Gordos Péter
(Liptagerge, 1936. 09. 03. – Veszprém, 1990. 09. 07.)
Összeállította: Kreischer Károly, Machata Béla

Okleveles bányamérnök, bányaüzem vezető, műszaki igazgatóhelyettes.
Mérnöki tanulmányait a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki
karán végezte 1960-ban. A Fejér megyei bauxitbányászat karizmatikus személyisége. 1968-1970-ben a Budapesti Műszaki Egyetem automatikai szakmérnöki tagozatát végezte Munkája során elsősorban a bauxittermelés műszaki fejlesztésében és komplex gépesítésében volt jelentős szerepe. A bauxitbányászat műszaki fejlődését és technológiáját rendszeresen publikálta
hazai és külföldi szaklapokban. 1984-ben védte meg műszaki doktori címét.
Két elfogadott és megvalósított szabadalom társszerzője.

1936. szeptember 3-án született a Nógrád megyei Liptagergén. Általános iskolai
tanulmányait is itt végezte. Salgótarjánban a „Madách Imre” általános gimnáziumban érettségizett. 1955-ben beiratkozott a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki karára. Az akkori egyetemi megosztottság miatt egy évet
Sopronban végzett. Szakmai gyakorlatát különböző bányaüzemekben, 1959 nyarán a donyecki szénmedencében teljesítette. 1960 áprilisában szerzett bányamérnöki diplomát.
Első és utolsó munkahelye Kincsesbánya, a Fejér megyei bauxitbányászat központja. Különböző beosztások után 1964-1967 között Iszka II, 1967-1970-ben
József III. bányaüzem vezetője, 1970. április 1-től a vállalat főmérnöki, illetve
műszaki igazgatóhelyettesi munkakörben dolgozott, ez a beosztása csak a Fejér
megyei Bauxitbányák és a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat összevonásával szűnt
meg 1990. január 1-től. Szakmai tanulmányúton járt Jugoszláviában, Görögországban, Észak-Urálban, Német Demokratikus Köztársaságban. 1 hónapot Bissau
Guineában töltött egy szakértő brigád tagjaként, ahol közreműködött a bauxitvagyon kitermelésének és feldolgozásának megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésében.
Tevékenységét az új technológiák bevezetése és alkalmazása jellemezte. Jelentős szerepe volt az alumínumsüveggerendás kamra-pillér fejtés elterjesztésében, a bauxitbányászat diesel rakodógépes fejlesztésében /JOY, GHH
LF 4.1, GHH LF 6.1. rakodógépek,
Multicar típusú tehergépkocsik többcélú bányabeli alkalmazása.
Több cikke jelent meg különböző
szaklapokban, melyekben elsősorban
a bauxitbányászat komplex fejlesztéMulticar konténeres szállítás

sének módszereit, a modern bányagépek üzemeltetésének tapasztalatait, a műszaki fejlesztési-innovációs
tevékenység szervezésének eredményeit
ismertette
szerzőtársaival.
1988-ban Nívódíjat kapott a Bányászati és Kohászati Lapokban megjelent „Új fejtési mód tapasztalatai Bitó
II. bányaüzemben” című cikkéért.

Aluminiumsüveges fejtés

A Nehézipari Műszaki Egyetem Bányaművelés-tani Tanszékén meghívott előadóként minden évben a „Bauxitbányászat termelési rendszeréről” tartott előadást.
1984-ben avatták doktorrá, értekezésének címe: ”Különböző vastagságú bauxittelepek kitermelésének komplex technológiai és gazdaságossági vizsgálata, szilárduló tömedékeléssel létesített résfalak esetén”.
Két elfogadott, megvalósított és alkalmazott szabadalom társszerzője. Eljárás
nagy fajlagos ellenállású fekü morfológiájának területi meghatározása geoelektromos mérések alapján.
Aktív részt vállalt a közéletben. A móriak bizalmából 1980-1984 között országgyűlési képviselő, de tevékenykedett a Veszprémi Akadémiai Bizottságban és a
Dunántúli Termelékenységi Társulásban is.
Szakmai és társadalmi tevékenysége elismeréseként több kitüntetésben részesült: 1962-ben Kiváló dolgozó.1968-ban Kiváló Bányász, 1974-ben Munka Érdemrend Bronz fokozata, a Bányász Szolgálati Érdemérem különböző fokozatai,
1984-ben és 1985-ben Kiváló Feltaláló.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1960 óta tagja. A helyi szervezetben több alkalommal tartott előadást.
Váratlan, tragikus halálát követően 1990. szeptember 17-én a klopacska hangja
mellett kisérték utolsó útjára a hozzátartozók, a kollégák és az ismerősök a székesfehérvári új köztemetőben.
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