
Bevezető

A kiemelt hazai bányászati emlékeink füzetét abból a célból készítettük – a marketing jellegű turisztikai térkép 

elkülönült részeként –, hogy ráirányítsuk a fi gyelmet a legjelentősebb, mindenki által megtekinthető bányászati 

relikviáinkra. A térkép 9 turisztikai régióban, 18 megyében, 140 településen 453 hazai bányászati látványosságot, 

szakmatörténeti múzeumot, gyűjteményt stb. tüntet fel piktogramok segítségével. Ezek közül emeltünk ki 64 olyan 

helyet, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a jelzett okokból feltétlenül érdemes ily módon is felhívni rájuk a fi gyelmet. A 

hazai bányászati emlékek feltalálható helye természetesen a jelzett számnál jóval több, (kb. duplája), de csak ennyiről 

lehetett egyelőre információkat gyűjteni, illetve ennyinek a feldolgozására nyílt lehetőség. Nem szerepelnek például 

a különböző települések bányászatról elnevezett utcái, amelyek szintén őrzik e szakma emlékezetét, de több kisebb, 

vagy ma már különböző okokból megtekinthetetlen emlék is kimaradt a feltüntetésből. Ugyanakkor, szerencsére 

létrejönnek új gyűjtemények, kiegészülnek a régiek, új módon hasznosulnak a bányászat tárgyi és szellemi örökségei, 

amelyekről a szerkesztés lezárásáig nem szerezhettünk be kellő információt. A kimaradtak, vagy esetleg pontatlan 

adattal szerepeltettek gondozóitól ezúton is elnézést kérnek a forrásanyag gyűjtő és szerkesztő Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesületek érintett tagjai, akik teljesen önkéntes munkában végezték e feladatot.

A kiadvány egy hiányt igyekszik pótolni, és a széles közvéleménynek kíván némi információval szolgálni arról az ősi 

szakmáról, amelynek történeti múltja, valamint szakmai, műszaki, földtani ismérvei a korábbi években nagyobb-

részt már tudományosan feldolgozásra kerültek, publikálva lettek. Az érdeklődők számára, a bővebb tájékozódás 

céljából, a kiemelt területek esetében feltüntetésre került a műholdas helymeghatározó, a GPS koordináta, valamint 

az internetes elérhetőség. Ezek segítik az adott terület, emlékhely, gyűjtemény, művészeti alkotás stb. könnyebb 

felkeresését, fontos, érdekes és bőséges további ismeretekkel szolgálnak.

A poszter kiadója, – a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület és a szerkesztő – arra is számít, hogy ez a kis 

szakmatörténeti összeállítás elősegítheti egy majdan kialakításra kerülő hazai bányászattörténeti tematikus út 

megszervezését, amely idővel az „Európai Kulturális Utak” programjához, azaz a nemzetközi kulturális turizmushoz 

is kapcsolódhat.

Napjainkban ez a szakma is jelentős strukturális és technológiai megújuláson megy keresztül. A több ezer éves 

tapasztalatok alapján keresi a jövő követhető útjait, kutatja a fenntartható fejlődésnek a földtudományokkal 

megalapozott gazdasági, műszaki alternatíváit, korunk globális kihívásaira a leginkább megfelelő válaszokat. A 

magyar bányászat eredményekben gazdag dicső múltja széleskörű megismertetése, reményeink szerint – az elődök 

emlékének, eredményeinek kötelező tiszteletén túl – a várható jövő emberpróbáló feladataira is ráirányítják majd 

az új és újabb generációk fi gyelmét.

Ezzel a szándékkal és meggyőződéssel ajánlja a kiadványt, bányászköszöntéssel:

Jó szerencsét

A KIADÓ
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Lovason murvabányászat közben a régészek 1951-ben 

őskori vörös festékbányát találtak. A települést világhíressé 

tette a 30-40 ezer évvel ezelőtti festékbánya. Az ősember a 

kultikus célra használt vörös festékkel kiterjedt kereskedést 

folytathatott. A közelben ma is működő kőbánya valójában 

a terület különleges geológiai adottságait, a vörös és fehér 

kőzetrétegek találkozását tárja elénk.

Monoszlón a Balaton-felvidék egyik leglátványosabb 

természeti különlegessége a Hegyestű, ahol geológiai 

bemutatóhelyet alakítottak ki. A Balaton felől szabályos 

kúp alakot mutató hegy északi felét az egykori kőbánya 

lefejtette, a visszamaradt – közel 50 m magas – bányafal 

azonban felfedi számunkra az 5-6 millió évvel ezelőtt 

működő vulkán belsejét, peremén a megszilárdult ba-

zalttal. A látvány hazánkban egyedülálló, de európai 

viszonylatban is ritkaság számba megy.

Zalakaroson az 1970-es években, a környékben folytatott 

szénhidrogén kutatófúrások során 96 Co-os melegvízre találtak 

a bányászok. Erre épülve, megindult a településfejlesztés, 

beindult az idegenforgalom. 1965-ben megnyílt a gyógyfürdő, 

melyet fennállása óta több mint 20 millió pihenni, gyógyulni 

vágyó ember keresett fel. A gyógyfürdő vize egyedülálló víz-

összetételt képez Európában.

Balaton

GPS: 46° 59’ 33.27’’; 17° 57’ 33.35’’  |  Internet: www.lovas.hu/oskori-festekbanya

GPS: 46° 54’ 7.9’’; 17° 38’ 22.01’’  |  Internet: www.monoszlo.hu

GPS: 46° 33’ 38.56’’; 17° 7’ 23.08’’
Internet: www.bad-zalakaros.hu/hu/

2



Budapest Közép-Dunavidék

Dél-Alföld

GPS: 47° 24’ 40.29’’; 19° 16’ 40.1’’
Internet: www.olajmuzeum.hu/pid45/tid1/allando.kiallitas.vecses

Százhalombattán a 20. század második felében lendült fejlődésnek a 

település, amikor a Barátság-vezeték végpontján kiépült a Dunai Olajfi -

nomító és a melléktermékeit hasznosító Dunai Erőmű. Az olajbányászok 

részére új városrész épült.

Vecsésen a Magyar Olajipari Múzeum fi liáléjaként 1995-ben megnyílt 

– és azóta is folyamatosan gyarapodó – tárlata a hazánkban több, 

mint 50 éves múltra visszatekintő csővezetékes szénhidrogén-szállítás 

berendezéseit, eszközeit, műszereit mutatja be. Az iparág – ma már az 

egész országot behálózó – vezetékrendszerének fejlődése végigkísérhető 

az eredeti tárgyakon, maketteken, fotókon és dokumentumokon. A nagy 

körültekintéssel készített, és szakmaszeretetet sugárzó kiállításnak a MOL 

Földgázszállító Rt. Vecsési Földgázszállító Üzeme ad otthont, s egyúttal 

nagyszerű lehetőséget kínál szakmai rendezvények kiegészítéséhez és 

továbbképzések szervezéséhez is.

Algyő hírnevét az 1965-től folyamatosan feltárt kőolaj- és 

földgázmező teremtette meg. A 168-as kút emlékezetes 

kitörésének helyén ma emlékmű áll, amely - a Szege-

den "olajosoknak" nevezett szakmabeliek helytállását 

hirdeti.

GPS: 47° 18’ 59.43’’; 18° 54’ 41.39’’
Internet: www.battanet.hu/battanet4/index.php

GPS: 46° 19’ 56.32’’; 20° 12’ 56.46’’
Internet: www.algyo.hu/algyo.php?id=7
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Füzesgyarmaton a szénhidrogén-kutatás megkez-

désének 15. évfordulója alkalmából 1995-ben Szent 

Borbála szobrot avattak a város főterén, mely szökő-

kúttal és egy neobarokk stílusú díszkúttal kiegészülve a 

Tiszántúlon egyedülálló. A 80-as évek közepén ugyanis 

jelentős mennyiségű szénhidrogén vagyont találtak a 

település alatt.

  

GPS: 47° 6’ 28.13’’; 21° 12’ 44.65’’  |  Internet: www.fuzesgyarmat.hu

GPS: 46° 33’ 47.6’’; 20° 40’ 13.82’’  |  Internet: www.oroshaza.lap.hu

GPS: 46° 33’ 9.89’’; 19° 40’ 14.54’’  |  Internet: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szank

GPS: 46° 15’ 1.76’’; 20° 8’ 58.75’’  |  Internet: www.szegedportal.hu

Orosháza emléktáblával tisztelgett a térség szénhidro-

génkincsének feltárását megindító Pf-1 jelű kút termelésbe 

állításának 40. évfordulója alkalmából. Számottevőek 

voltak az olaj-, a földgáz- és a termálvíz-feltárás ered-

ményei. Részben erre alapozódva megváltozott a város 

arculata, lendületet kapott fejlődése.

Szank községben közúton a Szank-1 kút emlékhely 

(emlékkő) van elhelyezve. A község határában, 1964-ben 

tártak fel kőolaj és földgáz lelőhelyet. A 70-es években a 

magyarországi gáztermelés 25%-át a szanki mező adta, 

de a kőolajtermelés is jelentős volt. A bányászat a környék 

kiemelkedő településfejlesztését tette lehetővé.

Szegeden 1965-ben a szénhidrogénmezők feltárásával 

az ipar fejlődése újabb lendületet vett. A város több ut-

caneve és az Oskola utcában elhelyezett Szent Borbála 

szobor utal a kőolaj és földgázkitermelés kiemelkedő 

jelenlétére. A város alatti, megkutatott melegvíz készletek 

is jelentősek.
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GPS: 46° 11’ 26.39’’; 18° 15’ 46.76’’  |  Internet: www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=160

GPS: 46° 16’ 48.48’’; 18° 27’ 26.25’’  |  Internet: www.nagymanyok.hu/kezdo.html

Dél-Dunántúl

Komlón 1892-től, több mint 100 éven át folyt a feketeszén 

bányászata. Bányakincseinek köszönhetően erőteljesen 

fejlesztették, így az 1950-es években nagyközségből 

várossá lett. Az első múzeumi intézmény 1954-ben 

alakult. A Komlói Természettudományi Gyűjtemény új 

állandó kiállítása 1997-ben nyílt meg "A Mecsek termé-

szetvilága" címmel.

Kővágószőlősön, a faluközpont volt iskolaépületében az 

Uránércbányászati Kiállításban kaphat a látogató átfogó áttekintést a 

magyarországi uránércbányászatról. Az intézmény a Központi Bányászati 

Múzeum (KBM) fi liáléjaként működik. A három mecseki KBM. kiállítóhely 

anyaga szorosan kapcsolódik egymáshoz, így egyidejű megtekintésük 

nyújt átfogó képet a térség bányászatról.

Nagymányokon a szénbányászat kezdete 1803-tól 

indult, jelentősebb szerepet azonban 1890-től kapott. 

Mára – a közben várossá fejlődött település – bányász 

jellege megszűnt, bár remélni lehet az újra indulást. 

A hagyományok azonban élénken élnek, amelyeknek 

kifejezői többek között a Bányász emlékmű, a kis múzeum, 

a különböző emléktáblák.

Pécsen található a Központi Bányászati Múzeum Mecseki 

Földalatti Bányászati Kiállítása. A kiállítás a barna kőszén, 

és az uránérc bányászatának, továbbá az aknamélyítésnek 

a bányatereit, bányászati eszközeit és gépeit szemlélteti. 

A "bányatereket" végigjárva a látogató "igazi bányajárás" 

élményével érkezik a felszínre.

GPS: 46° 4’ 42.91’’; 18° 13’ 33.66’’
Internet: www.kbm.hu/hu/node/4

GPS: 46° 4’ 54.56’’; 18° 7’ 17.35’’
Internet: www.programturizmus.hu/eng/tpartner-mecseki-
banyaszati-gyujtemeny-uranercbanyaszati-kiallitas-kovagoszolos.
html
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Pécsen a Gróf Széchenyi István Akna és az ahhoz kap-

csolódó bányalétesítmények Pécsbánya meghatározó 

jellegzetességei. Nincs olyan pécsi, aki ne ismerné fel 

az Európában is építészeti ritkaságnak számító aknator-

nyot. Napjainkban – miután eredeti funkciója megszűnt 

– keresik a megmaradt létesítmény megőrzésének és 

hasznosításának a lehetőségét.

Pécsen a Központi Bányászati Múzeum Mecseki Bányászattörténeti 

Kiállítása megismerteti a látogatót a 250 éves itteni szénbányászat törté-

netével és felvillantja az 50 éves uránércbányászat történéseit. A mecseki 

szénmedence mintegy 350 km2 területű. Több környékbeli település 

ennek a nagy természeti kincsnek köszönheti az utóbbi évszázadban 

kialakult jelentős fejlődését.

GPS: 46° 4’ 15.54’’; 18° 13’ 25.97’’
Internet: www.kbm.hu/hu/node/94

GPS: 46° 6’ 43.64’’; 18° 15’ 2,44’’  |  Internet: www.vallalkozoinegyed.hu/20090223/pecs_banyaszat_
szechenyi_akna_ hasznositas_vallalkozo_inkubatorhaz  

GPS: 46° 16’ 19.65’’; 18° 22’ 59.23’’
Internet: www.vendegvaro.hu/Mecseki-Banyaszati-Muzeum-Kiallitohelye

Szászvárt évtizedeken keresztül – a középkori várán 

kívül – kőszénbányászatáról is híres bányásztelepülésként 

tartották számon. A termelés 1946 után lendült fel igazán. 

Emlékét ma is őrzi a község Bányászati Múzeuma. A 

kutatások újabb gazdag szénréteget tártak fel, de hiá-

ba. 1992-ben az állam kivonult az itteni bányászatból. 

Manapság hallani, hogy újraindulhat a szénbányászat 

a Mecsekben.

Váralján, – Tolna megyében elsőként – 1793-ban indult 

meg a szénbányászat, amely 1961-ig tartott. A közel 

kétszáz év bányászkodásának állít emléket az országosan 

is ritkaságszámba menő Földalatti Bányamúzeum. A 

múzeum bejárata előtt az üzemi balesetben elhunyt 

váraljai bányászok emlékműve áll.

GPS: 46° 16’ 7.41’’; 18° 25’ 47.92’’
Internet: www.varalja.hu/hu/index.php?id=44
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GPS: 48° 11’ 53.66’’; 22° 31’ 41.4’’
Internet: http://hu.wikipedia.org/wiki/Beregdar%C3%B3c

Észak-Alföld

Beregdarócon a Testvériség néven ismert szovjet-magyar földgázvezeték 

III. szakaszának megvalósítása korszerű technikai színvonalú kompresz-

szortelep üzembe helyezésével itt történt meg. 1999-ben, – a 20 éves 

évforduló alkalmából – a kompresszortelep térségében kopjafa állításával 

emlékezett meg a MOL zRt a jelentős hazai eseményről.

GPS: 47° 26’ 37.1’’; 21° 23’ 22.28’’
Internet: www.hajduszoboszlo.hu/digitalcity/homepageWithFullMenu.jsp?

GPS: 47° 10’ 32.99’’; 20° 11’ 25.2’’
Internet: http://info.szolnok.hu/nyito_oldal/

Hajdúszoboszló környékén már az 1920-as évek elején megkezdték a 

földtani kutatásokat. Az 1924-ben dr. Pávai Vajna Ferenc főbányatanácsos 

által kitűzött területen 1925. október 25-én a Hsz-1 jelű fúrás szénhidrogén 

helyett gyógyító hatású melegvizet hozott a felszínre, megalapozva 

ezzel Hajdúszoboszló jövőjét. A város nemzetközi hírű fürdővárossá 

fejlődött. 1959-ben végre megjött az eredetileg várt eredmény, az ország 

legnagyobb földgáz-előfordulását tették hozzáférhetővé a szakemberek. 

A neves tudós iránti tisztelet a városban szobrokon, emlékköveken, 

utca- és iskolanevekben, emlékfalakon van kifejezve és megörökítve. 

A geológust a hajdúszoboszlói köztemető egyik díszsírhelyén helyezték 

nyugalomba.

Szolnok 1960-tól az Alföldön folyó szervezett kőolaj- és földgázkutatás 

és termelésirányítás központja lett. Több relikvia hirdeti a város és az 

olajipar korábbi intenzív kapcsolatát. „A kőolaj élete” olajbányászati 

témájú pannó (a MOL Rt. Szolnoki Irodaházában); olajbányász emlékmű, 

köztéri „olajbányászok” c. szobor; termálkút (a Tisza Szállóban); „Energia 

születése” c. bronz dombormű (a MOL Rt. Szolnoki Irodaházában); Pávai 

Vajna Ferenc emléktábla (a Tisza Szálló falán).
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Észak-Magyarország

Bükkábrány községben, 2005-ben helyi civil kezdeményezéssel, 

önkormányzati és szakszervezeti támogatással létrehozott Bányászati 

Emlékház egyre gazdagabb anyaggal várja látogatóit. A környéken 

folyó külszíni lignit bányászat során – világszenzációként – egy felső-

miocén korú tengerparti mocsárerdő 16 fáját találták meg. A 7-8 millió 

éves mocsárciprusok közül néhánynak a megmentésén és megfelelő 

körülmények közötti bemutatásán, valamint anyaguknak tudományos 

célokra való tartósításán a Herman Ottó Múzeum kezdeményezésére 

jelenleg is dolgoznak a kutatók.

Bátonyterenye városba érve, a főút mellett felállított 

szénfejtőgépet lát az utazó, ami a város és a térség múltját 

meghatározó szénbányászat jelképe. A „Palóc országnak” 

is nevezett település és kistérségének sok-sok emléke, 

köztük a Tiribes aknatorony jelzi a környék gazdag ipar-

történeti örökségét.

Bükkszéknek az 1938-ban feltárt, mintegy 40 °C hőmér-

sékletű gyógyvíz (Salvus) hozta meg az országos ismertséget. 

Kiépített strandján májustól augusztusig lehet fürödni ebben 

a – világviszonylatban is egyedülálló – vízben.

Kazár község területén már 1857-ben folytattak kutatást, 

majd a későbbi évtizedekben – megszakításokkal – 

több bányaüzem is működött. Az 1950-es években a 

bányamunkások száma meghaladta a 10 000 főt. Ma, egy 

eredeti palóc parasztházban, a Bányaház-ban gyűjtötték 

össze és mutatják be a bányászmúlt tárgyi emlékeit.

  

GPS: 47° 58’ 35.57’’; 19° 49’ 19.85’’  |  Internet: www.batonyterenye.hu

GPS: 47° 53’ 14.73’’; 20° 40’ 59.98’’
Internet: www.bukkabrany.hu

GPS: 48° 2’ 57.72’’; 19° 51’ 13.48’’  |  Internet: www.kazar.hu

GPS: 47° 59’ 22.21’’; 20° 10’ 30.8’’
Internet: www.bukkszek.hu/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=323&Itemid=512
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GPS: 48° 6’ 15.96’’; 20° 46’ 55.98’’
Internet: www.hermuz.hu 

GPS: 48° 6’ 6.93’’; 20° 37’ 18.8’’  |  Internet: http://diosgyorert.hu

GPS: 48° 4’ 45.22’’; 20° 45’ 59.67’’
Internet: www.uni-miskolc.hu

Miskolcon, a Herman Ottó Megyei Múzeum széles körű 

tudományos és gyűjtő munkáin belül nagy fi gyelmet 

kap a bányászathoz, a földtudományokhoz kapcsolódó 

tevékenység, ezen belül az Ásványgyűjtemény gondozása 

és fejlesztése. A mai Magyarország területéről ez a létező 

legteljesebb gyűjtemény az országban, s így az egész 

világon is. Kiemelkedő mintasorozatokkal rendelkeznek 

a rudabányai, a gyöngyösoroszi, a nagybörzsönyi érc-

telepekből, a mecseki uránérctelepekből és a bakonyi 

mangánérctelepekből. A hegységek között legteljesebbnek 

a tokaji-hegységi anyaguk mondható.

Miskolc Lillafüred üdülő központ, – amely a helyi 

vasgyártás céljából kialakított Hámori-tó partján –, festői 

természeti környezetben épült ki. Ehhez kapcsolódott 

egy melegvíz-kutatási program az 1926-1930-as évek 

között, Pávai Vajna Ferenc geológus, a föld- és ásványtani 

tudományok kandidátusa irányításával. A kút fúrása 734,5 

m mélységig folyt, de addig nem érték el a célt. A neves 

tudós kutató és szervező munkájával a hazai kőolaj- és 

földgázkutatás egyik úttörője volt. Nevéhez fűződik több 

jelentős gyógy- és hévvíz feltárása is (Szeged, Hajdú-

szoboszló, Karcag, Debrecen, Szolnok). A hálás utókor 

emlékoszlopot állított a lillafüredi kútfúrás helyén is, 

abban a reményben, hogy egyszer majd tovább folyhat, 

és eredményhez vezet itt is az elkezdett kutatás.

A Miskolci Egyetem gondosan ápolja a selmeci ha-

gyományokat, kiemelten kezeli a bányászati emlékeket. 

Már az egyetem hatalmas parkjában „díszítő térelem-

ként” látható több, robosztus bányászati berendezés. 

Kiemelkedik jelentőségében a Selmeci Műemlékkönyvtár, 

Levéltár és Múzeum, a professzorok arckép- és szobor 

panteonja, és a ma már a Műszaki Földtudományi Kar 

nevet viselő egykori Bányamérnöki Kar tanszékeinek 

hatalmas relikvia-emlékanyaga. Nem kevésbé fontos itt az 

ősi diákhagyományok, dalok, szakestélyek tudnivalóinak 

ismerete és gyakorlása.
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Miskolcon, a Bükk hegység tövében, az egykori (ma 

is működő) kohászati mészkőbánya szomszédságában, a 

MIKEROBB Kft. magánerőből, 2008-ban hozta létre telep-

helyén a Bányászati gyűjteményt. Jellemzője, hogy a

robbantásos jövesztés eszközeit, (amely technológiát 

elsőként 1627-ben Selmecbányán alkalmazták a mélymű-

velésű bányákban) és a mai ipari robbantás berendezéseit, 

valamint ez utóbbi hasznosítását is bemutatja.

Miskolc-Pereces, az egykori bányatelep – ma Miskolc 

város része – a Diósgyőri Vasgyár barnaszénellátására, a 19. 

század második felében épült ki. A bánya és a település, a 

mintegy 100 éves virágzó története után, az 1970-es évet 

követően, – a bánya bezárásával – hanyatlani kezdett. 

Ma még azonban számtalan épített örökséget, emléket, 

hagyományt, kultúrtörténeti értéket, bányászati szakisme-

retet őriz és ápol az itt élő, vendégszerető lakosság.

Miskolc-Újmassán a bányagépek skanzenje tekinthető 

meg, együtt a vaskohászati gépekkel, a faszenes „Őskohó” 

(1. sz. ipari műemlék) és a Kohászati Múzeum közelében. 

A környéken a vasérc-, majd később a szénbányászat 

kialakulása szorosan kapcsolódott Fazola Henrik 1760-as 

évektől elindított bányakutatásaihoz, majd a későbbi, 

általa kezdeményezett vasgyáralapításához. 2004-ben 

ért véget a Miskolc környéki szénbányászat.

GPS: 48° 7’ 42.4’’; 20° 41’ 0.76’’

GPS: 48° 6’ 49.8’’; 20° 35’ 19.04’’  |  Internet: www.kohmuz.t-online.hu

GPS: 48° 4’ 55.31’’; 20° 42’ 0.67’’
Internet: http://wcs.oisz.hu/19345/mikerobb-ipari-es-kereskedelmi-kft.html

GPS: 48° 13’ 4.63’’; 20° 17’ 48.19’’
Internet: www.ozdolvaso.hu

Az Ózd környéki szénbányászatot a helyi vasgyártás 

kialakulása hozta létre az 1840-1850-es években. Az 

első bányák az arlói völgybe telepített: Hódoscsépány, 

Somsály, Arló, Járdánháza, Borsodnádasd voltak. A to-

vábbi fejlesztések eredményeként szaporodtak az Ózd 

környéki bányák. Megszűntek és újak nyitására került sor. 

Ózdot 1949-ben várossá nyilvánították Ezek, – valamint 

a Diósgyőr térségében kialakult barnaszénbányászat – 

mintegy egyharmadát adták a hazai felszínre hozott 

szénvagyonnak. Számtalan emlék, és szakmatörténeti 

hagyaték maradt Ózdon és a környező községekben.
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Pálházán található Magyarország egyetlen perlitbányája, 

mely 1959 óta működik. A perlit, a riolitnak egy különleges 

szürkés-fehér színű, apró gyöngyszerű változata. Ha ezt 

az ásványt hevítik, a benne lévő víz felforr, elpárolog, és a 

szemcsék felfúvódnak. Az így keletkezett könnyű, levegős 

anyagot nagy mennyiségben használják fel az építőiparban 

hőszigetelésre, a mezőgazdaságban talajjavításra, és más 

területeken speciális szűrőanyagként. Pálházán Múzeum, 

és két köztéri emlékhely tiszteleg az immár 50 éve művelt 

perlitbányász szakma emlékeinek.

 

Recsk környékén, a Mátra hegység északkeleti részén közel 

200 esztendeje indult meg, – és azóta több alkalommal 

megismétlődött – az érckutatás. Réz és arany lelőhelyeket 

találtak a föld mélyében. Ennek a múltnak gazdag történe-

tét mutatja be a nagyközség Önkormányzata a Művelődési 

Ház és Bányászati Kiállítóhely épületében. Látható itt több 

mint 150 db. ásvány, féldrágakő, az ércbányászat különféle 

emléke. Az udvaron bányagépek kaptak helyet. A Nemzeti 

Emlékparkról és a Recski Nemesfémbányászatról előadás 

és idegenvezetés kérhető.

Rózsaszentmártonban az 1890-es években – a Mátra 

alján elsőként – indult meg a lignitbányászat. A falu déli 

részén 1917-ben kezdték meg a nagyüzemi termelést. 

Ezt követően a nagy lignittelepek feltárásával a lakosság 

életkörülménye rohamosan javult. A bányát 1968-ban 

zárták be. A község Önkormányzata és a bányász civil-

szervezetek – örökségük iránti tiszteletük kifejezéseként 

– gazdag szakmatörténeti emlékanyag-bemutatót hoztak 

létre a Lignitbányászati Emlékház keretében. A község 

határában egy E-303-as kotrógép fogadja az érkezőket. 

Folyamatosan országos jelentőségű tartalmas, színes, 

sikeres szakmatörténeti programokat kínálnak a helyi 

lakosság és az érdeklődő vendégeik számára.

GPS: 48° 28’ 16.04’’; 21° 30’ 43.9’’  |  Internet: www.palhaza.hu

GPS: 47° 55’ 52.47’’; 20° 6’ 23.31’’  |  Internet: www.recsk.hu

GPS: Emlékház: N 47° 47,414'; E 19° 44,451'
E-kotró: N 47° 46,553'; E 19° 44,837'
Internet: www.rozsaszentmarton.lapunk.hu
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Rudabánya és környéke, valamint az itt létrehozott 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti 

Múzeum nem csak hazánk, hanem egész Európa egyik 

legrégibb bányatérsége, illetve gazdag bemutató helye. 

Számos bányász relikvia található, az egykor arany-, ezüst-, 

réz-, és vas-érc kitermeléssel foglalkozó településen. A 

Múzeum nemcsak a hazai bányászat egyik legjelentősebb 

gyűjteménye, de ezen túl ásványi kincsek, és feltárt ősma-

Salgótarján története a 19 század közepén a barnaszén 

felfedezésével kezdődik, ekkor emelkedik ki a telepü-

lés a jelentéktelen jobbágyfalvak sorából, majd a 20. 

század közepére a nógrádi szénmedence központjává 

fejlődik. 1950-től megyeszékhely. Erről a fejlődésről, 

és az azt meghatározó szakmatörténetről mintegy 39 

gyűjtemény, emlékmű, emléktábla, szobor és utcanév, 

valamint megszámlálhatatlan egyéb kulturális örökség 

ad jelt, látnivalót a városban.

radványok – köztük a Rudapithecus hungaricus 10 millió éves leletének másolatai – is láthatók itt. A szomszédos 

Felsőtelekes község határát érintve elénk tárul az egykori vasérclelőhely, amely 5 km hosszú, 500-1000 m széles és 

80-100 m mély óriási gödör, a legmélyebb pontját évről évre növekvő, smaragdszínű bányató tölti ki.

GPS: 48° 22’ 19.9’’; 20° 37’ 24.34’’ |  Internet: www.rudabanya.hu/index.php?mit=muzeum 

Sajószentpéter életében a mélyművelésű barnaszén 

bányászat a 20. század elejétől egyre meghatározóbbá 

vált, majd az 1980-as évektől sorra bezártak az üzemek. 

A sikeres és dicső évtizedeknek állítottak a város főterén 

méltó emléket, a bányászati termelő berendezésekből 

érdekes tér-kompozíciót kialakítva.

GPS: 48° 13’ 6.9’’; 20° 42’ 1.82’’  |  Internet: www.sajoszentpeter.hu

GPS: 48° 6’ 10.54’’; 19° 48’ 14.94’’  |  Internet: www.salgotarjan.hu

GPS: 48° 6’ 6.53’’; 19° 48’ 2.11’’  |  Internet: www.zoldkapuvendeghaz.info/banyamuzeum_salgotarjan

Salgótarján Bányamúzeuma 1965-ben nyitotta 

meg kapuit a József-lejtősakna 1951-ben elhagyott, de 

épségben maradt vágatrendszerében. Az 1938 és 1951 

között működött akna kiváló Földalatti Múzeumként 

áttekintést nyújt a bányáról és berendezéseiről. Emellett 

felszíni géppark és bányatörténeti kiállítás is látható. A sok 

ötlettel kialakított gyűjtemény, és az interaktív, szórakoz-

tató programok sokasága várja az érdeklődőket.
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Szücsiben a szénigények fokozódása és az eredményes kutatások 

nyomán már 1951-ben elkezdődtek a bányászat előkészítő 

munkái. E bányák már az első évben 154 kt. szénnel járultak hozzá 

a Lőrinci Erőmű tüzelőanyag ellátásához. A szép széntermelési 

eredményeket olykor súlyos természeti csapások érték. 1955. 

szeptember 27-én a X. aknában vízbetörés volt, 1959. november 

26-án – a mátraaljai lignitbányászat legtöbb áldozatával járó 

– bányaszerencsétlenség történt, a X. aknában tűz keletkezett 

és akkor 21 bányász hősi halált szenvedett. A Szücsi XI. aknát 

1959-ben, a Szücsi X. sz. aknát 1962-ben állították le.

GPS: 48° 29’ 8.31’’; 21° 21’ 16.54’’  |  Internet: www.telkibanya.hu

GPS: 47° 6’ 24.9’’; 17° 33’ 50.04’’  |  Internet: www.ajka.hu

Telkibánya az egykori gazdag, „Aranygombos”, királyi-

kiváltságot élvező, a hét, szövetségre lépett felvidéki 

városok egyike (Gölnicbánya, Szomolnok, Rudabánya, 

Jászó, Telkibánya, Rozsnyó, és Igló). A nemesfém bányá-

szat fellendülése Róbert Károly reformrendelkezéseinek 

köszönhető. Amerika felfedezése után azonban, – az 

onnan beáramló nemesfémek nagy mennyisége, és a hazai 

bányák véges teljesítőképessége következtében – egyre 

inkább csökkent Telkibánya jelentősége is. Ma már csak egy 

kis község, de az 500 fő körüli lélekszámához viszonyítva 

itt van az országban a legnagyobb igényes idegenforgalmi 

kínálat. A színvonalas vendéglátói infrastruktúra csábításán 

túl, bányász szoborpark, múzeum, skanzen, templom, 

GPS: 47° 48’ 3.75’’; 19° 45’ 53.09’’
Internet: www.foldhivatalok.geod.hu/telepules.
php?page=9982

elhagyott egykori bányaüzemek, kopjafa-temető stb. 

és a csodálatos természeti környezet, valamint a sok 

ötletes, szórakoztató, pihentető attrakció, mágnesként 

vonzza a turistákat. 

Közép-Dunántúl

Ajkán 1873-ban kezdődött, és 2004-ben – a legrégebbi 

bányaüzem, az Ármin bánya bezárásával – véget ért a 

szénbányászat. Ez idő alatt a szénmedence termelés 

közel 88 millió tonna volt, az egykori kis település je-

lentős várossá fejlődött, ami bányászok ezrei áldozatos 

munkájának köszönhető. Magyarország első Külszíni 

Bányászati Múzeumát 1965-ben itt, a Parkerdőben hozták 

létre. Több emlékmű, szobor, emléktábla gazdagítja az 

egykori bányavárost.
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Ajkán látható az egyik legszebb köztéri Szent Borbála szobor, (Nagy 

László Városi Művelődési Központ előtt), Bánvölgyi László alkotása. Itt 

írta 1941-ben Varga Sándor csingervölgyi bányász zeneköltő a következő 

sorokat:

„Ember! Ha a sors bányászt sodor eléd,

Öleld meg, rázd meg kérges kezét.”

GPS: 47° 6’ 19.66’’; 17° 33’ 54.01’’
Internet: www.ajka.hu

Bakonycsernye Önkormányzata (a Balinkai Bányaüzem 

bezárását követően) községi Emlékpark létrehozásában 

határozott. Fejér megyében – mint ismeretes – úgy a 

barnakőszén bányászatnak (Balinka, Bakonycsernye, Mány) 

mind a bauxitbányászatnak (Gánt, Iszkaszentgyörgy, Kin-

csesbánya) – sajnos ezek mára már megszűntek – komoly 

szerepe volt a térség és az ország fejlődésében.

Balinka-Mecsér Szent Borbála szobornak, a bányászok 

védőszentjének állít méltó emléket. A mészkő talapzatra 

emelt bronz szobrot Nagy Benedek móri szobrászművész 

készítette. Az 1922-ben, Kisgyónon kezdődött szénbányá-

szat leállítása után (1972) került mostani helyére.

Dorog bányászatáról az első írásos szerződés 1845-ben keletkezett. 

A századfordulóra Dorog vált a szénmedence központjává. Elsősorban 

ennek a szakmai ágazatnak köszönhetően jelentősen fejlődött a település 

gazdasági és kulturális téren egyaránt. 1984-ben nyerte el a városi rangot. 

A település Bányász Emlékháza az eltelt másfél évszázad szakmatörté-

neti relikviáit őrzi és mutatja a látogatóknak. A Kálvária-dombon lévő 

aknatorony mementóként áll.

 

GPS: 47° 19' 15.44''; 18° 4' 8.69''
Internet: www.bakonycsernye.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=55

GPS: 47° 18’ 47.42’’; 18° 11’ 27.99’’
Internet: www.balinka.hu/index.php?option=
com_content&task=view&id=19&Itemid=29

GPS: 47° 43’ 28.64’’; 18° 44’ 0.48’’
Internet: www.iranymagyarorszag.hu/banyasz_emlekhaz/I301967/
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GPS: 47° 6’ 19.66’’; 17° 33’ 54.01’’
Internet: www.ajka.hu

GPS: 47° 0’ 19.04’’; 17° 27’ 16.37’’
Internet: www.nyirad.hu

Gánt községben hozták létre a Központi Bányászati 

Múzeum Balás Jenő Bauxitbányászati Kiállítást. 1926-ban 

kezdődött meg a bauxitbányászat Gánton, a múzeum 

névadójának felfedezése alapján. A bemutatott törté-

neti-tárgyi anyagnak egy mesterségesen megépített 

bányavágat-rendszer és annak udvara ad otthont. A „bá-

nyajárás” élményét és a szerzett ismereteket a szomszédos 

külfejtés bauxitgeológiai tanösvényének végigjárásával 

lehet kiegészíteni.

Halimba község bányáiból az eddig kitermelt 24 millió 

tonna érc a területet Magyarország legnagyobb bau-

xitbányájává avatta. A bánya ércvagyona előrelátható-

lag 2010-15-ig fogja szolgálni az ipar szükségleteit. A 

Halimbai Önkormányzat és a térségi OMBKE szervezet 

példás összefogásával a közelmúltban létrehozott bá-

nyászati emlék-gyűjtemény és a település egyéb relikviái 

növelik a kulturális turisztikai kínálatot is. A gyűjtemény 

hat önálló részből áll.

  

Káloz temetőjében nyugszik Kunoss Endre, a bányászhimnusz szerzője. 

Végzettsége szerint jogász volt, de költő, író és nyelvész is.

GPS: 46° 57' 29.25''; 18° 29' 21.2''

Internet: www.kaloz.hu 

Nyirád község felemelkedését annak köszönhette, hogy nagy lehetősé-

geket ígért az 1939-ben meginduló bauxitbányászat, melynek 1969-ig itt 

volt a központja. A község határában található a darvastói bányamúzeum, 

mely egy felszíni, kibányászott bauxit lelőhelyet mutat be.

GPS: 47° 21’ 57.65’’; 18° 23’ 20.62’’  |  Internet: www.kbm.hu/hu/node/59

GPS: 47° 1’ 54’57’; 17° 32’ 10.95’’  |  Internet: www.halimba.hu
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Oroszlányban a 20. század elejétől ismert a barnakőszén 

előfordulás, de csak 1945 után indult el a széntelepek 

intenzív bányászata. Az ország egyik legfőbb szénbá-

nyászati térségévé vált. Az aknák mára mind bezártak. 

Az Oroszlányi Bányászati Kiállítás a Központi Bányászati 

Múzeum egyik, az oroszlányi szénbányászatot bemutató, 

külső intézménye. A XX. akna a város legjelentősebb 

turisztikai célpontja. Eredeti állapotában tartották meg 

több fontos kapcsolódó berendezését.

GPS: 47° 29’ 34.07’’; 18° 19’ 38.58’’  |  Internet: www.kbm.hu/hu/node/26

Tatabánya neve csak 1902-ben került a helységnév-

tárba, bár ősidők óta lakott terület. Rohamos fejlődése 

– egészen a megyeszékhely szerep elnyeréséig –, a helyi 

szénbányászatnak tudható be. A Szabadtéri Bányászati 

Múzeum- Ipari Skanzen az itteni egykori életviszonyokat, 

a szakmával kapcsolatos képzőművészeti alkotásokat, 

a XV-ös akna felszíni létesítményeit, és több szakmai 

tudnivalót, relikviát mutatja be.

Úrkút történelmét, fejlődését a fakitermelés, üveggyártás és a bányászat 

kialakulása alakította. Közép- Európában egyedülálló természeti értékkel is 

büszkélkedhet, itt található az Úrkúti (Csárdahegyi) Őskarszt. Az 1917-ben 

megnyitott, és 1930-ig művelésben tartott úrkúti külszíni bánya Európa 

második legnagyobb mangánlelőhelye.

Várpalotán a Thury-várban nyitotta meg kapuját 1961-

ben Közép-Európa máig egyetlen önálló vegyészmúzeuma. 

Itt került kialakításra az „Olajipar nagyjainak arckép-

csarnoka III.” bemutató hely. Jelenlegi nevén, a Magyar 

Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma, 

– színes, tartalmas szakmatörténeti munkáján belül –, 

bányászattörténeti gyűjteményt is gondoz.

GPS: 47° 33’ 44.36’’; 18° 23’ 54.72’’  |  Internet: www.iranymagyarorszag.hu/tatabanyai_muzeum_szabadteri_
banyaszati_muzeuma_ipari_skanzen/I301949/

GPS: 47° 4’ 54.4’’; 17° 38’ 27.27’’
Internet: www.urkut.hu

GPS: 47° 12’ 7.69’’; 18° 8’ 17.94’’  |  Internet: www.vegyeszetimuzeum.hu
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GPS: 46° 31’ 36.12’’; 16° 43’ 39.17’’  |  Internet: www.bazakerettye.hu/

GPS: 47° 39’ 5.4’’; 16° 29’ 39.64’’  |  Internet: http://hu.wikipedia.org/wiki/Brennbergb%C3%A1nya

Várpalotán a „Jó Szerencsét” Művelődési Központban, a magyar 

bányászköszöntés – Péch Antal javasolta formája – elfogadásának 

100. évfordulóján, 1994-ben emléktáblát helyeztek el. A korábban 

használatos nem magyar, vagy nem magyaros köszöntést váltották 

fel ezzel.

  

GPS: 47° 12’ 8.45’’; 18° 8’ 34.06’’
Internet: www.varpalota.hu/?menu=turizmus&id=5

Nyugat-Dunántúl

Bázakerettye, a magyar olajipar „bölcsője”-ként van 

számon tartva. Neve 1937-től vált országosan ismertté, 

amikor megkezdődtek a térség szénhidrogénkincsének 

megkutatásával és feltárásával kapcsolatos munkák. Itt 

található a Magyar Olajipari Múzeum egyik kiállítóhelye. 

Az emlékkő táblájának felirata a következő: „A magyar-

országi kőolaj- és földgáztermelés megindulásának 50. 

évfordulója és a szakma első művelőinek emlékére, a 

magyar olajbányászok. 1987.” (Alkotó: Pataky Béla)

Brennbergbánya (a hazai kőszén bányászat bölcsője) 

több mint 200 éven át a magyarországi kőszénbányászat 

egyik legjelentősebb telepe volt. 1952-ben leszerelték 

a bányát. A Múzeumot az első gőzgépes szállítóakna 

gépházában (1840) rendezték be. A kiállítás megmutatja 

a bánya létrejöttét, fejlődését, a bányászélet kellékeit, és 

egy bányászlakás részletét is. Az országban egyedülálló 

módon ebben a kis határszéli faluban található „egy fedél 

alatt" a település temploma (a Szent Borbála templom) 

és kocsmája.
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GPS: 46° 46’ 0.6’’; 16° 47’ 8.37’’  |  Internet: www.gellenhaza.hu

GPS: 46° 47’ 20.84’’; 16° 21’ 12.91’’  |  Internet: www.kercaszomor.hu

GPS: 46° 32’ 47.81’’; 16° 33’ 22.6’’  |  Internet: www.lovaszi.hu

Gellénháza lett a zalai olajipar központja; itt létesült a 

főgyűjtő és a fúrási üzem. Valaha a környéken rendkívül 

sok olajszivattyú működött, legtöbbjüket az olaj fogytával 

leszerelték. Itt, az egykori kőolajmező térségében talál-

ható ma a H-02, a H-03, a H-04 olajipari emlékhely. Dr. 

Papp Simon bronz mellszobra a róla elnevezett általános 

iskolában található.

Kercaszomor térségében, az Őrségi Nemzeti Park terü-

letén létesített gázgyűjtőállomás, mint ipari létesítmény 

környezetbarát módon illeszkedik a védett természeti 

környezetbe. A létesítmény az 1986-1992 között végzett 

szénhidrogén-kutatások során feltárt Őri-Bajánsenye 

gázmező termelvényének fogadása és szállításra való 

előkészítése céljából épült.

Lovászi községben az első, L-1 jelű termelő olajkút 1940. 

december 1-jén állt üzembe. Egy év alatt 22 fúrást mé-

lyítettek és valamennyi sikeres volt, mindet termelésbe 

lehetett fogni. A termelés lendületesen nőtt. Hatására 

alapvetően megváltozott a környék arculata, a helybeli 

és a környező falvakban élő emberek élete. Ma itt a H-06 

és H-07 olajipari emlékhelyek, emlékkövek, egykori ipari 

berendezések, mint múzeumi tárgyak, kopjafa, utcanevek 

őrzik a hősi idők szép emlékeit.

  

Nagykanizsa a Dunántúlon megkezdett kőolaj- és 

földgázkutatási, valamint kitermelési tevékenység kez-

detétől, 1941-től folyamatosan központi szerepet töltött 

be az iparági tevékenyég irányításában. Ezt is fi gyelembe 

véve minta városnegyedet építettek, a ma is példaként 

szolgáló MAORT lakótelepet. Erre az időkre emlékeztet több 

emlékhely is a településen. Művészi kivitelű emlékoszlop 

a lakótelepen, emlékkő, emlékmű, Szent Borbála szobor, 

bronz dombormű, „Újítók” szoborcsoportja, falmozaik, 

„Olajipari nagyjaink arcképcsarnoka II.”, a szakmáról 

elnevezett utcák, iskolák gazdagítják a mai várost.GPS: 46° 27’ 17.57’’; 16° 59’ 3 .̀96’’
Internet: www.nagykanizsa.hu
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Zalaegerszeg és benne a Magyar Olajipari Múzeum 

hazánk egyik meghatározó ipartörténeti kutató és szervező 

központja. 1969-ben hozták létre, 1971-től országos 

gyűjtőkörű szakmúzeummá vált, és ma már szervező 

bázisa a közép-európai országok közötti ipari örökség 

védelmének és hasznosításának. Gyűjti, tudományosan 

feldolgozza, kiállítóhelyein és kiadványaiban korszerű 

eszközökkel bemutatja a magyar szénhidrogénipar több, 

GPS: 47° 40’ 53.11’’; 16° 34’ 43.48’’  |  Internet: www.nyme.hu

GPS: 46° 50’ 22.97’’; 16° 51’ 16.3’’  |  Internet: http://olajmuzeum.hu/cid2

Sopron, és a – mai nevén – Nyugat-Magyarországi Egye-

tem meghatározó színhelye a magyar bányász-, kohász- és 

erdész-mérnökképzésnek. Az 1735-ben Selmecbányán 

alapított Bányaiskolának Bányászati Akadémiává történő 

fejlesztéséről 1762-ben Mária Terézia hozott döntést 

(az első bányászati felsőfokú intézmény a világon). Az 

Akadémia 1919-től jogilag 1949-ig, ténylegesen 1959-ig 

működött Sopronban, ezt követően Miskolcon. A soproni 

egyetemen van elhelyezve az „Olajipari nagyjaink arckép-

csarnoka V.” emlékanyag.

Sopron belvárosának egyik legszebb műemléke a barokk stílusú Es-

terházy-palota, amelyben a Központi Bányászati Múzeum található. Az 

ásványok és kőzetek varázslatos bemutatása után a látogatók megnézhetik 

az évszázadokon át európai jelentőségű magyar ércbányászat művészeti 

emlékeit, bányászatunk évezredes történetének legjellemzőbb szakaszait 

illusztráló enteriőröket, tárgyakat. Az épület földszintjén eredeti méretű 

bányarekonstrukciókat, bányászati gépek kicsinyített, működő modelljeit 

tekinthetik meg az érdeklődők.

GPS: 47° 41’ 10.89’’; 16° 35’ 25.58’’
Internet: www.kbm.hu

mint 100 éves történetének emlékeit. Ma már itt gondozzák a magyar vízbányászat történeti anyagait és megkezdték 

a Geotermikus Regionális Kutatóhely kialakítását is. A Múzeum gazdag szoborparkkal, ipartörténeti skanzennel, 

„Olajipari nagyjaink arcképcsarnoka I.”anyaggal, emlékszobákkal, könyvtárral és dokumentumgyűjteménnyel, 

pihenő parkkal, interaktív bemutató csarnokokkal várja látogatóit.
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Lehet ma emberi élet 
bányászat nélkül?

Egy életen keresztül, 70 év alatt egy magyar em-
ber átlagosan kb. 1100 t ásványi nyersanyagot 
használ fel. 

Ennek megoszlása:

427 t homok és kavics
166 t kőolaj
250 t szilárd kőzet
83 t kőszén
45 t barnaszén
39 t vas
29 t agyag                   
23 t kvarchomok
13 t kősó
6 t gipsz
3,4 t foszfát
2 t kén
1,6 t kálisó
1,4 t alumínium
1,2 t kaolin
1 t acélnemesítő
1 t réz    
1100 t nyersanyag

+ Mintegy 60 000 m3 /fő 

földgázfelhasználás

Néhány példa a bányászati termékek iránti igényekről

Bányászat nélkül 
nincs út- híd-  és házépítés

Minden méter autópályához 
kb. 33 t ásványi nyersanyag szükséges.

Minden méter híd felépítéséhez 
85 t nyersanyagot használnak.

Mintegy 440 t ásványi nyersanyag szükséges egy 
átlagos családi ház építéséhez.

Az építkezések legfontosabb nyersanyagai:

kavics
homok
cement
gipsz
agyag (tégla és tetőcserép)
kvarc és földpát (üveg)
vas (építkezési acél)
réz (vízvetékek)
alumínium

Bányászat nélkül 
nincs számítógép

32 elem szükséges egy PC előállításához:

Au, Ag, Pt, Cu, Pb, Zn, Sn, Al, Sb, Be, Ga, Ge, In, 
ritkaföld-elemek, Y, Hg, Rh, Se, Si, Sr, Te, Li, Zr, Fe, 
Mn, Mo, Nb, Ta, W, V és Co.

Ezek az elemek mind kőzetekből, főleg ércekből 

származnak, amelyeket bányászni kell.
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Bányászat nélkül 
nincs mobiltelefon

Egy mobiltelefon is ásványi anyagokból

készül

42 % műanyag 
(aminek egy része ugyancsak 
ásványi nyersanyag)
19 % réz (Cu)
11 % üveg
9 % alumínium (Al)
8 % vas (Fe)
5 % kvarc (SiO2)
4 % szilícium (Si)
1 % nikkel (Ni)
1 % ón (Sn)

Bányászat nélkül 
nincs autó

Egy középkategóriájú autó anyagszükséglete:

1000 kg vas és acél (karosszéria)
230 kg gumi és műanyag*
65 kg alumínium (motor)
35 kg üveg**
12 kg réz (dinamó, stb.)
11 kg ólom (akkumulátor)
9 kg cink (rozsdavédő)

* a gumiba mészkőpor és kvarc van bedolgozva, a 
műanyag pedig kőolajból készül.
** az üveget kvarchomokból, földpátból és dolo-
mitból készítik.

Tudta azt, 
hogy...

ez az Ön kezében lévő ismertető ásvá-nyi 
nyersanyagot tartalmaz (mészkőpor, kaolin és 
pigmentek a színezéshez)?

Tudta azt, hogy a mindennapi életünkhöz szük-
séges dolgok, – mint a 
mosószer, fogkrém, de még az orvosságok is – 
majdnem kizárólag bányászati nyersanyagokból 
készülnek?

21



22



23



24



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


