi gyakorlatban azonban mégiscsak a Tvt. az irányadó, ami ugyan egy olyan
korszak terméke, amely inkább a tiltások révén kívánta érvényesíteni a természet
védelmének jogos igényét, de figyelmesebb olvasás után meg lehet találni benne a
kiskapukat is (persze nem feltétlenül az átlaggyűjtő által is elérhető módon). A fentebb
félbehagyott mondat pl. így folytatódik: „(…) kivéve, ha a kutatást (…) az igazgató-
ság végzi”. Ezzel a lehetőséggel már élt néhány közintézmény. Ugyancsak mentesít
a hatósági engedély beszerzése alól, ha a védett természeti terület kezelési tervében
meghatározzák a mentesítés feltételeit. Tehát, ha szerepel a kezelési tervben, hogy
lehet ásványokat gyűjteni, akkor nem kell hatósági engedély.

Ezeket felismerve kezdődött a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és
Tájvédelmi Főosztályán az a munka, ami eleinte a földtani alapszelvények védelmét
szolgáló, 55/2015. (IX.18.) FM Rendelet kidolgozására irányult, de hamarosan kide-
rült, hogy az ott alkalmazott elvek a lelőhelyek védelmében, és bizonyos tekintetben
az ásványok és ősmaradványok gyűjtésében is érvényesíthetőek. Az alábbi írásban
azokat a szempontokat szeretném bemutatni, amelyeket a szabályozás során követ-
tünk és érvényesíteni szándékozunk annak érdekében, hogy az élettelen természeti
értékek védelme is biztosított legyen, és a „kultúrmisszió” se szenvedjen csorbát.
Hangsúlyozom, hogy az itt leírtak jószerével csak a védett természeti területekre érvé-
nyesek, bányákra és más, nem védett helyszínekre nem.

A Tvt. hátterével a probléma teljes körű, minden érdekelt számára megnyugtató
megoldása az alábbiak alapján képzelhető el.

A fő hangsúlyt a lelőhelyek védelmére kell helyezni annak érdekében, hogy
azok minden külső hatás ellenében tartósan lelőhelyek maradjanak, de ezt ki kell egé-
szíteni egyes speciális esetekben az egyedekre, példányokra vonatkozó védelem lehe-
tőségével is. 

Minden lelőhely egyedi elbírálás alá esik annak tekintetében, hogy a helyszíni
megőrzés és bemutatás, vagy a szabályozott gyűjtés kívánatos és megengedhető-
e, ami a kezelési tervében rögzíthető.

Egyedileg védett természeti területként, ún. természeti emlékként védetté nyil-
vánított lelőhely kijelölésével ki lehet zárni minden olyan jellegű területhasználatot,
ami a lelőhely pusztulását idézheti elő, beleértve a lelőhelyek kereskedelmi célú
kifosztását is.

Más esetben egyes, országos jelentőségű védett természeti terület részeként már
jelenleg is oltalom alatt álló lelőhelyek esetében lehetséges az adott, jól körülhatárolt
lelőhelyre, mint részterületre vonatkozó speciális természetvédelmi kezelési tervek
kihirdetése.

Az így meghatározott helyszínekre egy országos érvényű jogszabályban kiadott
kezelési terveknek tartalmazniuk kell a terület hasznosítását, az ásványok, ősma-
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radványok gyűjtésének egyéni és intézményi lehetőségét és a lelőhelyek ilyen
értelmű természetvédelmi kezelésének módját. Emellett a jogszabály tartalmazza az
egyes helyszínek sajátos kezelési igényét is, pl. kiemelten védett lelőhely esetében.

Az egyes, nevesített ásvány és ősmaradvány-fajok védettségét csak nagyon kor-
látozottan lehet érvényesíteni. A védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénz-
ben kifejezett értékéről szóló 21/2007.(VI.20.) KvVM rendelet sem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket.

gerinces ősmaradványokra azonban bizonyos esetekben megvalósítható a
nevesített kategória szerinti jogszabályi védettség. Ennek megfelelően pl. a 

- paleozoikumból, mezozoikumból származó bármely gerinces-maradvány (hal,
kétéltű, hüllő, emlős, madár) előfordulására (testrész + tojás, lábnyom, életnyom stb.); 

- fiatalabb földtörténeti korok leletei közül a koponyákra és a bizonyos mértékű
teljességet (50–90%) elérő, egy egyedhez tartozó vázleletekre; 

- főemlős leletekre teljességbeli korlátozás nélkül;
- a kiemelten védett lelőhelyekről származó példányokra

jól alkalmazható lenne a példány-alapú védelem, megakadályozva ezzel a különleges
értékű lelőhelyek üzletszerű kifosztását, az onnan kikerült példányok szabad forgal-
mazását.

A jogszabály szerint védettséget élvező ásvány- és ősmaradvány-leleteket köz-
gyűjteményben, illetve olyan magángyűjteményben kell elhelyezni, ahol biztosítani
lehet a közgyűjteményi, szakmai közintézményi rálátást. Szándékos rongálásukat,
megsemmisítésüket, magángyűjtői cseréjüket és kereskedelmüket, külföldre való
elidegenítésüket a jogszabályoknak a közérdeknek megfelelően szabályozniuk kell,
adott esetben meg kell akadályozniuk. Ennek megszegését természetkárosítás, illetve
a kulturális örökség védelméről szóló jogszabály megsértése miatt a törvényszabta
büntetéssel kell sújtani.

a gyűjtést a védett lelőhelyeken megfelelő szabályozással, differenciáltan
lehetővé lehet tenni a szakmai intézmények és a szervezett amatőrök részére. 

Az egyes védett lelőhelytípusokon a következő oldal táblázatában megadott kuta-
tási, gyűjtési lehetőségek adódnak (tájékoztatásul).

Amennyiben az lehetséges, tisztázni, szabályozni kell az előkerülő példányok
tulajdoni viszonyait is, mivel a jelenlegi jogszabályok (és bírósági ítéletek) alapján
nem minden esetben állapítható meg egyértelműen az ásványok és ősmaradványok
állami tulajdonjoga; illetve nyilvánvalóan van egy olyan szint, ami alatt az állam már
nem tart igényt a gyűjtött példányokra, de a terület tulajdonosa esetleg igen. Ezek a
kérdések azonban, megítélésünk szerint, nem oldhatóak meg kizárólag a természet-
védelem jogi eszközeivel.

Speciális, felszámolandó probléma valamely lelőhely kifosztására irányuló, anya-
gilag motivált tudatos törekvés. Szükséges, hogy a védett területek kijelölésével és a
gyűjtés szabályozásával ez végleg visszaszorítható, adott esetben szankcionálható
legyen. Ennek érdekében a gyűjtés eddig is elvárt etikai követelményeit is az ásvá-
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nyok, ősmaradványok és lelőhelyeik védelméről szóló jogszabályban kell megjelen-
tetni.

A szakmai közintézmények akkor szerezhetnek jogosultságot a fennebb körvo-
nalazott védett, kiemelten védett természeti területeken a tágabb értelemben vett gyűj-
tési tevékenységre, ha alapító okiratukban, alapszabályukban a földtudományi tárgyú,
ezen belül ásványtani, őslénytani szakmai kutatás, oktatás, ismeretterjesztés, érték-
megőrzés alaptevékenységként van meghatározva.

Az 55/2015. (IX.18.) FM Rendelet, úgy gondolom, jó alapot ad a fentebb felvázolt
szabályozás megvalósításához. A Rendeletben jelenleg több mint 60 helyszín, főleg
földtani alapszelvény szerepel, az újabbakkal való bővítés előkészítése jelenleg is
folyamatban van. Ezek között az új helyszínek között már lelőhelyek is lesznek, és
ha a feltöltés tovább folytatódik, hamarosan védelem, a legfontosabb lelőhelyek kie-
melt védelem alá kerülhetnek.

A fentiek alapján talán sikerült bemutatnom, hogy miért is nem olyan egyszerű
ez az egész kérdéskör, ugyanakkor remélem, sokan meglátták, kiolvasták a sorokból
a lehetőségeket is. Kívánok hát ez utóbbiak kiaknázásával sikeres gyűjtőutakat, pom-
pázatos zsákmányt, valamint 

Jó szerencsét!

Védett lelőhely Kiemelten védett
lelőhely

Védett természeti
terület lelőhelyen
kívüli részén

alkalmi gyűjtő összeszedhet - összeszedhet

Jogosult egyéni
gyűjtő

gyűjtés regisztráci-
óval -

felderítő gyűjtés
emelt szintű jogo-
sultsággal, egyez-
tetéssel és
regisztrációval

Szakmai közin-
tézmény

gyűjtés regisztráci-
óval

próbagyűjtés
regisztrációval,
kutatás engedély-
lyel

próbagyűjtés, fel-
derítő gyűjtés
egyeztetéssel és
regisztrációval,
kutatás engedély-
lyel

Kutatási, gyűjtési lehetőségek az egyes védett lelőhelytípusokon
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Bemutatkozik a műszaki Földtudományi Kar

A Miskolci Ásványfesztivál rendezvénysorozat egyik kezdeményezője és 34.
alkalommal szervezője a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, amely a
világ egyik legrégebbi műszaki felsőoktatási intézménye. Tavaly ünnepeltük a 280.
évfordulóját annak, hogy 1735-ben IV. Károly császár megalapította Selmecbányán
Karunk elődjét, a „Bergschola”-t. Mária Terézia 1762. október 22-én akadémiai
rangra emelte az intézményt, amely a bányászati-kohászati tudományok művelésére
alakult, a természeti környezet megismerését, az ásványi nyersanyagforrások feltá-
rását, kitermelését és feldolgozását tervező, irányító és megvalósító szakemberek
képzésére jött létre. 

Az ásvány- és kőzettan oktatására több mint 250 éve, 1763-ban megalapították
az első tanszéket. Akkor kezdődött meg annak az ásvány- és kőzetgyűjteménynek a
kialakítása is, amely folyamatosan bővülve, ma is az oktatás és tudományos kutatás
céljait szolgálja az Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszéken. A selmeci aranygyűj-
temény vagy a történeti ásványgyűjtemény különleges darabjai iránt ma is nagy
az érdeklődés, több történeti darabot kölcsönöztünk a nemrégen megnyílt Pannon-
tenger Múzeumnak is.

A negyed évezredes múltra visszatekintő Műszaki Földtudományi Kar oktatási-
kutatási területe történelme során sokat változott, az elmúlt évtizedekben pedig jelen-
tősen kibővült. A természeti értékek megismerése, felkutatása és kitermelése mellett
ezek megőrzése, a természeti környezetünk védelme is fő feladatunk. A földtudomá-
nyok beható ismerete nélkül, a mérnöki ismeretek és mérnöki szemlélet hiányában
nem tehetünk eredményes lépéseket környezetünk védelme, a „fenntartható termé-
szeti erőforrás-gazdálkodás” érdekében. A nyersanyagok felkutatása és kiterme-
lése, az energiagazdálkodás, a hagyományos és alternatív energiaforrások kutatása,
a vízkészletek feltárása és megvédése, a hulladékprobléma megoldása, a természeti
környezet rehabilitálása és rekultivációja mind a Műszaki Földtudományi Karon
megszerezhető ismereteket igényli. 

E feladatok fontosságát, társadalmi elismertségét is mutatja, hogy a Kar 2012-
ben két nagyszabású TÁMOP pályázatot is nyert. Ezek egyike – criticEl (www.kri-
tikuselemek.uni-miskolc.hu) – az európai gazdaság számára fontos, a jövőben
nehezen beszerezhető „kritikus” nyersanyagok hazai forrásait kutatja úgy a földké-
regben megtalálható primer nyersanyag-lelőhelyekből, mint a hulladékok újrafeldol-
gozásából, azaz másodlagos nyersanyagokból. A Kútfő projekt a magyarországi
vízkészlet és ehhez kötődő energiaforrások optimális és fenntartható gazdálkodását
kutatja (www.kutfo.uni-miskolc.hu). A kar öt nyertes Horizont 2020-as pályázatá-
val minden bizonnyal a legsikeresebb karnak mondhatja magát az országban, ami
hatalmas szakmai siker és fontos visszajelzés a számunkra. Az egyik projekt például
az elárasztott bányatérségek robotizált vizsgálatával, egy másik pedig a geotermikus
energia hasznosításával foglalkozik.
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A Karon három alapszakokon, azon belül szakirányokon indul nappali, esetenként
levelező tagozaton képzés:
- Műszaki Földtudományi alapszak

• Földtudományi specializáció
• Bánya- és Geotechnikai specializáció
• Olaj- és Gázmérnöki specializáció
• Nyersanyagelőkészítési specializáció

- Környezetmérnöki alapszak
• Geokörnyezeti specializáció
• Környezettechnikai specializáció

- Földrajz alapszak
• Geoinformatikai kutatói specializáció
A BSc alapszakokhoz nyolc egyetemi végzettséget adó (MSc) mesterszak kap-

csolódik. A legelsőként indított mesterszak, a Geográfus 2009 szeptemberében indult,
majd ezt követték a mérnöki mesterszakok 2010-től. A Műszaki Földtudományi
Karon elérhető (MSc) mesterszakok:
- Bánya-és Geotechnikai mérnöki szak
- Előkészítéstechnikai mérnöki szak
- Geográfus szak
- Hidrogeológus mérnöki szak (angol nyelven)
- Környezetmérnöki szak
- Földtudományi mérnöki szak (angol nyelven)
- Olaj- és Gázmérnöki szak
- Olajmérnöki mesterszak (angol nyelven)

A Műszaki Földtudományi Kar összesen tíz ipari partnerrel együttműködésben
valósítja meg 2016 szeptemberétől képzéseinek duális formában történő indítását
mindhárom alapszakán és két mesterszakán. Ezzel négyre bővült azon karok száma
az egyetemen, akik képzéseiket duális formában is indítják. A Műszaki földtudományi
alapszakon ez a képzési forma kettő specializáción, a bánya- és geotechnikai, vala-
mint a nyersanyag-előkészítési specializáción indul. A környezetmérnök alapszakon
általános környezetmérnöki, valamint hulladék újrahasznosítási profillal várják a
cégek a hallgatókat. A MOL Nyrt. először hirdetett meg duális képzési helyet az
országban, amely az angol nyelvű olajmérnöki mesterképzési szakhoz kapcsolódik.
Az országban elsőként a földrajz alapszak és a geográfus mesterszak szintén meg-
kezdhető duális formában. Mindehhez neves hazai bányászati, hulladékgazdálkodási,
mezőgazdasági, gyógyszeripari, valamint olaj- és gázipari cégek nyújtanak segítséget
országszerte. A Műszaki Földtudományi Kar országosan egyedülálló képzései ez által
még unikálisabbá, egyedivé változnak szeptembertől.

A Műszaki Földtudományi Karon professzorok, oktatók és kutatók, jól felszerelt
laboratóriumok, gyűjtemények, informatikai eszközök és rendszerek segítik a hall-
gatóinkat a mérnöki tanulmányok elsajátításában, az elméleti és gyakorlati ismeretek
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megszerzésében. Hallgatóink felkészülését, a szükséges tudás elsajátítását, a jövő
szakembereinek szakmai és emberi fejlődését nagyban segíti a karon meglévő jó
oktató-hallgatói viszony, a tradíciók, a hagyományok.

Szervezetileg 7 intézetben 15 intézeti tanszék szervezi, irányítja és végzi az
oktató- és kutatómunkát. Így:
1. Ásványtani-Földtani Intézet

- Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék
- Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék

2. Bányászati és geotechnikai Intézet
- Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék
- Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

3. Földrajz-geoinformatika Intézet
- Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék
- Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék

4. geofizikai és Térinformatikai Intézet
- Geofizika Intézeti Tanszék
- Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék

5. Környezetgazdálkodási Intézet
- Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék
- Környezetmérnöki Intézeti Tanszék

6. Kőolaj és Földgáz Intézet
- Olajmérnöki Intézeti Tanszék
- Gázmérnöki Intézeti Tanszék
- MOL Intézeti Tanszék
- Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet társult Intézeti Tanszék (AFKI)

7. Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
- Mechanikai Eljárástechnikai Intézeti Tanszék
- Bioeljárástechnikai és Reakciótechnikai Intézeti Tanszék 
Hívjuk és várjuk azokat a természettudományok iránt érdeklődő és elkötelezett

fiatalokat, akik szeretnék a bennünket körülvevő világ törvényeit, értékeit megis-
merni, megvédeni, a fejlődés és a környezet egyensúlyát megőrizni, a fenntartható
fejlődés, a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás megvalósításában mérnök-
ként közreműködni.

Amennyiben bővebb információkat szeretne képzéseinkről, a duális képzési lehe-
tőségekről, érdekli milyen események történnek karunkon, vagy éppen a kar dékán-
jának földtudományokkal, földtudományi képzésekkel kapcsolatos helyzetképét
szeretné megismerni, látogasson el a www.mfk.uni-miskolc.hu honlapra! 

Dr. Szűcs Péter
a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
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Fotó: Lantos zoltán.

A XXXIV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál
rendező szervei:

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara
Herman Ottó Múzeum Ásványtára

University Sportmarketing kft.
Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya

Szeretettel várjuk a XXXV. Nemzetközi
Ásványfesztiválon 2017. március 11-12-én!

A műsorfüzetet szerkesztette:
Fehér Béla

© Kiadta a Miskolci Egyetem 2016-ban

Nyomdai munkálatok:
Tipo-Top kft., Miskolc

Felelős vezető: Solymosi Róbert





„HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS, S A HAZA FÉNYRE DERÜL!”

KŐORSZÁG „CSAK EGY” PROGRAM:
- Csak egy börzét csinálunk, de nagyot!
- Csak egy terem van, de az 6.000 m2!

- Csak egy 10.000 fő látogatottságú  börze van ma itthon!
- Csak egy börzén állitanak ki a magyar múzeumok!

- Csak egy börzén működik Kőkaszinó!
- Csak egy börzén „kőszobrászkodhatnak” a gyerekek!

- Csak egy börzén van Kincses Szikla!
- Csak egy börzére készül több, mint 120.000 példányban színes szórólap!

- Csak egy börze hírdeti magát egy évvel a rendezvény elött roll-upon 
és angol nyelvű szórólapon külföldön is!

- Csak egy börzére lehet kedvezményes jegyet elővételben venni!
- Csak egy börzének van nyereményjátéka a facebookon

- Csak egy Vasúttörténeti Park van Budapesten!
- CSAK EGY BUDAPEST SHOW VAN ÉVENTE!

2016. augusztus 26-27-28.
csak egy hétvége, amit nem szabad kihagyni!

31. Budapest Show 
Nemzetközi Ásványbörze, 

Ékszerkiállítás és Gyöngyfesztivál
Naponta 9-18 óráig. Vasúttörténeti Park 1142 Budapest Tatai út 95. 

További információ: Kőország 1051 Budapest, Arany J. u. 16. 
tel.: +36 1 269 4040 fax: +36 1 331 2576 e-mail: koorszag@koorszag.hu

www. koorszag.hu, facebook: The Budapest Show

Vörös Barit, 1991. Felsőbánya, Románia
Kőország Gyűjtemény, fotó: Jeff Scovil
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