
XXXVII. Miskolci Nemzetközi

Ásványfesztivál

2019. március 9–10.



Galenit, Madan (Bulgária). Mérete: 55 x 35 mm. Lelkes András gyűjteménye. Fotó: Kupi László.

Galenit, Mátraszentimre, Szent Imre-akna. Mérete: 6 cm.Herman Ottó Múzeum gyűjteménye. Fotó: Tóth László.
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Tisztelt Látogató, Kiállító, Érdeklődő!A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, a rendezvény egyik fő szer-vezője nevében köszöntöm az immár 37. alkalommal megrendezésre kerülőÁsványfesztivál alkalmából. Mivel a rendezvény programjain az érdeklődőktől amagasfokú szakmai jártassággal rendelkező kollégákon át sokféle alapismerettelvesznek részt, engedjék meg, hogy külön köszöntsem a témával ismerkedőket,akiknek el kell mondani, hogy az ásványok, szépségük mellett, rendkívül hasz-nosak is a mindennapjainkban, de ez nem köztudott. Gondoljunk bele, hogy milenne, ha nem lennének ásványi nyersanyagaink és nem foglalkoznánk azok fel-dolgozásával? Nem tudnánk lakóépületeket, utakat vagy házakat építeni, de nemlennének okostelefonjaink vagy elektromos hajtású járműveink sem. Ugyanak-kor tágabb értelemben ezektől a természetes anyagoktól függ az emberiség víz-készlete és energiagazdálkodása is. Így belátható, hogy a szemet gyönyörködtetőásványkincseink az ipari fejlődés alapját képezték az egész világon minden tech-nológiai ugrás során, ami tovább növeli a műszaki földtudományok értékét ésjelentőségét. Az idei rendezvényen többféle kiállítást rendezünk, bemutatjuk többekközött az év ásványát (egy fontos szulfidot), a galenitet, az év ősmaradványát(egy hazai dinoszauruszt), a Komlosaurust. A rendezvényhez az érdeklődő gye-rekek számára Földtudományi Játszóházat működtetünk. A Herman OttóMúzeum nemrég nyílt dinókiállításához kapcsolódva pedig egy interaktív prog-ramot szervezünk. Kiemelném még, hogy az Ásványfesztiválhoz kapcsolódva 12.alkalommal kerül megrendezésre egy országos középiskolás diákkonferencia,melyen ifjú kutatók mutatják be érdeklődésre számot tartó kutatási témáikat.Üdvözöljük az ásványok és kőzetek csodás és hasznos világában!Miskolc, 2019. március 9. Prof. Dr. Szűcs Péter
a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának

dékánja
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Program

2019. március 9. (szombat)

9.00–10.00 Szakmai bemutató
10.00–18.00 Kiállítás és börze
10.00–17.00 Földtudományi játszóház
11.00–17.00 Mit mesélhet nekünk a mecseki dinoszaurusz, a Komlosaurus car-

bonis lábnyoma? Oknyomozó bemutató a Herman Ottó Múzeum Földtörténetiés Természetrajzi Tár munkatársaival 
12.00 Megnyitóünnepség. Az ásványfesztivált megnyitja Prof. Dr. Torma Andrásegyetemi tanár, a Miskolci Egyetem rektora
13.30–15.00 Vetítettképes előadások:- Dr. Szakáll Sándor: Galenit – Az év ásványa- Watah Veronika: Komlosaurus – Az év ősmaradványa- Fehér Béla: Kollerit, egy új ásványfaj Magyarországról
11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 Egri Csaba: 3D ismeretterjesztő előadások külföldibarlangokról a világ különböző karsztvidékeiről Ausztráliától Európán átAmerikáig (III. előadó)
2019. március 10. (vasárnap)

9.00–17.00 Kiállítás és börze
9.00–16.00 Földtudományi játszóház
11.00–16.00 Mit mesélhet nekünk a mecseki dinoszaurusz, a Komlosaurus car-

bonis lábnyoma? Oknyomozó bemutató a Herman Ottó Múzeum Földtörténetiés Természetrajzi Tár munkatársaival 
10.00–16.00 Díjmentes ásványhatározás: dr. Szakáll Sándor
10.00–16.00 Díjmentes drágakő-határozás: dr. Takács József
13.00–14.00 Vetítettképes előadások:- Keményvári Bálint : Az ólom felhasználása és hatása az emberiségre- Fitos Attila: The Crocodile Rock – a gerecsei őskrokodil története
11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 Egri Csaba: 3D ismeretterjesztő előadások külföldibarlangokról a világ különböző karsztvidékeiről Ausztráliától Európán átAmerikáig (III. előadó)
17.00 Fesztiválzárás
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KiáLLíTásoK

az év ásványa: gaLENiTVálogatás a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara és a Herman OttóMúzeum gyűjteményeiből – a Magyarhoni Földtani Társulat programsorozatá-nak részeként
az év ősmaradványa: KomLosaUrUsVálogatás az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumának (Budapest) gyűjteményéből– a Magyarhoni Földtani Társulat programsorozatának részeként
az év ásványa és ősmaradványa – Fotókiállítása Magyarhoni Földtani Társulat programsorozatának részeként

Komlosaurus carbonis rekonstrukciója. Magyar Természettudományi
Múzeum gyűjteménye (Budapest). Fotó: Katus Magdolna.
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galenit – a súlyos kockaLESKó MÁTé

Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani IntézetA 2019-es év ásványa választáson a galenit lett a befutó, megelőzve az olivintés a kősót, így sikeresen mondhatja magáénak az év ásványa címet. A galenit amaga nemében „történelmet írt”, mivel az első ércásvány, amely megnyerte azév ásványa szavazást: 2016-ban a pirit maradt alul a szavazáson, 2017-ben azazurit-malachit párosnak nem sikerült elhódítani ezt a címet, 2018-ban a szfa-leritet előzte meg a fluorit.
mi az, hogy „ásvány”?Ha a hallgatóknak az első ásványtan órán felteszem ezt az egyszerű kérdést,kiderül, hogy nem is annyira egyszerű. Ahány hallgató, annyiféle választ kapok.Ennek ellenére az ásvány definíciója mindössze három szó: természetes, kristá-
lyos, vegyület. Mit jelentenek ezek a szavak? Természetes: valamilyen földtanifolyamat során létrejött kristály. Tehát a laborban növesztett „ásványok” nemásványok. Kristályos: a természetben minden meghatározott rend szerint épülfel. Ez igaz az élőlényekre, az emberre is: az emberi testet felépítő atomok (szén,nitrogén, oxigén, hidrogén stb.) meghatározott rendben építik fel a sejtjeinket,és a sejtek is meghatározott rendszer szerint találhatóak a testünkben. Ez nincsmáshogy az ásványoknál sem. Nagyon kevés kivételtől eltekintve az ásványokbanis meghatározott rendszer szerint találhatóak a különböző atomok, ionok, mole-kulák. Vegyület: minden ásvány leírható egy egzakt képlettel, ami tükrözi akémiai összetételét, pl. a kvarc képlete SiO2. A kvarcban találhatunk szilíciumotés oxigént a képlete szerint. De a természet nem egy laboratórium, ahol figyelneka pontos összetevőkre, így kis mértékben beépülhetnek az ásványba olyan ele-mek is, amelyek nem szerepelnek a képletben. Ezek olykor fontosak lehetnek,pl. a drágaköveknél. A smaragd (berill) zöld színét a szerkezetbe beépülő nagyonkevés króm vagy vanádium adja, ami nem szerepel a képletben. Tehát az ásványképlete és a valódi kémiai összetétele között kisebb vagy nagyobb mértékbeneltérés elképzelhető.
a galenit, mint ásványAz előző definícióból kiderül, hogy mivel a galenit is ásvány, ezért rendelkez-nie kell egy meghatározott kémia összetétellel, ami leírható egy képlettel. A gale-nit képlete PbS (ólom-szulfid), ami azt jelenti, hogy ólomból és kénből áll. A belsőszerkezete (kristályszerkezete) az előző évi év ásványa győzteséhez, a fluorithoz
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hasonlít. Ha elképzelünk egy kockát, aminek a sarokpontjain ülnek az építő ele-mek (atom, ion, molekula), akkor a pontokon felváltva találunk egy ólom- és egykénatomot (1. ábra). Ha ezt a kockát végtelenszer eltoljuk a tér három irányába,akkor megkapjuk a galenitet felépítő kristályrácsot (köbös kristályrendszer). Azásványok külső megjelenése a belső szerkezet felépítéséből (térrácsból) követ-kezik. Ez a kocka szerinti szerkezet a látható mérettartományban is megjelenik.A galenit leggyakoribb megjelenési formája a kocka (mint a címben is olvasható)(2. ábra). Ha valaki megfog egy méretesebb galenitpéldányt, akkor először az ólom-szürke színe és a súlya tűnik fel neki. Mivel az egyik fő összetevője az ólom, ezértmaga az ásvány is nehéz lesz. [Az ólomnak a rendszáma 82 a periódusos rend-

1. ábra: A galenit kristályszerkezete.

2. ábra: Kocka (k) és oktaéder (o) lapjaiból felépülő galenitkristályok.



XXXVII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál6szerben. Minél nagyobb egy elem rendszáma, annál több proton, neutron (éselektron, bár ezek tömege elhanyagolható) található benne, így annál nehezebblesz az atom.] A galenit sűrűsége 7,57 g/cm3, ami azt jelenti, hogy a víznél többmint, 7,5-szer nehezebb.A galenit egy viszonylag puha ásvány, akár körömmel is karcolható (Mohs-féle keménysége: 2,5). A galenit nem csak puha, hanem kiválóan hasad a kockalapjai szerint. (Hasadás: egy ásványnak akkor van kiváló hasadása, ha egy meg-határozott sík mentén minimális behatás esetén egyenes lapokkal határolt kétvagy több darabra esik szét.)A galenit leggyakrabban melegvizes oldatokból (hidrotermás fluidumokból)válik ki 200–300 °C között. Forró vizes oldatok a különböző vulkáni tevékenységsorán keletkeznek. A magmából visszamaradt forró oldatok – vagy a lokálishőható (pl. magmakamra) – felmelegíti a környezetét, így a felmelegített oldatoka hőmérséklet- és nyomáskülönbségek miatt elkezdenek vándorolni a kőzetekrepedéseiben. Ezekben a forró oldatokban sok oldott elem (S, Fe, Pb, Zn, Ag, Au,Sb, As stb.) található. Ha ezeknek az áramló fluidumoknak megváltozik fizikai-kémiai paramétere (csökken/nő a nyomás, hőmérséklet, pH, megváltozik akémiai összetétele stb.), akkor egyes ásványok kiválhatnak, így kristályosodik kia galenit is. Mivel ezek az oldatok a kőzetek repedéseiben vándorolnak, így agalenit leggyakrabban ilyen kőzetrepedésekben jelenik meg a természetben.Gyakori ásványnak mondható: olyan helyen, ahol vulkáni tevékenység zajlik,szinte kivétel nélkül megtalálható. Gyakran egyéb hidrotermás ásványokkalegyütt jelenik meg: szfalerit, kvarc, pirit. Magyarországon sok helyen megtalál-ható és gyűjthető pl. Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Pátka, Rudabánya.A galenit az ólom fő forrása, így az ólom legfontosabb ércásványa. A szerke-zetében nem szerepel az ezüst, de beépülhet a galenit rácsába (akár 1–2% vagytöbb is), így már az ólom mellett az ezüstöt is érdemes lehet kinyerni belőle.Tehát a galenit az ezüst ércásványa is lehet. Magyarországon Gyöngyösoroszibanbányászták a szfalerittel (ZnS) együtt.
mi is az, hogy „érc”? 

Olyan ásvány, amelyből az adott kor technológiai színvonalán valamilyen kohá-
szati eljárással, gazdaságosan fémet nyerünk ki. A definícióban minden szónakfontos jelentése van! Csak akkor beszélhetünk ércről, ha az ásványból valamilyenkohászati eljárással kinyerjük a hasznosítható fémet. Ez lehet „hagyományos”kohászat: dúsítás után megolvasztjuk az ásványokat, és utána elválasztjuk afémet a többi, nem használható anyagtól. A legtöbb embernek a kohászat szórólez jut rögtön eszébe. De egyéb kohászati eljárások is léteznek, pl. a hidrometal-lurgia: feloldják az ércásványt és valamilyen módon kiválasztják az oldatból afémet. Ez lehet elektromos áram hatására (elektrolízissel) vagy akár valamilyen



XXXVII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 7reagenssel. A meghatározás további fontos eleme, hogy az ércásványból valami-lyen fémet nyerünk ki (vasat, rezet, ólmot stb.). A definíció következő eleme,hogy gazdaságosnak kell lenni az egész folyamatnak: egy ásvány akkor ércás-vány, ha a nyersanyagkutatás, a bányászat és a kohászat során fellépő költségekután profittal tudjuk eladni a fémet. Ha összességében túl nagyok az előbb fel-sorolt költségek, akkor nem beszélhetünk ércről. Hiába tudjuk, hogy egy adottterületen sok vastartalmú ásvány van, ha túl drága a kitermelése vagy a kohá-szata, akkor csak vasdúsulásról beszélhetünk, és nem ércről. Az utolsó pontja adefiníciónak, hogy az adott kor technológiai szintjén kell gazdaságosnak lennie.Ez azt jelenti, hogy pl. a középkorban hiába tudták, hogy hol van az arany, dekitermelni nem tudták, mert túl sok követ kellett volna kézi erővel kitermelni(túl drága lett volna a bányászat, mivel sok embert kellett volna fizetni). Régenaz csak aranylelőhely volt, mert tudták, hogy van ott arany, de nem tudták kibá-nyászni. Ezzel szemben ma már aranyérc, mivel a technika fejlődésével, gépi erő-vel könnyen kitermelhetővé vált.
az ólom és ezüst felhasználásaRégen az ólom legfontosabb felhasználója az autóipar volt: ólmozott üzem-anyagok és akkumulátorok. Viszont ezekkel terheljük a környezetet, ami bejutvaa táplálékláncba, az emberben is felhalmozódhat, ami hosszútávon egészségká-rosodáshoz vezet. Ezek ellenére az ólom nélkülözhetetlen a modern társadalomszámára, így optimalizálódott az ólom felhasználása, pl. ólommentes üzemanya-gok. Az ólom a legszélesebb körben használt nehezítő anyag. Gondoljunk csakolyan egyszerű alkalmazási területre, mint a búvárkodás vagy a horgászat. Azólom nagy rendszáma miatt, kiváló különböző sugárzások (röntgensugárzás,gammasugárzás) elnyelésére. A különböző röntgensugárzást kibocsátó eszkö-zöket mind ólommal bélelik (orvosi és ipari röntgen-, illetve CT-berendezések).érdemes megemlíteni, hogy a csernobili atomerőmű maradványait is ólomszar-kofággal fedték be.Az ezüstöt ma legnagyobb mértékben az ékszeripar és az elektronikai iparhasznosítja. Az ékszeriparban nemcsak ezüstékszerekhez használják e fémet,hanem ötvözetként is: pl. a „fehérarany” ékszerek, melyek az ezüsttől kapjákfehér színüket.
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Egy 205 millió éves lábnyom nyomábanMagyarországon az első dinoszauruszra utaló leleteket a hatvanas évekbenWein György, a Magyar Állami Földtani Intézet geológusa találta meg a mecsekiPécs-Vasas kőszénbánya egyik külfejtésének jura időszaki kőszenes rétegeiben.Újabbak majd csak 14 évvel később Komlóról a Zobák-aknából kerültek elő. Afelfedezett lábnyomokat a nyolcvanas évek elején először a híres, gerincesekkelfoglalkozó paleontológus Kordos László vizsgálta és írta le Komlosaurus carbonisnéven. A név előtagja a lelőhelyről árulkodik (Komló), utótagja a kőszén latinneve. 1988-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) geológus hallgatóiés tanáraik egy nyári terepgyakorlat során újabb nyomokat fedeztek fel a Pécs-bánya melletti Karolina-völgyi kőszénkülfejtés rétegeiben. A lábnyomokról

Év ősmaradványa 2019: Komlosaurus – 
„lábnyom a múltból”TóTH EMőKE

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék, Budapest

Komlosaurus lábnyom a Pécs-Vasas kőszénbánya külfejtéséből. 
Országos Földtani Múzeum gyűjteménye. Fotó: Lantos Zoltán.



XXXVII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 9hamar kiderült, hogy nagyon hasonlóak az első leletekhez. Ez alkalommal azon-ban nem csak néhány nyom, hanem egész sétatér, lábnyomok százai kerültek elő(350 nyom). A gyűjtés során egy 75 m2-es felületet tártak fel a MecsekiKőszénbányák, illetve a Magyar Természettudományi Múzeum Föld- ésőslénytára munkatársainak segítségével. Nagyjából ezzel egy időben a vasasikülfejtésben a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársai is végeztek gyűjtést,melynek eredményeként kb. 100 m2-es felületet tártak fel, és 110 lábnyomottaláltak. Miután a terepi munkálatok befejeződtek, a leleteket jegyzőkönyvekkelegyütt faládákba csomagolva a Magyar Természettudományi Múzeum Föld- ésőslénytárába szállították. Ekkoriban a Múzeumnak nem volt állandó őslénytanikiállítása. 2004-ben a Föld- és őslénytár költözése miatt a leletek átkerültek aMúzeum új, Ludovika téri épületébe, az egykori Ludovika Akadémia díszter-mébe. Itt kezdődött a lábnyomokat tartalmazó kőlapok újbóli összerakása, egyóriás kirakósjáték, melyben az egykori megtalálók, illetve más múzeumi ésegyetemi kutatók, hallgatók működtek közre.
a Komlosaurus szerencséje – a lábnyomok megőrződéseA jura időszak elején a dinoszauruszlábnyomok tágabb lelőhelye, a Mecsekaz egykori Európa déli peremén helyezkedett el. A lábnyomokat rejtő szenesrétegek egy olykor-olykor tengervízzel elborított tengeri deltasíkságon rakód-

Komlosaurus lábnyomok a Pécsbánya melletti Karolina-völgyi kőszénkülfejtésben. 
Fotó: Solt Péter.



XXXVII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál10hattak le, ahol a folyóágak közötti térségekben az édesvízitől majdnem normál-sósig terjedő, változatos sótartalmú tavak és öblök jöttek létre. Legalábbis ilyenélettérről árulkodik a szervesanyagban gazdag üledékekből előkerült mintegyhúsz kagyló-, és közel ugyanannyi csigafaj. A kőszéntelepek anyaga túl-nyomórészt itt a folyóágak közötti területeken dúsan tenyésző, helybenbetemetődött növényzetből keletkezett. Ennek ellenére a paleobotanikusokfőként a meddő kőzetekben talált növényi maradványok alapján tudták csakrekonstruálni az egykori növényvilágot. Az biztos, hogy a meleg szubtrópusiklímának és a bőséges vízellátásnak köszönhetően dús növényzet borította azegész területet. Számos faj alkalmazkodott a mocsaras talajhoz, ezekmocsárerdőket képeztek, mint például fatermetű magvaspáfrányok, páfrányok,páfrányfenyők, cikászok és zsurlók, míg mások inkább a magasabb, szárazabbélőhelyeket kedvelték. A dúsabb növényzetben a fatermetű fajok versengtek si-keresebben a fényért, míg a szárazabb területek gyérebb vegetációjában az ala-csonyabb termetű növényfajok is versenyképesek lehettek. Ilyen környezetadhatott otthont a Komlosaurusnak. Dinoszauruszok csordái sétáltak, esetenkéntrohantak végig rendszeresen ezen a parti fövenyen, ahol a puhább, vizesebbüledékben mélyebb, a szikkadtabb szakaszokon sekélyebb, elmosódottabbnyomokat hagytak maguk után. Nyomaik a sekélyvízi környezetben képződötthomoknál finomabb szemcséjű iszapos ártéri üledékekben őrződtek meg kivéte-les módon, hiszen sok esetben az üledéket szállító folyóvíz elmossa a nyomokat.

Komlosaurusok valahol a Mecsek területén 200 millió évvel ezelőtt.
Pecsics Tibor illusztrációja.



XXXVII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 11

a rejtélyes dinoszauruszA Komlosaurus carbonis csontjai máig nem kerültek elő, csak madárszerű láb-nyomait ismerjük. Pedig számos felszíni feltárásban megtalálható a mecsekikőszén, és a lábnyomok is több szintből származnak. A Magyar Ter-mészettudományi Múzeumban összerakott két kőlap és a rajtuk található 21csapába rendeződő 102 lábnyom mégis sokat elárult ősi Attilának, a bakonyidinoszauruszok megtalálójának és leírójának az egykori állatról.A vizsgált nyomokban az ujjlenyomatok legtöbbször rendkívül vékonyak éshosszúak (egyes esetekben a 3. ujj hossza eléri a 28 cm-t). Az ujjak vastagságaés hosszúsága arra utal, hogy ezeket a nyomokat minden bizonnyal vékony ujjú,karcsú felépítésű dinoszauruszok hagyták maguk után. A nyomok mérete és aleghosszabb lépéshosszok arra engednek következtetni, hogy a legnagyobb álla-tok nem lehettek nagyobbak fej-farok hosszúságot tekintve 2–2,5 méternél. Anyomokból és a nyomok távolságából kiszámítható az állat sebessége is. A Kom-

Az egykor a Ludovika Akadémia dísztermében összeállított kőlapok lábnyomtérképe.
Készítette: Ősi Attila és kutatócsoportja.
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losaurus a megtalált nyomok hátrahagyása során 6–14 km/h-val mozoghatott,szóval futva könnyen utolértük volna őket. A nyomokból és csapákbólkiolvasható, hogy ez a dinoszaurusz csak a hátsó lábain járt, és csak a 2., 3. és 4.ujja érintette a talajt. Hátsó lábait keskeny medencéje alatt hordta. Ezek alapjána Komlosaurus egy korai, feltehetőleg ragadozó Theropoda dinoszaurusz lehetett.A Theropodák közé két lábon járó dinoszauruszok tartoztak, melyek egyikkisméretű, specializált csoportjából alakultak ki a mai madarak. Az „elveszett” csontok rejtélye még megoldásra vár, de a Magyar Dinoszau-rusz-kutató Expedíció csapata már nyomon van…

A Komlosaurus életnagyságú rekonstrukciója a Komlói Helytörténeti és 
Természettudományi Gyűjteményben. Fotó: Henn Tamás.
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Bemutatkozik a műszaki Földtudományi KarA Miskolci Ásványfesztivál rendezvénysorozat egyik kezdeményezője és 37. alkalom-mal szervezője a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, amely a világ egyik leg-régebbi műszaki felsőoktatási intézménye. 2015-ben ünnepeltük a 280. évfordulójátannak, hogy 1735-ben IV. Károly császár megalapította Selmecbányán Karunk elődjét, a„Bergschola”-t. Mária Terézia 1762. október 22-én akadémiai rangra emelte az intéz-ményt, amely a bányászati-kohászati tudományok művelésére alakult, a természeti kör-nyezet megismerését, az ásványi nyersanyagforrások feltárását, kitermelését ésfeldolgozását tervező, irányító és megvalósító szakemberek képzésére jött létre. Az ásvány- és kőzettan oktatására több mint 250 éve, 1763-ban megalapították azelső tanszéket. Akkor kezdődött meg annak az ásvány- és kőzetgyűjteménynek a kialakí-tása is, amely folyamatosan bővülve, ma is az oktatás és tudományos kutatás céljait szol-gálja az Ásványtani-Földtani Intézetben. A selmeci aranygyűjtemény, vagy a történeti

ásványgyűjtemény különleges darabjai iránt ma is nagy az érdeklődés, több történetidarabot kölcsönöztünk a néhány éve megnyílt Pannon-tenger Múzeumnak is.A közel három évszázados múltra visszatekintő Műszaki Földtudományi Kar oktatási-kutatási területe történelme során sokat változott, az elmúlt évtizedekben pedig jelentő-sen kibővült. A természeti értékek megismerése, felkutatása és kitermelése mellett ezekmegőrzése, a természeti környezetünk védelme is fő feladatunk. A földtudományokbeható ismerete nélkül, a mérnöki ismeretek és mérnöki szemlélet hiányában nem tehe-tünk eredményes lépéseket környezetünk védelme, a „fenntartható természeti erőfor-
rás-gazdálkodás” érdekében. A nyersanyagok felkutatása és kitermelése, az
energiagazdálkodás, a hagyományos és alternatív energiaforrások kutatása, a vízkész-
letek feltárása és megvédése, a geoinformáció-feldolgozás, a hulladékprobléma meg-oldása, a természeti környezet rehabilitálása és rekultivációja mind a MűszakiFöldtudományi Karon megszerezhető ismereteket igényli. E feladatok fontosságát, társadalmi elismertségét az is mutatja, hogy a Kar az elmúltévekben számos nagyszabású nemzetközi pályázatot nyert. A korábbi TÁMOP pályázatokegyike – CriticEl (www.kritikuselemek.uni-miskolc.hu) – az európai gazdaság számárafontos, a jövőben nehezen beszerezhető „kritikus” nyersanyagok hazai forrásait kutattaúgy a földkéregben megtalálható primer nyersanyag-lelőhelyekből, mint a hulladékokújrafeldolgozásából, azaz másodlagos nyersanyagokból. A Kútfő projekt a magyarországivízkészlet és ehhez kötődő energiaforrások optimális és fenntartható gazdálkodásátkutatta (www.kutfo.uni-miskolc.hu). A kar öt nyertes Horizont 2020-as pályázatávalminden bizonnyal az egyik legsikeresebb karnak mondhatja magát az országban. E pro-jektek egyike az elárasztott bányatérségek robotizált vizsgálatával, egy másik pedig a geo-termikus energia innovatív hasznosításával foglalkozik.A Karon három alapszakon, azon belül szakirányokon indul nappali, esetenként leve-lező tagozaton képzés:
- Műszaki Földtudományi alapszak• Földtudományi specializáció• Bánya- és Geotechnikai specializáció• Olaj- és Gázmérnöki specializáció• Nyersanyagelőkészítési specializáció
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- Környezetmérnöki alapszak• Geokörnyezeti specializáció• Környezettechnikai specializáció
- Földrajz alapszak• Geoinformatikai kutatói specializációA BSc alapszakokhoz nyolc egyetemi végzettséget adó (MSc) mesterszak kapcsolódik.A legelsőként indított mesterszak, a Geográfus 2009 szeptemberében indult, majd eztkövették a mérnöki mesterszakok 2010-től. A Műszaki Földtudományi Karon elérhető(MSc) mesterszakok:
- Bánya- és Geotechnikai mérnöki szak
- Geográfus szak
- Hidrogeológus mérnöki szak (angol nyelven is)
- Környezetmérnöki szak (angol nyelven is)
- Földtudományi mérnöki szak (angol nyelven is)
- Olaj- és Gázmérnöki szak
- Olajmérnöki mesterszak (angol nyelven)
- Széhidrogén-kutató földtudományi mérnöki mesterszak (angol nyelven)A Műszaki Földtudományi Kar több mint tíz ipari partnerrel együttműködésben való-sítja meg 2016 szeptemberétől képzéseinek duális formában történő indítását mindhá-rom alapszakán és három mesterszakán. Ezzel négyre bővült azon karok száma azegyetemen, akik képzéseiket duális formában is indítják. A Műszaki földtudományi alap-szakon ez a képzési forma kettő specializáción, a bánya- és geotechnikai, valamint a nyers-anyag-előkészítési specializáción indul. A környezetmérnök alapszakon általánoskörnyezetmérnöki, valamint hulladék újrahasznosítási profillal várják a cégek a hallga-tókat. A MOL Nyrt. először velünk kooperálva hirdetett meg duális képzési helyet azországban, amely az angol nyelvű olajmérnöki mesterképzési szakhoz kapcsolódik. Azországban elsőként a földrajz alapszak és a geográfus mesterszak szintén megkezdhetőduális formában. Mindehhez neves hazai bányászati, hulladékgazdálkodási, mezőgazda-sági, gyógyszeripari, valamint olaj- és gázipari cégek nyújtanak segítséget országszerte.A Műszaki Földtudományi Kar országosan egyedülálló képzései ezáltal még unikálisabbá,egyedivé válnak.A Műszaki Földtudományi Karon professzorok, oktatók és kutatók, jól felszerelt labo-ratóriumok, gyűjtemények, informatikai eszközök és rendszerek segítik a hallgatóinkata mérnöki tanulmányok elsajátításában, az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzé-sében. Hallgatóink felkészülését, a szükséges tudás elsajátítását, a jövő szakembereinekszakmai 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
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3. Földrajz-geoinformatika intézet

- Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék
- Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék

4. geofizikai és Térinformatikai intézet
- Geofizika Intézeti Tanszék
- Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék
- Bányászati Szakigazgatási 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 fia-talokat, akik szeretnék a bennünket körülvevő világ törvényeit, értékeit megismerni, meg-védeni, a fejlődés és a környezet egyensúlyát megőrizni, a fenntartható fejlődés, afenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás megvalósításában mérnökként közremű-ködni.Amennyiben bővebb információkat szeretne képzéseinkről, a duális képzési lehető-ségekről, érdekli, hogy milyen események történnek karunkon, vagy éppen a kar dékán-jának földtudományokkal, földtudományi képzésekkel kapcsolatos helyzetképét szeretnémegismerni, látogasson el a www.mfk.uni-miskolc.hu honlapra! Prof. Dr. Szűcs Péter

a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
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Komlosaurus carbonis(Pecsics Tibor rekonstrukciója)Komlói Helytörténeti és Természettudományi GyűjteményFotó: Henn Tamás
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