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1. Bevezetés

Akõolaj- és földgázkutak
mélyítése során különbözõ
különleges fúrási felada-

tok megoldására szolgál az irányí-
tott ferdefúrás módszere. Ennek a
fúrási módszernek a lényege az,
hogy a fúrólyuk nem függõlege-
sen, hanem tudatos elferdítéssel
mélyül, amelynek következtében a
lyuktalp meghatározott irányban és
mélységben, meghatározott távol-
ságra eltér a fúróberendezés meg-
telepítésére kitûzött felszíni fúrási
ponton átmenõ elméleti függõ-
legestõl. Az irányított ferdefúrás
mélyítése közben a fúrólyuk dõ-
lésének (ferdeségének) és dõlés-
irányának (irányának) szakaszos
vagy folyamatos ellenõrzésével a
fúrólyuk térbeli lefutása irányít-
ható és követhetõ. [1]

2. Az irányított ferdefúrá-
sok okai és céljai

Az irányított ferdefúrás mélyíté-
sének okai és céljai a következõk
lehetnek:
� a fúrólyukat nehezen hozzáférhetõ
felszíni pont (víztükör, mocsaras-,
vizenyõs-, laza talajú terület, tó,
folyó, hegy, mûszaki objektum,
ipari létesítmény, épület stb.) alá
kell irányítani;

� mezõgazdasági és erdõmûvelési,
vagy természetvédelmi terület
miatt a fúráspont nem telepíthetõ
az elméleti helyén;

� egy fúrólyukból kiágazóan (gyö-
kérfúrás), vagy egy fúróberende-
zés alapról különbözõ irányba
(bokorfúrás) több lyukat mélyítve,
több döfésponton kell megütni a
tárolóréteget;

� a szénhidrogénmezõ földtani fel-
építésébõl adódó nehézségek el-
kerülése vagy leküzdése (omló
márgarétegek, sótömzsök stb.);

� a kitört fúrólyuk vagy kút megkö-
zelítése vagy átdöfése, a körzeté-
ben távolabb telepített fúrópontról
a kitörés megfékezése, megölése
vagy elcementezése céljából
(mentesítõ fúrás);

� a tárolóréteget elérve, a réteg sík-
jában fúrva, a réteg nagyobb felü-
letén történõ megnyitása;

� a meddõ fúrólyuk tárolórétegbe
irányítása;

� az önelferdülésbõl a függõlegesbe
történõ visszatérítés;

� a mûszaki-gazdasági célszerûség
(bokorfúrások);

� a fúrólyukban vagy a kútban maradt
fúrószerszámvagy egyéb eszköz kike-
rülése (1. ábra). [1] [2] [3] [4] [5] [6]

1

Különleges fúrási, kútkiképzési,
kútjavítási technológiák,
anyagok és eszközök
5. Irányított ferdefúrások
fejlõdése Magyarországon

ETO: 622.24
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1. ábra: Irányított ferdefúrások eseteinek vázlata
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3. Az irányított ferdefúrások lyukprofilja

Az irányított ferdefúrás lyuktengelyének bármely
P pontját a következõ adatok meghatározott értékei jel-
lemzik:
� a pont térbeli helyzete P (x, y, z) koordinátákkal;
� a lyukferdeség az adott P pontban: αα � a lyukferdeség
alatt értjük a ferde lyuktengely P pontjához tartozó
képzeletbeli érintõ és az elméleti függõleges által be-
zárt szöget;

� azimut, vagyis a lyukferdeség iránya a P pontban:
ϕϕ � amely alatt értjük a ferde lyuktengely P pontjához
tartozó képzeletbeli érintõ vízszintes vetületének a
földrajzi mágneses északi iránnyal alkotott szögét az
óramutató járásával megegyezõen számítva.

Az irányított ferdefúrással mélyülõ kutak lehetnek:
� egyenes vonalú ferdefúrás, ahol a lyuktengely egy
ferde egyenest képez a lyukszájtól a lyuktalpig, ekkor
a ferdeség és az azimut a lyuktengely mentén állandó;

� egy függõleges síkban lévõ görbe tengelyû ferdefú-
rás, ekkor általában függõleges egyenessel kezdõdik a
lyuktengely és bizonyos mélység elérése után fokoza-
tosan növekvõ ferdeséget vesz fel, amely késõbb ál-
landósulhat (stabil szakasz) vagy csökkenhet, de a
meghatározott függõleges síkból nem lép ki;

� térbeli görbevonal mentén ferdített fúrás (spirál).
Tehát az irányított ferdefúrás lyukprofilja lehet sík

vagy térgörbe. A felsorolt típusok közül az esetek túl-
nyomó többségében a második típus használatos.
A lyukprofil kettõ, három, négy vagy öt jellegzetes sza-
kaszt tartalmazhat, amelyek a következõk (2. ábra):

� felsõ függõleges szakasz (l1);
� lyukferdítés vagy ferdeségnövelés szakasza (l2);
� stabil szakasz (l3);
� ferdeségcsökkentés szakasza (l4);
� alsó függõleges szakasz (l5). [1] [5] [6]

4. Az irányított ferdefúrások kezdete
4.1. Szovjetunió

Szovjetunióban az elsõ irányított ferdefúrást S. G.
Voyislav bányamérnök vezetésével mélyítették 1894-

ben Bryansk közelében egy vízkút létesítésekor. Majd
szénhidrogén-bányászati célból 1934-ben mélyítették
le az elsõ irányított ferdefúrást Bakuban, a Baku�300.
számú kúton. Ezen a területen még további 19 fúrást
ferdítettek el az Artyem-tó alá. A Groznij területen az
elsõ irányított ferdefúrás mélysége 1803 méter, a máso-
diké 1893 méter volt és a hajlásszöge 32°. Az irányított
ferdefúráshoz a turbinafúrást elõször Groznijban
használták 1939-ben, majd 1941-ben Bakuban.
A Baku�1385. számú kút mélysége 2356 méter volt, és
a ferdítést 650 méterben kezdték, majd 1920 méter el-
érésekor 22°-os ferdeséget értek el. Ezekben az évek-
ben a kransznakavszki turbinafúrásos irányított ferde-
fúrások fúrási sebessége elérte a függõleges fúrásokét,
sõt helyenként azokat túl is haladta. [2] [7] [8]

4.2. Amerikai Egyesült Államok
Az Amerikai Egyesült Államokban az irányított fer-

defúrások használata 1927 óta ismeretes. A kezdetleges
próbálkozások után a tulajdonképpeni fejlõdés az
1930�1938-as évek között bontakozott ki Kaliforniá-
ban a Huntington Beach-tengerpart melletti Orange
Country-olajmezõ feltárásával. Itt az átlagos lyukferde-
ség 30°-os volt, de a 60°-os ferdeségû fúrólyukak sem
voltak ritkák. Ebben az idõben egy igen meredek dõlé-
sû ferdefúrást mélyítettek le Seal Beach-ben, ahol 2100
méter mélység körül a fúrás szögelhajlása a függõle-
gestõl 80°-nál volt nagyobb, ami megközelítõen 1800
méteres vízszintes vetületi távolságot adott. [2] [8]

4.3. Magyarország
Az elsõ ferdefúrási tevékenységrõl az Osztrák�Ma-

gyar Monarchia területén, Stiria déli részén lévõ Trifail-
medencében lévõ, Trifaili Szénbánya Társaság Josefi-
bányamezõjébõl [9] (3. ábra) van információ (1904-
bõl), amelyet érdemes egy kicsit részletesen bemutatni:

�A Josefi-bányamezõnek a Josefi-táró alatt lévõ
teleprészeinek feltárása úgy a csapás, mint kereszt-
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irányban keresztül lett vive és a 16 m-el magasabban
fekvõ Guidó-táróval a légvezetés miatt átlyukasztva.
Most még csak az volt hátra, hogy a 18 m-el mélyebben
fekvõ Wolfgang-tárót a Josefi-bányamezõ felé tovább
hajtsuk�

A robbanólég meggyulásából származható esetleges
szerencsétlenségeket és a Wolfgang-horizonton lévõ
vágatnak a meddõ fedüben való továbbhajtását elke-
rülni akarván, és hogy a légösszeköttetést minél elõbb
helyreállíthassuk, el lett határozva, hogy egy fúrólyukat
mélyesztünk ferde irányban a Josefi-horizonttól a Wolf-
gang-szintre.

A két táró, melyeknek fúrólyukkal való összeköttetése
volt tervbe véve, 17,2 m szintkülönbségben és 36,5 m
vízszintes távolságban voltak egymástól. Így a fúrólyuk
dûlésszöge 23°-ban volt megállapítható, kikötve, hogy
a fúrólyuknak a Wolfgang-táró fõtéjébe kell belyukad-
nia. A fúrás megkezdése elõtt a Josefi-táró szintjén az
elõbb említett keresztvágatban a fúrólyuk meghatáro-
zott dûlésének megfelelõen egy 2,5 m mély fúróaknát
mélyítettünk a szénben. A fúrórúd iránya theodolittal
lett megadva, mint egyáltalán az összes felmérések
ezen fúrólyukra vonatkozólag theodolittal végeztettek
és ellenõriztettek, tehát felmérési hiba teljesen ki volt
zárva. A fúrás 18 cm átmérõjû vésõfúróval löktetve lett
keresztülvive.

A fúrórúd vezetésére és könnyebb kezelhetésére szol-
gáltak a bevágásokkal ellátott és keresztgerendákra fel-
szerelt hengerek, melyek pontosan a fúrólyuk elõirt haj-
lásszögére voltak beállítva.

Az összes fúrómunkálatok elvégzésére munkaszakon-
kint egy fúrómestert és 5 munkást alkalmaztunk; az
utóbbiak közül 3 a himbáló készüléknél, 2 pedig a fúró-
mesterrel együtt a kormányrúdnál volt elhelyezve, kik a
fúrórudat forgatva a fúrólyuk irányában lefelé lökték.

A felmérés által megállapított fúrólyuk hossza 10
nap alatt eléretett, de a lyukasztás még mindig nem tör-
tént meg. Ebbõl következtetve azt hittük, hogy vagy
mégis valami felmérési hiba áll elõttünk, vagy pedig a
fúrórudazat süllyedése, melyre már elõre tekintettel
voltunk, sokkal nagyobb mértékben történt meg, mint
ezt eddigi tapasztalatainkból kifolyólag elõre várhattuk
volna. Megbizonyosodni akarván a tulajdonképpeni
okról, a Wolfgang-táró keresztvágatát 3,0 m-rel tovább
hajtottuk, mint amennyire ez a felméréstõl és a fúróru-
dazat feltételezett süllyedésébõl kiszámítva szükséges
lett volna. A vágatot 6 óránként váltakozó, tehát 4/4
munkaszakban hajtottuk elõre és a fúrólyukat a 12,0-ik
méter helyett a 25,0-ik méterben értük el.

Bebizonyult tehát, hogy a fúrólyuk oldalvást nem
tért el eredeti irányától, de igenis a fúrórudazat sokkal
jelentékenyebben süllyedt, mint ezt elõre feltételez-
tük�� [10]

Ezt követõen hazánkban a ferdefúrások � irányítás
nélkül � az elszerencsétlenedett fúrólyukak (szénhidro-
gén vagy víz) továbbfúrását célozták. A cél ezekben az
esetekben az akadály kikerülése volt. A végcél elérésé-
re a megkezdett fúrólyukat tetszõleges irányban eltérít-
ve, csupán azt kellett elérni, hogy az eltérített fúrólyuk-
kal a régi fúrólyukban lévõ akadályt ki lehessen kerül-
ni; másodrendû kérdés volt az eltérülés iránya, továbbá
a talpi eltérés. [11] Példának érdemes megemlíteni a
Tiszakürt�1. számú fúrás (1942�1943) esetét:
��November 22-én 1395 m mélység elérése után az
59/16�-os fúrórudazat 995 m-ben elszakadt és 400 m
hosszú vésõvel együtt a lyukban maradt. Ezután hosz-
szadalmas mentési munkálatok következtek, melyeket
csak úgy tudtuk folytatni, hogy 365�373 m közti, nyitva
hagyott lyukasztást ismételten nagymennyiségû ce-
menttel � összesen 853 zsákkal � becementeztük. A to-
vábbi mentési munkálatok 1943. március 7-én arra ve-
zettek, hogy a bent maradt rudazatot 1157,59 m-ig sike-
rült kimenteni. Mivel a további mentés nehézségekbe
ütközött és a bent maradt rudazat teteje, valamint a
10�-os béléscsõsaru között elég hely állt rendelkezé-
sünkre, megpróbáltunk lyukferdítõt beépíteni és a bent
maradt rudazat mellett új lyukat fúrni. Ezért a bent ma-
radt rudazatot körülfúrva és a lyukat kiöblítve 1188 m-
ben 90 zsák cementbõl cementdugót helyeztünk el.
A cementet 1158,10 m-ig kifúrva többszöri kísérlet után
március 19-én a kivehetõ ferdítõt sikerült leültetni és
4°-os ferdítéssel megkezdtük a melléfúrást. A melléfú-
rás a ferdítõ kiemelése után sikeresen haladt� és július
5-én 2076 m mélységet értünk el, majd a 65/8�-os bélés-
csövet 2030 m-ben 80 zsák cementtel becementez-
tük�� [12]

A hazai szaklapokban a ferdefúrásokról (irányított
ferdefúrásokról) további híradást csak 1944-ben talál-
hatunk, és az is csak a nemzetközi gyakorlatot ismerte-
ti, itthoni alkalmazhatóságáról nem tesz említést. [13]

A szénhidrogén-bányászatban az irányított ferdefú-
rási tevékenység 1944. év végén kezdõdött Dunántú-
lon, amikor a földgázkitöréses Lovászi�94. (L�94.) szá-
mú kút kigyulladt és tervbe vették annak egy 228 méter
távolságból lemélyítendõ mentesítõ fúrással történõ el-
fojtását. A fúrási terv szerint 1300�1400 méter mélység
között kellett volna az elkráteresedett fúrólyuk mélysé-
gi pontját elérni és a gáztároló réteg eliszaposításával a
gázkitörést megszüntetni. A fúrólyuk 1076 méterig ha-
ladt, maximális elhajlása 23° volt és vízszintes távol-
ságban 56 méterre közelítette meg a gázkitöréses fúró-
lyukat. Tekintettel arra, hogy a kráter beomlása követ-
keztében a gázkitörés megszûnt, a ferdítésnek további
értelme nem volt, és azt beszüntették. További irányí-
tott ferdefúrásokat a Lovászi-mezõben sikeresen vé-
geztek felhagyott mentéseknél a fúrólyukban bent ma-

3
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radt fúrószár kikerülésére. A Lovászi�101. (L�101.)
számú fúrásnál 500 métertõl 4 terelõ elhelyezéssel si-
került az 518 méterig kimentett fúrószárat kikerülni,
mintegy 7�8°-os dõléssel, szintén 1944�1945-ben. Ha-
sonlóképpen jártak el 1944-ben a Lovászi�99. (L�99.)
és 1945-ben a Lovászi�112. (L�112.) számú fúrások
esetében is, jóllehet az elõbbinél beállott fúrószártörés
a ferdítéstõl független okokból adódott. [8] [12]

A Nagyalföldön 1961�1962-ben mélyítették le az el-
sõ irányított ferdefúrást ferdítõturbinával a Hajdúszo-
boszló-mezõben. Az 1961. augusztus 23-án kitört,
majd kigyulladt és végül megsemmisült Hajdúszobosz-
ló�36. (Hsz�36.) számú fúrás mentesítésére egy irányí-
tott ferdefúrás lemélyítését határozták el. Szovjet segít-
séget kértek, s két moszkvai fúrási szakember � A. Sz.
Bronzov bányamérnök, VNIIBT (Össz-szövetségi Fú-
rástechnikai Kutató Intézet) ferdefúrási szakértõje és
G. J. Bobrisev mûszaki tanácsadó � segítségével elké-
szítették a mentesítõ fúrás tervét:
� 0�20 m: 24�-es függõleges fúrólyukba felszínig ce-
mentezett 20�-es béléscsõ;

� 20�200 m: 17�-es függõleges fúrólyukba felszínig ce-
mentezett 133/4�-es béléscsõ;

� 200�800 m: 125/8�-es 12�14° dõlésû, 9�-es ferdítõ-
turbinával irányított ferdefúrás mélyítése úgy, hogy
a lyuktalp 20�25 m-re megközelítse az eredeti fú-
rást, ebbe a ferde fúrólyukba 95/8�-es béléscsövet be-
építve az elõzõ béléscsõoszlop saruja fölé kell ce-
mentezni;

� 800�1200 m: 81/2�-es 2�4° dõlésû, irányított ferdefú-
rás mélyítése úgy, hogy ennek a lyukszakasznak a tal-
pa 10 m-re közelítse meg az eredeti fúrólyukat, majd
a beépített 65/8�-es béléscsövet 850 m-ig kell felce-
mentezni;

� 1200�1300 m: 2�4° dõléssel 51/2�-es fúrólyuk mélyí-
tendõ, amelynek el kell érnie az eredeti fúrólyuk ten-
gelyét.

Az így lemélyített mentesítõ fúráson keresztül a gázki-
töréses eredeti fúrólyuk háromirányú elszigetelését kell
megkísérelni:
� Az eredeti fúrólyukat 1300 m-ben elérõ 51/2�-es nyi-
tott lyukszakaszon át az iszapveszteséges szarmata
rétegek elzárására gélcementdugót kell a lyuktalpra
elhelyezni.

� A 65/8�-es béléscsõoszlop sarujába elhelyezett ce-
mentdugó után a három produktív gázszintet egyen-
ként megperforálva a szinteket öblítõiszappal, barit-
szuszpenzióval, illetve cementtejjel kell elszigetelni.

� A 65/8�-es béléscsõoszlop 840�850 m között beépített
könnyenoldó feletti szakaszának lecsavarása és kiépí-
tése után 800 m-bõl ismételt irányított ferdítéssel el
kell érni, s ezen a 81/2�-es lyukszakaszon át felülrõl el
kell cementezni az eredeti fúrólyukat.

A mentesítõ irányított ferdefúrást a fentiek szerint ki-
vitelezték, azonban a 65/8�-es béléscsövet csak eróziós
vágással tudták elvágni, majd kiépíteni. A cementdugó
elhelyezése után gyökérfúrást végeztek 81/2�-es szelvé-
nyen 812 métertõl 984 méterig, itt teljes iszapveszteség
lépett fel. A fúrólyukat nem sikerült öblítõiszappal fel-
tölteni, ezért cementdugóval elzárták. Újabb irányított
ferde fúrólyukat fúrtak 818 métertõl 857 méterig.
A 850 méterben elvégzett ferdeségmérés alapján a dõlés
28°, az irány 140�146° volt, amely a tervezettõl eltért.
Ezt a ferde fúrólyukat is elcementezték. Újabb fúrólyuk
ferdítése és fúrása történt 805 métertõl 1272 méterig.
Az eredeti tervtõl eltérõen a fúrólyukat 51/2�-es béléscsõvel
lecsövezték és kiképezték rétegvizsgálatra. Végül is egy
négyágú gyökérfúrásra sikeredett a mentesítõ fúrás. [12]

Az elõzõnél sokkal sikeresebb lett a második nagy-
alföldi irányított ferdefúrás. A Pusztaföldvár-mezõben
a Pusztaföldvár�50. (Pf�50.) számú kúton keresztül
1962 januárjában, a Békés-szintbõl, az 1727�1730 mé-
ter közötti perforációból a termelõcsõ és a béléscsõ sé-
rülésén keresztül gázátfejtõdés indult meg a levantei
rétegekbe. Napi 1 millió m3 gáz fejtõdött át, 1963. de-
cember és 1966. április között 13 kútban észleltek át-
fejtõdött gázt, amely 8 rétegben halmozódott fel a
306�539 méter mélységintervallumon belül. Az átfej-
tõdés idején a levantei rétegekben 2,5�3 bar túlnyomást
észleltek. Az átfejtõdés megakadályozására számos el-
fojtási kísérletet végeztek, azonban az átfejtõdést sem
baritos, sem vízüveges, sem egyéb tömedékelõ anya-
gok kútba nyomásával nem sikerült megakadályozni.
A gázátfejtõdés megszûntetését a kúttól 200 méter tá-
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4. ábra: Pusztaföldvár�50/a. számú fúrás kitûzése
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volságra megtelepített irányított ferdefúrás segítségé-
vel szándékoztak megakadályozni (Pf�50/a.), (4. ábra).
Feladat volt a Pf�50. számú kút megközelítése úgy,
hogy a kutak a tervezett mélységben (Békési-szintben,
1730 méterben) legalább 20 méterre közelítsék meg
egymást. A Pf�50/a. számú kutat 1964. március 10-én
kezdték el fúrni, az irányított ferdítést 650 méterben
kezdték el turbinával és 1766 méter mélységben fejez-
ték be. A munkálatok eredményeképpen a Pf�50/a.
számú fúrás talppontja a Pf�50. számú fúrás (kút) víz-
szintes vetülete és a ferdeségmérés alapján számított
talppont között helyezkedik el, az ideálisnak nevezhetõ
felezõpont közelében. A Pf�50/a. számú fúrás tényle-
ges talppontja a vízszintes vetületi ponttól 8,3 méterre,
a számított talpponttól 7,0 méterre és a felezõponttól
2,0 méterre helyezkedik el (5. ábra). A megközelítés
olyannyira jól sikerült, hogy a ferdefúráson keresztül
végrehajtott, cementtejjel történõ kútkörzet-elárasztás
eredményeképpen az átfejtõdõ gáz mennyisége
160 000 m3/nap mennyiségre csökkent. A Pf�50/a. szá-
mú kút ezután vízbesajtoló és vízlikvidáló kútként mû-
ködött. [12] [14]

A harmadik mentesítõ fúrás is sikeres lett. A kitört és
önmagát elfojtó Szank�4. számú fúrástól 171 méterre
telepített Szank�4/A. mentesítõ fúrás 1769 méter füg-
gõleges mélységben 4,35 méterre közelítette meg az
eredeti fúrólyukat (6. ábra). A kútkiképzés után ez a
kút vízbesajtolóként mûködött. [12] [14]

Ezt követõen a hazai szénhidrogén-termelés
legjelentõsebb területén, az algyõi mezõben mélyült
1967 óta a legtöbb irányított ferdefúrás, a kiképzett
algyõi kútállomány mintegy 30%-a. A szegedi
mezõben lefúrt irányított ferdefúrások száma majd-
nem elérte az 50%-os részarányt. Az irányított fer-
defúrások mélyítése általános gyakorlattá vált Ma-
gyarországon. [14]
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5. ábra: Pusztaföldvár�50. és �50/a. számú fúrások vetületei
a) ábra: Talpponti helyzet vízszintes vetülete

5. c) ábra: Pusztaföldvár�50/a. számú fúrás függõleges vetülete

5. b) ábra: Pusztaföldvár�50/a. számú fúrás vízszintes vetülete

6. ábra: Szank�4/A. mentesítõ fúrás
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5. Az irányított ferdefúrások eszközei

Az irányított ferdefúráshoz valamilyen ferdítõ elem,
ellenõrzõ és irányító mûszerek, irányt tartó, csökkentõ
vagy fokozó, a fúró fölé beépítendõ fúrószárelemek
szükségesek.

5.1. Ferdítõpályák
5.1.1. Kiemelhetõ ferdítõpálya

A kiemelhetõ ferdítõpálya az irányított ferdefúrások
legáltalánosabb ferdítõeleme volt a kezdetekben, amely
nem más, mint egy nyírószegecses rögzítéssel a fúrón
függõ homorú, alul vágóélben végzõdõ acélpálya
(7. ábra). A lyuktalpra vagy a ferdítés alapjául elhelye-

zett cementdugóra megfelelõ irányban leültetve a nyí-
rószegecs elnyíródik, s a fúrást megkezdve a fúró a fer-
dítõpálya mellett kitér az eredeti irányból. A ferdítõpá-
lya mellett 5�10 méter lyukat fúrva a szerszámot a fer-
dítõpályával kiépítve az elõfúrt lyukat felbõvítik
(8. ábra). A ferdítõpályával végzett irányított lyukfer-
dítés elõnye a viszonylagos egyszerûsége, ugyanakkor
számos hátránya közt kiemelhetõ, hogy minden lyukát-
mérõhöz megfelelõ méretû ferdítõpálya szükséges, s

egy-egy ferdítõpálya-ültetéssel csak egy bizonyos
2�4°-os dõlésfokozás lehetséges. Ha nagyobb dõlésû
lyukeltérítés szükséges, a ferdítõpályát többször kell
egymás után leültetni. (Lásd a Lovászi�101. számú fú-
rást, ahol a 7�8°-os dõlést 4 ferdítõpályával sikerült el-
érni.) Idõrabló és nehézkes a ferdítõpályával a dõlés
irányát változtatni, különösen, ha a fúrás dõlésszöge
már nagy. Példaként említhetõ, míg 10° dõlésû lyukban
egy-egy ferdítõpálya-ültetéssel 18° irányeltérítés érhe-
tõ el, addig 25° dõlésûben már csak 7°. Ez azt jelenti,
hogy 40° iránykorrekció eléréséhez 6 ferdítõpálya-ülte-
tés szükséges (9. ábra). A ferdítõpálya hátránya, hogy
puha, üledékkel (furadékkal) teli talpon könnyen el-
mozdul a helyzetébõl. Nehézkes a ferdítõpályás ferdí-
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7. ábra: Kiemelhetõ ferdítõpálya

8. ábra: Lyukferdítés munkaszakaszai a kiemelhetõ ferdítõpálya használatánál

9. ábra: Lyukdõlés és az egy ferdítõpálya-ültetéssel elérhetõ irányeltérés
összefüggése
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tés, ha a cementdugó-alapnál keményebb kõzetben kell
kiferdíteni a lyukat, ilyenkor a fúró gyakran visszatér a
cementdugóval feltöltött eredeti lyukba. A korszerû
ferdítõeszközök elterjedésével a kiemelhetõ ferdítõpá-
lya jelentõsége lecsökkent, ma már nem használják. [2]
[4] [6] [8] [13] [15]

5.1.2. Lentmaradó ferdítõpálya

A lentmaradó ferdítõpályát mind a nyitott fúrólyuk-
ban, mind pedig béléscsövezett kútban használják.
A ferdítõpálya elmozdulása ellen történõ rögzítése le-
het mechanikus ültetésû éksorral, permanens packerrel,
elcementezett alsórésszel, mentõharanggal (ékes vagy
rúgós), illetve menet-összecsavarással (10. ábra).

Az alkalmazandó ferdítõpályát minden esetben az adott
feladathoz választják meg, tájolva ültetik le és rögzítik.
A béléscsövezett kútból a lentmaradó, a megfelelõ
irányba tájolt és rögzített ferdítõpálya használatos a
béléscsõfalon mart ablakon keresztüli fúrólyuk elfer-
dítésére. [1] [4]

5.2. Ferdítõturbinák

A fúróturbina használatának gondolata már több
mint 140 éve felmerült és több szabadalmat be is jelen-
tettek (C. G. Cross 1873-ban, M. C. Baker 1884-ben az
Amerikai Egyesült Államokban, Blumenreich 1879-
ben Németországban, Simoshenko 1890-ben Oroszor-
szágban), amelyek azonban sohasem valósultak meg.

Az M. A. Kapeljusnyikov bakui mérnök 1922 szeptem-
berében bejelentett szabadalma szerinti egylépcsõs fo-
gaskerék-áttételû fordulatszám-csökkentõvel ellátott
turbinája 1924-ben meg is valósult. Ezzel egyidõben,
ugyancsak 1922-ben vetette fel Sharpenberg Ameriká-
ban az elsõ többlépcsõs fúróturbina gondolatát, ame-
lyet szabadalmaztatott is, ezt azonban csak 1926-ban
próbálták ki. A Kapeljusnyikov-féle turbinával 10 esz-
tendõ alatt mintegy 100 000 métert fúrtak összesen.
1934 után további 10�15 év kellett azután ahhoz, míg
szovjet mérnökök 20 turbina típussorozaton keresztül
eljutottak a mai korszerû fúróturbinához. Felhagytak a
Kapeljusnyikov-féle egylépcsõs turbina tökéletesítési
törekvéseivel és a figyelmet a többlépcsõs fúróturbiná-
ra összpontosították. Elhagyták a fogaskerék-hajtómû-
vel megoldott fordulatszám-csökkentést, valamint a
golyóscsapágyakat, és rátértek a fúróiszappal kent gu-
micsapágyakra, amelyek egyszerûségébõl fakadó siker
azután a szériagyártású fúróturbinákhoz vezetett.
A Szovjetunióban Sumilov, Tagiev, Joaneszján ésGusz-
man által kidolgozott fúróturbina a maga egyszerû-
ségében tökéletes eszközzé vált. Ausztriában és Né-
metországban foglalkoztak fúróturbina gyártásával és
részben új utakon Franciaországban (Tiraspolsky) és
Angliában (Whittle).

A fúróturbina általános, tehát minden kõzetben le-
hetséges használatát, a kisebb fordulatszámon nagyobb
forgatónyomaték elérését elõször az 1952-ben alkalma-
zott szekciós, azaz sorosan kapcsolt fúróturbina bizto-
sította. [3] [4] [7] [11] [14] [15] [17]

5.2.1. Hagyomá-
nyos turbina fer-
dítõ átmenettel

A fúróturbinákat
egyszerûen át lehe-
tett alakítani ferdí-
tõszerszámmá, az-
az, a fúróturbina fö-
lé helyezett egy
1�3°-os ferdítõát-
menet segítségével
a fúrószár tengelyét
eltérítették (11. áb-
ra). Az elsõ hajdú-
szoboszlói, pusz-
taföldvári, szanki,
budafai, lovászi és
algyõi irányított
ferdefúrások az ak-
kor korszerûnek
számító, a fúrótur-
bina és a súlyosbí-
tóoszlop közé he-
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11. ábra: Hagyományos ferdítõátmenetes turbina

10. ábra: Lentmaradó ferdítõpályák

Oldható mechanikus
ültetésû éksoros

Permanens
packeres

Elcementezhetõ Mentõharangos Összecsavarható

a. Béléscsövezett fúrólyukban b. Nyitott fúrólyukban
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lyezett ferdítõátmenettel ellátott, rövid vagy szériatur-
binával, hagyományos fúróturbinával � T és TSZ-típus
� mélyültek. Ennél a hagyományos ferdítõszerszámnál
a szerszám-összeállítás geometriájából eredõen a fúró
nekifeszül a fúrólyuk falának. A ferdítõhatás a lyukfal-
hoz szorító rugalmas erõ hatása alatt, a lyukfal �faragá-
sának� eredményeként jön létre, ami a fúró erõs oldal-
kopását okozza, a turbina számára pedig kedvezõtlen
üzemviszonyokat teremt. [4] [5] [14] [18]

5.2.2. Kombinált ferdítés

Az algyõi mezõ kutatásának kezdetén az irányított
ferdefúrások fõként a hagyományos, ferdítõ átmenettel
ellátott fúróturbinával mélyültek. A turbinákhoz
használt fúrók rövid élettartama miatt az egy fúróme-
netre esõ szakaszhossz rövid volt, gyakran kellett
kiépíteni fúrócserére. A jelentõs fúrófelhasználás mel-
lett a lyukmélyítés sebessége is alacsony volt. A na-
gyobb lyukmélyítési sebességre való törekvés indokol-
ta a kombinált módszerre történõ áttérést, azaz a turbi-
nás és a rotari-fúrást felváltva alkalmazták. A rotari-
módszeren belül pedig megfelelõ ferdeségnövelõ
(12/a. ábra), stabilizáló (12/b. ábra) és ferdeség-
csökkentõ (12/c. és d. ábra) szerszám-összeállításokat
sikerült kialakítani, illetve a gyakorlatban alkalmazni.

A két fúrásmód kombinálása elõnyös volt a szegedi
és a hasonló lyukszerkezetû irányított ferdefúrásoknál.
A hosszú stabil szakasz és a nagy ferdeség következté-
ben fellépõ jelentõs súrlódási erõ mellett nehezebb volt
a megfelelõ fúróterhelés tartása, és egyre nehezebbé
vált a kis forgatónyomatékot leadó fúróturbina munká-
ja, ezért csökkent a fúrási sebesség. Ilyen esetben a
lyuktalpon a rotari-szerszámmal hatékonyabban volt
érvényesíthetõ a nagyobb forgatónyomaték, megnõtt a
fúrómenet hossza és sebessége.

A rotari-szerszámmal történt ferdeségnövelés,
-csökkentés és -stabilizálás elõnye abban rejlett, hogy

mindez �automatikusan� végezhetõ, külön tájolás és
egyéb körülményes munkafolyamatok nélkül. Ennek a
módszernek az alkalmazása egyszerû, olcsó és bizton-
ságos, így az irányított ferdefúrások gazdasági mutató-
it kedvezõen befolyásolta. [5] [14]

5.2.3. Spindeles turbinák
5.2.3.1. Ferdítõturbina

Az irányított ferdefúrások számának növekedése ki-
szorította a hagyományos turbinát és az 1970-es évek
közepétõl a korszerûbb ferdítõturbina � OT és OTSZ
típus � alkalmazása vált általánossá. A spindeles turbi-
nából kialakított ferdítõturbinánál a ferdítõátmenet
alatt csak a csapágyszekció helyezkedik el. A ferdítõ-
szerszám alsó karjának a hossza és a súlya lényegesen
kisebb. A ferdítõhatás az aszimmetrikus talpi kõzet-
bontás eredménye, ami jelentõsen növelhetõ a turbina
üzemviszonyainak zavartalansága mellett anélkül, hogy
a szükséges turbinaszekciók, illetve turbinalépcsõk
számát csökkenteni kényszerülnének, sõt azokat na-
gyobb teljesítmény elérése céljából még növelhetik is.

Az OT típusú ferdítõturbinás fúrószerszámnál a fer-
dítõátmenet nem a turbina felsõ végéhez csatlakozik,
hanem a fúrótól kb. 3 méterre található, s így a talphoz
közelebb került ferde átmenet hatékonysága és beépít-
hetõségi biztonsága nagyobb, mint a hagyományos fer-
dítõturbináé. A turbina szekciót és a csapágy szekciót a
ferde átmenetben lévõ csuklós tengelykapcsaló köti

össze (13. ábra).
Mivel a rugalmas
ferdítõerõ helyett
az aszimmetrikus
kõzetbontás vette át
a döntõ szerepet a
ferdítés folyamatá-
ban, ez azt eredmé-
nyezte, hogy a fer-
dítõszerszám ferdí-
tõképessége mate-
matikailag igen
pontosan meghatá-
rozható és számít-
ható volt a fúró- és
a ferdítõszerszám
geometriai paramé-
tereinek függvé-
nyében.

A számított érté-
kek helyességét a
ferdítési gyakorlat
nagy pontossággal
igazolta. [5] [6]
[14] [18]
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12. ábra: Rotari-szerszám-összeállítások
a) Fúróközeli központosító; b) Kettõ központosító; c) Sima szerszám; d) Fúró-
távoli központosító

13. ábra: Ferdítõturbina
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5.2.3.2. Alátétes turbina

Az irányított ferdefúrásoknál a ferdítõturbinával
elért megfelelõ azimut és ferdeség után, a stabil lyuk-
szakasz mélyítésére jól bevált szerszámként használták
az alátétes turbinákat, amelyek tájolás nélkül enyhe
mértékben növelik a lyuk ferdeségét, azt stabilizálják
vagy enyhén csökkentik a kívánt értékig, és közben az
azimut gyakorlatilag nem változik (14. ábra). Az OT és
OTSZ típusú turbinákat alátétes (stabilizátoros) turbi-
nákká alakítva meg tudták határozni a lyukferdeség
alakulására gyakorolt hatásukat. Az alátétes turbinán a
spindel nyakrészén, a �turbina-gallér� számára kialakí-
tott szûkületben, körben távtartó lemezek vagy gyûrû
(alátét) helyezkednek el. Az alátét méretétõl és elhelye-
zésétõl függ a fúróturbina hatékonysága. Az alátétes
fúróturbinák hatékonyságának fõ meghatározói (adott
lyukátmérõ és turbinaméretek mellett) az alátét ma-
gassága (�b� ábra) és a fúró homlokfelületétõl mért
távolsága (�1� ábra).

Az irányított ferdefúrási gyakorlatban azt a célszerû
megoldási módot választották, amelyben az alátét elhe-
lyezése változatlan (konstrukciós elõnyök miatt), és
csak az alátét méretét változtatják a lyukirányítási kö-
vetelményeknek megfelelõen. Ennek meghatározására
matematikai összefüggést alkalmaztak, így gyakorlati-
lag igen nagy biztonsággal tudtak választani alátétes
fúróturbinát a különbözõ feladatokhoz. Emellett olyan
fel- és leszerelhetõ (könnyen oldható) stabilizátor-
konstrukciókat alakítottak ki, amely a fúrás folyamán
könnyen végrehajtható stabilizátor méretcserét tett le-
hetõvé a lyukirányítási (ferdeségszabályozási) igé-
nyeknek megfelelõen. Külön figyelmet érdemel, hogy
az alátétes turbina a fúrólyuk azimutjának irányát gya-

korlatilag állandó értéken tartja, függetlenül attól, hogy
a ferdeség növelésére vagy stabilitására méretezték a
turbina alátétjét.

Az alátétes turbinák hatékonysága általában 10°-nál
nagyobb lyukferdeségek mellett érvényesül. [5] [14]
[7] [18]

5.2.3.3. �Sima� spindeles turbina

A természetes ferdeségcsökkenés kihasználásának
nagy gyakorlati jelentõsége van, mert elkerülhetõ a fer-
dítõszerszámmal történõ �erõszakos� ferdeségcsökken-
tés. Ennek eredményeként részben a fúrólyuk profil-
jában kiküszöbölhetõ a hirtelen irányváltozás, másrészt
a ferdeségcsökkenés szakaszában � általában nagyobb
mélységekben � elkerülhetõk a nehézkes tájolási
mûveletek. A �sima� spindeles turbina alkalmazása
ferdeségcsökkenést eredményez. Az egyedi spindeles
fúróturbina alátét nélkül a fúrólyuk mérsékelt balra haj-
lását � az azimutérték számszerû csökkenését � okozta,
amivel az irányított ferdefúrások kivitelezésénél
feltétlenül számolni kellett. [18]

A hagyományos ferdítõátmenetes turbina és a spin-
deles turbinák összehasonlítását a 15. ábra szemlélteti.

5.3. Ferdítõ lyuktalpi csavarmotorok
Az Országos Kõolaj- és Gázipari Tröszt és a moszkvai

Össz-szövetségi Fúrástechnikai Kutató Intézet (VNIIBT)
között létrejött kétoldalú együttmûködés keretében 1980-
ban csereeszközként �D� típusú lyuktalpi csavarmotorok
(D�172, D�85, D�54) érkeztek a Kõolajkutató Vállalat-
hoz (16. ábra). Ezek megismerése és a szovjet szakem-
berekkel történt konzultáció után több fúrási kísérlet folyt
le függõleges és irányított ferdefúrásokban.

A lyuktalpi csavarmotor két részbõl áll. A hajtó
motorrész és a csapágyszekció házrészeit egy átmenet,
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14. ábra: Alátétes turbina

15. ábra: Hagyományos ferdítõátmenetes turbina és spindeles turbinák
összehasonlítása
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míg a tengelyeket egy csuklós tengelykapcsoló köti
össze. A D 172 típusú lyuktalpi csavarmotor átalakítását
felkínálta ez a két részre osztottság. A motor- és a csa-
págyszekciók közé egy 1°-os ferde tengelyû közdarabot
iktattak, valamint a csavarmotor felsõ részét egy ál-
lítható jelölõkéses átmenettel látták el, s így ferdítõ lyuk-
talpi csavarmotort alakítottak ki (17. ábra). A sikeres
üzemi kísérletek � Algyõn 10 irányított, valamint egy
mentõ jellegû ferdítés � után a többi �D� típusú lyuktalpi
csavarmotort is átalakították ferdítõ csavarmotorrá.

A ferdítõ csavarmotor és a ferdítõturbina ferdítõ- és
iránytartási képességei között lényeges eltérés nem volt
tapasztalható. Óriási elõnye a csavarmotornak, hogy a
görgõsfúró által megkívánt üzemviszonyokat lényege-
sen jobban ki tudja elégíteni, mint a turbina. A fúrótur-
binához képest kisebb fordulatszám és nagyobb terhel-
hetõség miatt a csavarmotorral jóval nagyobb lett az egy
fúróra esõ elõhaladás, ezért a tervezett ferdeséget általá-
ban egy fúrómenettel el lehetett érni. Turbinával na-
gyobb ferdeség esetén 2�3 ferdítõmenetre volt szükség.

A ferdítõ lyuktalpi csavarmotorok üzemszerû hasz-
nálata fokozatosan kiszorította a turbinák alkalmazását.
A turbinákat fokozatosan leselejtezték és újabb beszer-
zésekre már nem került sor. [19]

5.4. Fúrószerszám beépítése

Az irányított ferdefúrás során maga a ferdítõelem
csak a dõlésszöget növeli, a kívánt ferdítési irányt a fer-

dítõelem szimmetriasíkjának mûszeres irányításával le-
het elérni. Az elsõ magyarországi irányított ferdefúrás-
nál (Lovászi�94.) 1944�45-ben, az arra a munkára
összeállított fúrószerszám-irányítószerkezet nem volt
teljesen megfelelõ, mert a hadi helyzet miatt a mûszerek
az óvóhelyekre voltak berakva és az egész országban
nem lehetett akkor alkalmas szögmérõ mûszert találni.

A ferdítõelem irányát régebben minden esetben irá-
nyított beépítéssel, azaz a beépítéskor a fúrószár min-
denkori szögelfordulásának rögzítésével (mûszeres
irányzással), vagy a fúrócsõ elfordulásának egyszerû
jelölésével végezték. Ma kizárólag a talpi mûszeres irá-
nyítás használatos. Tehát, a fúrólyukakba beépített esz-
közök mélységbeli helyzetének (irányának) mûszaki
meghatározása elvileg két egymástól teljesen eltérõ
módon lehetséges:
� A terelõeszközt a felszínen egy bizonyos irányba be-
állítják. A terelõeszköz helyzete � a beépítés alatt �
állandó ellenõrzés alatt van, és az kellõ irányba elfor-
dítható.

� Az ellenõrzés nélkül beépített terelõeszköz helyzetét
a fúrószárban dróthuzallal vagy mérõkábellel leenge-
dett mûszer segítségével állapítják meg.

5.4.1. Fúrószerszám irányított beépítése

Mindenképpen irányított beépítésre volt szükség, ha
az irányított ferdítést függõleges, vagy közel függõle-
ges � meglévõ lyukferdeség 3�4°-nál kisebb � fúró-
lyukból kezdték. Ez esetben a fúrócsövek végeinél, szi-
gorúan egy alkotó mentén, a fúrócsõ hosszirányában
egy-egy 2 centiméter hosszúságú jelet ütöttek be hideg-
vágóval. A pontos bejelölést jelölõvilla segítségével
végezték el (18. ábra).

A fúrószerszám irányított beépítése a következõkép-
pen történt: A ferdítõelem külsõ felületén lévõ, a hatás-
irányt mutató jelet a fúró, a turbina vagy csavarmotor,
a ferdítõelem és a közvetlen fölé csatlakozó súlyosbító
összecsavarása után a forgatóasztal álló részén bejelölt,
a reaktív elcsavarodást is figyelembe vevõ irányba állí-
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18. ábra: Jelölõvilla

16. ábra: �D� típusú
lyuktalpi csavarmotor

17. ábra: �D� típusú lyuktalpi csavarmotor
átalakítása
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tották. A jelek pontos összehangolásához a jelölõvillát
használták. Ezt követõen az elsõ súlyosbító alsó jelét
kivetítették a forgatóasztal álló részére, ugyancsak a je-
lölõvilla segítségével. Miután ez megtörtént, a fúrót, a
turbinát vagy a csavarmotort és a ferdítõ átmenetet le-
engedték a fúrólyukba úgy, hogy az ékbeültetésnél a
súlyosbító felsõ jele az ék fölött látható maradjon. Fel-
csavarták a következõ súlyosbítót. Összecsavarás után
leellenõrizték, hogy az elsõ súlyosbító felsõ jele egybe-
esik-e a forgatóasztalra kivetített megfelelõ jellel.
Amennyiben elfordulás történt, a fúrószárat jobbra for-
gatva a jeleket ismét összehozták. Ebben a helyzetben
ismét kivetítették az imént felcsavart súlyosbító alsó je-
lét a forgatóasztal álló részére, amelynek megtörténte
után az elsõ súlyosbító jelét törölték és a fúrószárat le-
engedték a fúrólyukba úgy, hogy a felsõ jel látható ma-
radjon az ékelés felett. Felcsavarva az újabb súlyosbí-
tót, majd a fúrócsövet, a beépítést az elõzõ séma szerint
folytatták, egészen a forgatórúd felcsavarásáig. A leg-
felsõ fúrócsõ felsõ jelét a megfelelõ irányba beállítva, a
forgatórúd megjelölt élét a forgatóasztal álló részére ki-
vetítették, természetesen a felsõ fúrócsõ jelét továbbra
is megõrizve. Ezután a forgatórudat leengedték és a for-
gatóékeket behelyezték. A forgatórúd jelölt élének meg-
felelõ irányba állása mellett, a turbinát vagy a csavar-
motort beindítva, az irányított ferdefúrást megkezdték.

Az irányított beépítés módszere sok hibalehetõséget
rejtett magában, e mellett körülményes és hosszadal-
mas is volt. Ezért csak kisebb mélységekben, kisebb
ferdítési értékeknél használták. [5]

5.4.2. Mûszeres talpi irányítás

Az irányított beépítés mellett természetesen rendel-
kezésre álltak az akkori követelményeknek megfelelõ
lyuktalpi tájoló mûszerek is.

A talpi irányítás alapelve, hogy a ferdítõelem fölé
beépített dõlés- vagy dõlés- és iránymérõ mûszerrel
rögzítik a fúrólyuk dõlésének relatív (ferdítõelem szim-
metriasíkjához mért), vagy a relatív és az abszolút
(mágneses É-hoz mért) irányát. Az elõbbi közvetett, az
utóbbi a közvetlen irányítás módszere. A dõlés- és
iránymérõ mûszerek a dõlést ingás, golyós vagy folya-
dékszintes jelzéssel, az irányt pedig mágnestûvel vagy
pörgettyûvel (giroszkóp), illetve megfelelõ ólomlenyo-
mattal mérik. [4]

5.4.2.1. Savas tájoló mûszer

Az elsõ irányított ferdefúrások lyuktalpi tájoló
mûszere a Kuligin-Sangin típusú savas mûszer volt
(19. ábra). Ez lényegében egy 80�100 centiméteres
csõdarabból készült, amelynek alsó részébe egy fluor-
savval megtöltött üveghengert helyeztek. A mûszer
talpán ólompecsét van, amely a tájoláskor a jelzõkésrõl
lenyomatot vesz. Az üveghengerben a fluorsav a 10�15

perces lyuktalpon
történõ állása köz-
ben vízszintesen el-
helyezkedve ovális
vonalat mar. A mû-
szer kiemelése után
összeolvasva az
üveghengeren lévõ
és a lyukferdeség
irányát mutató mini-
mum pontot az
ólompecséten lévõ
lenyomattal, megál-
lapítható a ferdítõ-
szerszám helyzete a
fúrólyuk meglévõ
ferdeségéhez viszo-
nyítva.

Mint a fluorsav
veszélye, mint pedig
az üvegedény gya-
kori elfordulása, el-

mozdulása miatti eredménytelen mérések miatt ennek a
mûszernek a használatát elvetették. [4] [5]

5.4.2.2. Fotoinklinométer

Az irányított ferdefúrások számának növekedése
szükségessé tette korszerûbb és megbízhatóbb tájoló
mûszer beszerzését. A hazai mélyfúrási gyakorlatban a
Leutert típusú fotoinklinométer terjedt el, amelynek
elõnye, hogy tájolás közben méri a lyuktengely ferde-
ségét és irányát is.

A vastag falú fémtokos mûszerben egy fokbeosztá-
sú, üvegbõl készült gömbhéj van, amelyben egy golyó
mozoghat. A golyó minden esetben a gömbhéj legmé-
lyebb részén helyezkedik el, a fúrólyuk elferdülésének

megfelelõen. A gömb-
héj alatt egy iránytû
van (20. ábra).
Amennyiben a lyuk-
talpon � amikor a
mûszer nyugalmi
helyzetben van � a
golyó és az iránytû
helyzetét a fokbeosz-
tással együtt lefény-
képezik, megkapják a
dõlés nagyságát és
irányát. Ugyanakkor
a ferdítõátmenet ha-
tásirányáról a mûszer
alján elhelyezett ólom-
pecsét ad képet, a fer-
dítõátmenetbe behe-
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19. ábra: Savas tájoló mûszer

20. ábra: Fotoinklinométer
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lyezett jelzõkés nyomát. A két felvételt összeolvasva
megállapítható a ferdítõszerszám helyzete a mágneses
észak irányához viszonyítva, s ennek alapján pedig rá-
fordítással a szerszám a felszínen könnyen beállítható a
szükséges ferdítési irányba. Az ilyen mágneses mûszer
alkalmazásánál közvetlen a ferdítõ átmenet felett leg-
alább egy antimágneses súlyosbítót kell alkalmazni.
A fotoinklinométer alkalmazhatóságát a gömbhéj
fokmértéke (8°, 16°, 28°) határolta be. [5] [6]

5.4.2.3. Nagyferdeségû tájoló
mûszer

Az egyre növekvõ számú na-
gyobb ferdeségû irányított ferde-
fúrások tájolására szerezték be az
Ambarcumov-féle tájoló mûszert
(21. ábra). Ennek lényege, hogy a
mûszer súlypontja a tengelyhez
viszonyítva külpontosan helyez-
kedik el, így a mûszer a ferde fú-
rólyukban mindig egy bizonyos
meghatározott iránnyal ellentéte-
sen helyezkedik el. A mûszer al-
ján ólompecsét van, ami a jelzõ-
késre ráütve lenyomatot vesz fel.
Kiépítés után a mûszerrõl közvet-
lenül leolvasható a ferdítõelem
helyzete a fúrólyuk meglévõ fer-
deségéhez viszonyítva. Alkalma-
zásának elõnye az volt, hogy mû-
ködése pillanatszerû és így nem
kívánt hosszabb szerszámállást a
lyuktalpon. [5]

5.4.2.4. Univerzális tájoló mûszer

Az elõzõ tájoló mûszerek alkalmazását kiszorította
az OGIL (Kõolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató

Laboratórium) és az OKGT NKFÜ (Or-
szágos Kõolaj- és Gázipari Tröszt Nagy-
alföldi Kutató- és Feltáró Üzem) által az
1970-es évek elején kifejlesztett IK típu-
sú tájoló mûszer (22. ábra). Ez a mûszer
a ferdeségen és a dõlésirányon kívül a
ferdítõszerszám helyzetét is méri. A fer-
dítõszerszám tetején egy állítható veze-
tõcsappal ellátott hüvely van, s ezt a csa-
pot a beépítés elõtt a ferdítõ hatásirányba
állítják. A mûszer alján egy hasított saru
helyezkedik el, amelyik a mûszert beve-
zeti a ferdítõ hatásirányába állított irá-
nyító átmenetbe. Ekkor a mûszer hasíté-
ka is a ferdítõ hatásirányába áll (23.
ábra). A filmre a hasítéknak megfelelõ
nevezetes pont rákerül, s így a szerszám
hatásiránya a filmrõl leolvasható. Ennek
az univerzális tájoló mûszernek az volt
az elõnye, hogy egy beépítés folyamán
tetszés szerinti számban végezhettek mé-
réseket. [5] [6] [21]

5.4.3. Ferdeségmérés

Az irányított ferdefúrások kivitelezé-
sének sikere jelentõs mértékben függött
a rendszeres és megfelelõ idõben végre-
hajtott ferdeségmérésektõl. Ez volt az
alapfeltétele annak, hogy a fúrás menete
folyamán a ferde fúrólyuk alakulása ál-
landóan ellenõrzés alatt álljon és bármilyen rendelle-
nességrõl idõben tudomást lehessen szerezni. Így az
esetleges rendellenességek kiigazítása normális úton
végrehajtható volt, viszonylagosan egyszerû és olcsó
eszközökkel, elkerülhetõvé vált a rosszul sikerült lyuk-
szakasz elcementezése és újrafúrása. A ferdeségméré-
seket ugyanazokkal a mûszerekkel végezték el, ame-
lyekkel a tájolást.

A ferdeségmérések végrehajtása a fúrószerszám ki-
építésekor általában a Leuter típusú fotoinklinométer-
rel történt. Ez a felszínrõl kábelen keresztül vezérelhe-
tõ, mágnestûvel ellátott mûszer tette lehetõvé a ferde-
ség (dõlés) nagyságát és irányát (azimut), valamint
azok regisztrálását. A filmet egy törpe elektromotor
forgatta tovább, s egy-egy kiépítés alkalmával � külön-
bözõ mélységekben � 50�60 felvételt is készíthettek.
Nagyobb lyukferdeség és hõmérséklet esetén a na-
gyobb méréshatárú és hõmérséklettûrõ IK típusú uni-
verzális mûszerrel mérték a ferdeséget.

A ferdítõelemmel mélyülõ szakaszban 40�60 méter
elõhaladás után végeztek ferdeségméréseket. Ezen be-
lül a mérési ponttávolság 10 méter és minden egyes
pontban dupla mérést végeztek úgy, hogy az átfúrt sza-
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21. ábra: Nagyferdeségû
tájoló mûszer

23. ábra: Uni-
verzális tájoló
mûszer tájolásra
készen
1. Hatásirány jele;
2. Univerzális tá-
joló mûszer;
3. Irányító átmenet;
4. Vezetõcsap;
5. Hasított saru;
6. Állítható hüvely

22. ábra: Univerzális tájoló mûszer
a) Állítható vezetõ csap: 1. Irányító átmenet; 2. Állítható hüvely; 3. Vezetõcsap;
4. Rögzítõcsap; b) Tájoló mûszer; c) Hasított saru
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kaszt kétszer mérték végig. Ugyanakkor, minden méré-
si sorozatnál az elõzõleg bemért lyukszakasz 3�4 leg-
felsõ pontját (azonosító fedõpontok) újra megmérték.
Így lehetõség adódott az esetleges mérési- vagy mû-
szerhibák észlelésére.

A ferdítõelem nélkül mélyülõ ferde lyukszakaszok
esetén (stabilizátorral történõ fúrás vagy a természetes
ferdeségesés szerinti ferdeségcsökkentés) egy-egy fú-
rómenet 100�200 méter hosszú is lehetett, különösen,
ha az adott területen jól ismert volt a rétegek viselkedé-
se az ilyen szerszámösszeállítás alkalmazásánál. A mé-
rési ponttávolság 20�40 méter volt. [5]

5.4.4. Irányítószerszám

Az irányítószer-
szám (Steering Tool)
az irányított ferdefú-
rások mélyítése során
a fúrószerszám irá-
nyítására alkalmas
mûszeregyüttes. Az
irányított elõfúrás so-
rán az elõfúrással
egyidejûleg folyama-
tosan méri és kijelzi a
fúrólyuk ferdeségét
és irányát, valamint a
beépített fúrószer-
szám hatásirányát, s
ezzel lehetõvé teszi
az irányított ferdefú-
rások pontos és gyors
lemélyítését (24. ábra).

A fúrólyukba be-
épített ferdítõszer-
szám hatásirányával
megegyezõ irányba
állítják be az irányító-
átmenetben (ferdítõ-
átmenetben) lévõ
csapot. Az irányító-
szerszám a végére
szerelt hasított saru
segítségével az univerzális mûszerhez hasonlóan csak
egy meghatározott helyzetbe, a ferdítõátmenetbe tud
belecsúszni. A mûszeregyüttest vitla segítségével, ká-
bellel engedik be a fúrószárba (25. ábra). A felszínen a
fúrás során a fúrószárhoz nem az öblítõfejjel és a for-
gatórúddal, hanem egy speciális eszközzel, az úgy-
nevezett munkaszakasszal csatlakoznak (26. ábra).
A munkaszakasz tetején az öblítõ tömszelence helyez-
kedik el, amely lehetõvé teszi a rotari-tömlõn keresztül
a folyamatos öblítést, a fúrószerszám mozgatását és

utánengedését oly módon,
hogy a fúrószerszámban bent
van az irányítószerszám és a
kábel segítségével folyama-
tos kapcsolat van a mûszer-
együttes és felszínen lévõ
adatfeldolgozó egység kö-
zött. A mûszeregyüttes a fú-
rólyuk helyzetére, a mágne-
ses északhoz való irányára
(azimut) és ferdeségére vo-
natkozó jeleket elektroniku-
san feldolgozza és a felszínen
lévõ adatfeldolgozó egység-
hez továbbítja, amely azokat
tovább feldolgozza, és szük-
ség szerint átalakítja. A jelek
az átalakítás után a fúrólyuk
térbeli helyzetére vonatkozó
adatként megjelennek az
adatfeldolgozó- és a munka-
padi kijelzõn, képernyõn,
ahol közvetlenül leolvasható
a fúrólyuk iránya, ferdesége
és a fúrószerszám hatás-
iránya. A fúrócsõszakasz
hosszának lefúrása után az
irányítószerszámot a vitlás
egység visszahúzza a munkaszakaszba, amelyet félre-
állítanak. Rátoldanak egy új fúrócsõszakaszt, majd
visszatéve a munkaszakaszt az irányító mûszert leenge-
dik, beültetik a helyére, és folytatható az irányított fer-
defúrás. A rátoldás után a fúrócsõszakasz teljes hossza
lefúrható. S ez így
ismétlõdik a terve-
zett talpmélység el-
éréséig, illetve a fú-
rószerszám szüksé-
ges kiépítéséig (fú-
ró-, turbina- vagy
csavarmotorcsere),
amikor is az irányító
szerszámot kihúz-
zák, a munkasza-
kaszt félreállítják és
a fúrószár kiépít-
hetõ. A lyuktalpi
turbina vagy csavar-
motor reaktív nyo-
matéka nem zavaró,
mivel az irányító-
szerszám helyzete a
fúrószerszám elcsa-
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25. ábra: Az irányítószerszám
beépítése

26. ábra: Az irányítószerszám munkaszakasza

24. ábra: Irányítószerszám



www.ombkenet.hu * BKL Kõolaj és Földgáz, 148. évfolyam, 2015/1. szám

varodásának mértékétõl független. A fúrószerszám
balra forgása a csigasor biztonsági zárjának rögzí-
tésével akadályozható meg. [6]

A magyar kõolaj- és földgázbányászat 1983-ban � az
iparág korszerûsítésére kapott Világbanki kölcsön ke-
retén belül � a Sciefitic Drilling International (SDI) tár-
saságtól szerezte be, az akkor újdonságnak és korsze-
rûnek számító irányító szerszámot, a Steering Tool-t. Ezt
1992-ig használták, amikor is a hazai fúrási vállalko-
zóknak az irányított ferdefúrási szolgáltató tevékeny-
sége megszûnt, illetve ezt a szervizt nemzetközi � erre
a tevékenységre szakosodott � társaságok versenyez-
tetés során nyerték el.

6. Irányított ferdefúrások tervezése, mû-
veleti irányítása, a szükséges eszközök
beszerzése, karbantartása és továbbfej-
lesztése

Az irányított ferdefúrások tervezését, mûveleti irá-
nyítását, a szükséges eszközök beszerzését, karbantar-
tását és a továbbfejlesztéseket 1967-ig a magyar szén-
hidrogénipar gazdálkodó szervezetein belül a fúrási
vállalatok végezték. 1967. július 1-jei hatállyal megala-
pította a nehézipari miniszter a Kõolaj- és Földgázbá-
nyászati Ipari Kutató Laboratóriumot (OGIL). [21] Az
irányított ferdefúrások tervezése, mûveleti irányítása és
továbbfejlesztése átkerült az OGIL-hoz, a szükséges
eszközök beszerzése és karbantartása továbbra is a fú-
rási vállalatoknál maradt.

Minden irányított ferdefúrás mélyítéséhez ferdítési
tervet kellett készíteni, amelyet a fúrási vállalatok meg-
rendelése alapján az OGIL Fúrástechnológiai Osztálya
készítette el és a fúrási vállalatok felelõs mûszaki
vezetõje hagyta jóvá. Eleinte egyszerû, kézi számolás-
sal készültek a tervek. A fúróberendezések gyors és
pontos kiszolgálása alapkövetelmény volt. Ezért szük-
séges volt az irányított ferdefúrások kivitelezésénél a
soron következõ lyukirányítási operációs mûvelet meg-
határozása kint a fúróberendezésnél, terepi viszonyok
között. E célra hozták létre az OGIL-Direktor és az
OGIL-Projektor segédeszközöket, amelyek megbízha-
tóak és könnyen kezelhetõek voltak. A segédeszközök-
bõl a KGST-országok* számára mintegy 1200 darab
készült.

Az OGIL-Direktor-ral a ferde fúrólyuk adatai alap-
ján meg tudták határozni az iránykorrekcióhoz szüksé-

ges szerszámbeállítást. AzOGIL-Projektor (27. ábra) a
fúrólyuk vízszintes vetületének gyors felrajzolásához
volt szükséges, amely ugyancsak adatokat szolgáltatott
a fúrólyuk továbbfúrásához, szemléltetve a lyuktengely
célmegközelítését, és segített a további fúrómenetek
helyes szerszám-összeállításának megválasztásában,
vagy a lyuktengely kedvezõtlen alakulása esetén fi-
gyelmeztetett a korrekció szükségességére.

Az irányított ferdefúrások számítási programjai elsõ-
ként EMG�666 típusú asztali számítógépre készültek
el, úgymint a ferdítéstervezés számítógépes programja
és a ferdefúrás tényleges térbeli helyzetének meg-
határozására szolgáló program. A tervezõprogram se-
gítségével készültek az irányított ferdefúrások lyukpro-
filtervei. A számítógépes tervezés nagy elõnye, hogy
viszonylag rövid idõ alatt számos lyukprofil-variáció
vizsgálható meg, és kiválasztható a feladatnak leg-
inkább megfelelõ megoldás. A program a vízszintes ki-
térés, a célréteg mélysége, a magfúrások helye, a bélés-
csõsaru helye, a talpmélység stb. bemenõ adatok figye-
lembevételével adott mélységközönként számította a
lyuktengelyhosszt, a lyukferdeséget, a vízszintes kité-
rést stb. A kiértékelõ (adatfeldolgozó) program beme-
nõ adatként a mélységet, lyukferdeséget, azimutot, az
utolsó mért pontban számított X, Y, Z koordinátákat
kért. Ezen adatok felhasználásával pontos adatokat
szolgáltatott a lyuktengely alakulására és a tervtõl tör-
tént eltérésre vonatkozóan.

A számítástechnika fejlõdése során � természetesen
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27. ábra: OGIL-Projektor

*Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (rövidítve: KGST, angolul Comecon) a közép- és kelet-európai szocialista országok gazdasági együttmûködési
szervezete a hidegháború alatt. 1949. január 25-én hozták létre Moszkvában szovjet kezdeményezésre, miután világossá vált, hogy a Marshall-terv a Szov-
jetunióra nem fog kiterjedni, ugyanakkor az veszélyes vonzerõt jelenthetett a Jalta után a szovjet érdekszférába került országok számára. Alapító tagjai a
Szovjetunión kívül Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia voltak. Késõbb csatlakoztak: Albánia (1949, 1961-ben felfüggesz-
tette tagságát, 1987-ben kilépett), Német Demokratikus Köztársaság (1950), Mongólia (1972), Kuba (1972) és a Vietnami Demokratikus Köztársaság
(1978). Társult tag: Jugoszlávia. A KGST tipikus szereplõje volt a két világrendszer közötti hidegháborús versengésnek, szerepe a Közös Piac ellensúlyo-
zása lett volna, hasonlóképpen a Varsói Szerzõdés és a NATO közötti viszonyhoz. Az európai szocialista országok társadalmi-gazdasági rendszerének
összeomlásával a KGST-t tagállamai 1991. június 28-án, budapesti ülésükön feloszlatták. [22]
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� korszerûbb asztali, majd személyi számítógépekre
adaptálták a programokat.

Eszközfejlesztés során az OGIL kidolgozott egy kor-
szerû tájolómûszert is. A kis tömegû mérõeszközt a fú-
rószárba nyomott öblítõfolyadék juttatta le a fúróturbi-
na vagy csavarmotor jelölõkéséhez. A cirkuláció meg-
szüntetése után a mérõeszköz a lyuktalpi meghajtó
helyzetére jellemzõ lenyomattal, a felhajtó erõ segítsé-
gével jutott a felszínre geofizikai mérõkocsi és kábel
segítsége nélkül, ami a tájolási költségek jelentõs csök-
kenését eredményezheti. Az elvégzett kísérletek ered-
ményei kedvezõek voltak; a párhuzamos mérések meg-
egyeztek a hagyományos tájolóeszközök által szol-
gáltatott adatokkal, emellett a tájolás rövidebb idõ alatt
elvégezhetõ volt. Általános bevezetésére azonban nem
került sor, mert idõközben beszerzésre került az irá-
nyítószerszám (Steering Tool).

Az OKGT Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzem (ké-
sõbb Kõolajkutató Vállalat, majd Kõolajkutató Rt.)
Gépészetén belül létrehoztak egy mûhelyt, Turbina-
mûhely néven, ahol az irányított ferdefúrások eszközeit
karbantartották és javították.

Az a kettõség, hogy az irányított ferdefúrások terve-
zése, mûveleti irányítása és továbbfejlesztése az OGIL-
nál, a szükséges eszközök beszerzése és karbantartása
továbbra is a fúrási vállalatoknál volt, 1980. január
1-jéig állt fenn. Ugyanis ekkor alakult meg a Magyar
Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztõ Intézet (SZKFI) a
nehézipari miniszter rendelete alapján, három korábbi
kutatóhely � a Nagynyomású Kísérleti Intézet (NAKI),
a Kõolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Labo-
ratórium (OGIL) és a Gáztechnikai Kutató és Vizsgáló
Állomás (GKVÁ) � összevonásával. A cél a magyar
szénhidrogénipar területén a kutatási erõk és eszközök
koncentrálása, a mûszaki-fejlesztési tevékenység
hatékonyabbá tétele volt. Ennek értelmében az irányí-
tott ferdefúrások tervezése, mûveleti irányítása és
továbbfejlesztése a fúrási vállalatokhoz került.

Az 1990-es évek elején újabb szervezeti változások
történtek: 1990. július 1-jén megalakult a ROTARY
Kft. (Nagykanizsa) és a Kõolajkutató Rt. (Szolnok),
1991. július 1-jén a gazdálkodó egységek kiváltak az
OKGT szervezetébõl, s végül 1991. október 1-jén meg-
alakult a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
(MOL Rt.), az OKGT jogutódja. Ez változásokat ho-
zott az irányított ferdefúrások vonatkozásában is,
ugyanis a tervezést, a mûveletek irányítását, a tovább-
fejlesztést és a szükséges szolgáltatások biztosítását fo-
kozatosan átvette a MOL Rt. a fúrási vállalatoktól.
A fúrási vállalatok a továbbiakban nem szereztek be új
eszközöket, nem fejlesztettek, s végül 1992 végén be-
szüntették az irányított ferdefúrási szolgáltató tevé-
kenységüket. Azt követõen a MOL Rt. és a többi kon-

cessziós vagy kutatási engedéllyel rendelkezõ operátor
is a nemzetközi piacról szerezte, illetve szerzi be ma is
az irányított ferdefúrásokhoz szükséges szolgáltatáso-
kat. Az elmúlt huszonkét év során a következõ nemzet-
közi szolgáltató cégek végeztek irányított ferdefúrási
szerviz tevékenységet Magyarországon: Baker Hughes
INTEQ, Sperry Sun Drilling Services, BecField,
Weatherford és Halliburton. [5] [6] [14] [21] [23]

Végezetül meg kell említeni, hogy a hazai szakiro-
dalom � az elõzõekben megemlítetteken túl � bõven
foglalkozott az irányított ferdefúrásokkal. [24] [25]
[26] [27] [28] [29] [30] [31]

7. Az irányított ferdefúrások jelenlegi
helyzete

Az irányított ferdefúrások jelenlegi helyzetét részle-
tesen leírja id. Õsz Árpád: A magyarországi irányított
ferde- és vízszintes fúrások technológiai és technikai
összefoglalása címû cikke, ezért ennek ismertetése eb-
ben a cikkben nem indokolt. [1]

8. Összefoglalás

A kezdetektõl fogva Magyarországon 770 ferde-, il-
letve irányított ferdefúrást mélyítettek. Ezek közül a
legnagyobb vízszintes kitérés a Szeged�4. sz. fúrásban
volt (1299 méter), a leghosszabb irányított ferde fúró-
lyuk a Szeged�4. sz. és a Szeged�14. sz. fúrás volt (3150
méter) és a legmélyebb függõleges mélységû irányított
ferdefúrás a Szeged�3. sz. fúrás volt (2895 méter).
Remélhetõ, hogy a jövõben továbbra is szükség lesz az
irányított ferdefúrásokra, ezek újabb kihívást jelentenek
a fúrási iparág számára, amelyet a múlt és jelen ismere-
tében a jövõ szakemberei sikeresen meg tudnak oldani.
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vezése irányított ferdefúrások mélyítéséhez. Kõolaj és Földgáz
22. (122.) évfolyam 9. szám, 1989. szeptember, 257�262. o.
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Sr. ÁRPÁD ÕSZ (dipl. petroleum engineering, dipl. manager engineering, MOL Plc. expert, member of OMBKE and SPE):
EXTRAORDINARY DRILLING, WELL COMPLETION AND WORKOVER TECHNOLOGIES, MATERIALS AND EQUIP-
MENTS 5.
DEVELOPMENTS IN DRILLING DIRECTIONAL DEVIATED WELLS IN HUNGARY

Drilling directional deviated wells is used for resolving various extraordinary drilling issues during drilling oil and natural gas wells.
The key of this drilling method is that the borehole is not drilled vertically but with planned deviation, and as a result the bottom hole
is deviated from the theoretical vertical from the drilling point defined on the surface for installing the drilling rig in a pre-defined angle
and depth. During drilling such directional deviated well the angle of deviation and direction is regularly or continuously measured in
order that the spatial trajectory of the borehole can be monitored and controlled.

Dr.Dobos Irma:Mélységi vizeink
számbavételének kialakulása

Aszerzõ �Vitális Sándor Díj-as szak-
cikke kiemelkedõ jelentõségû a hazai

hidrogeológiai szakirodalomban, és jól
reprezentálja a hat évtizedes széles körû
tudománytörténeti kutatómunkásságát is.
A téma is újszerû, mert eddig még nem
készült ilyen teljes körû tudományos át-
tekintés a hazai hidrogeológia fejlõdésérõl.

A szakcikk altémákra bontva, korsza-

konként mutatja be a mélységi vizekkel
kapcsolatos ismereteink bõvülését és an-
nak dokumentálását. Részletesen ismer-
teti a mélységi vizek számbavételének
gyakorlati eredményeit, módszereit a leg-
régebbi középkori összeírásoktól kezdve
a modern kataszterezésig, valamint a
mindenkori civilizált világban prioritást
jelentõ magyar kútfúrási, hidrogeológiai
értékelési módszereket.

A szakirodalmi áttekintés különleges
értéke, hogy a nehezen hozzáférhetõ és
kezelhetõ, nagy terjedelmû � sokszor csak
idegen nyelven megjelent � munkákat is
lényegre törõ alapossággal ismerteti.

(Cs.B.)

KÖNYVISMERTETÉS Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Tagtár-

sak figyelmét, hogy a 2015.
évi tagdíjakat � az egyesület
által kipostázott csekkek
alapján � mielõbb szívesked-
jenek befizetni. Egyben kér-
jük, hogy rendezzék az elõzõ
évi esetleges tagdíjelmaradá-
sukat is.

(a Szerk.)
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AMélyfúrási Információ
Szolgáltató Kft. (GEOIN-
FORM Kft.) Kútvizsgálati

Üzemének feladata az, hogy az
olaj- és gázkutatás produktív kút-
jain, valamint a termelõ mezõkön a
kutak mûszeres hidrodinamikai
vizsgálatait elvégezze és a termelt
fluidumokat megmintázza. A tevé-
kenység magas színvonalú ellátásá-
hoz elengedhetetlen az, hogy a mû-
veletek kivitelezésében meghatáro-
zó személyek � a mérésvezetõk, az
értékelõk � a hidrodinamikai vizs-
gálatokat teljes mélységében értsék,
azok értékelésérõl és értelmezésérõl
az adatok felhasználásáról, az eset-
leges hibaforrásokról pontos isme-
reteik legyenek.

A GEOINFORM Kft. a kútvizs-
gálók speciális szakmai képzéséhez
2004-ben rendelte meg �A kútvizs-
gálat gyakorlata� (Well Test Know-
How) címû oktatási anyag elkészí-
tését. (A könyvet Gyenese István
lektorálta. Az alábbiak megjelente-
tését a megrendelõ engedélyezte.)

A könyvben tárgyalt fogalmak
jelölései a nemzetközi olajipari gya-
korlatnak megfelelõek. A közölt
mértékegységek a hazai olajipari

kútvizsgálatoknál bevezetett SI-
mértékegységek szerintiek. A rend-
szer specifikus voltát a nemzetközi
hivatkozásban HUNGSI néven je-
lölik. A vízmérnöki gyakorlat a kút-
vizsgálati összefüggéseket az MSZ
15298: 2002-ben szabványosította.
A két szakterület közötti együttmû-
ködés megkönnyítésére az alábbi-
akban ismertetésre kerülnek a víz-
bányászat és az olajbányászat áram-
lástani azonosságai és különbségei,
valamint a HUNGSI és a szabvány
közötti átszámítási összefüggések.

A víz áramlásának tanulmányo-
zása, az áramlási folyamatok leírása
megelõzte a szénhidrogén-áramlá-
sok törvényeinek megalkotását.
A víz áramlásának vizsgálatát nagy-
mértékben megkönnyítette az, hogy
a víz sûrûsége, viszkozitása és ösz-
szenyomhatósága, azok hõmérsék-
letfüggése az áramlási törvények le-
írásánál már ismertek voltak, továb-
bá a víz áramlását úgy a felszínen,
mint korlátozott mélységben létre-
hozó nyomáskülönbségek egyszerû
nívóméréssel meghatározhatóak.
A nívómérések, és így a vízmérnöki
nyomásváltozás-mérések felbontó-
képessége jobb volt, mint a szén-

hidrogén-bányászatban az 1980-as
évekig alkalmazott mélységi mecha-
nikus nyomásmérõké.

A szénhidrogén-bányászat, és
részben a geotermikus hõtermelés
(hõbányászat) áramlási folyamatai,
valamint azok kútvizsgálata az
alábbi lényeges pontokban térnek el
a vízkutak vizsgálataitól:
� A szénhidrogéntelepek és geoter-
mikus energiakinyerésre alkalmas
víztelepek az ivóvízbázisokat képe-
zõ tárolóknál lényegesen nagyobb
mélységben helyezkednek el.

� A nagyobb mélység miatt a kút-
talpra belépõ folyadék feláramlá-
sa a kúttengely mentén tranziens
hõáramlási folyamatokat indukál,
amelyek hatása a vízparaméterek-
re is jelentõs, így a nívómérések
adatai még egyfázisú víz esetén
sem adnak az értelmezéshez fel-
használható nyomásváltozásokat,
ezért mélységi nyomásmérõket
kell alkalmazni.

� A szénhidrogéntelepekben létre-
jön a többfázisú áramlás.

� A szénhidrogénáramok robbanás-
veszélye, a magas kútfejnyomás
és a hõmérséklet különleges biz-
tonsági intézkedéseket követel a
kutak vizsgálatánál is.

� A biztonságos vizsgálati feltéte-
lek teljesítésének költségkihatása
jelentõs.

� A termeltethetõ vízbázisok táro-
lókõzeténél nagyságrendekkel ki-

Az olajipari és vizes hidrodinami-
kai vizsgálatok összehasonlítása,
átszámítási összefüggések*

ETO: 550.83+556.3

A szerzõ cikkében összehasonlítja az olajbányászat és a víznyerés hidrodinamikai
vizsgálatait, taglalja azok azonosságát és különbözõségét. Bemutatja a hazai olajipari
gyakorlatba 1982-ben bevezetett HUNGSI és a vízbányászatban elrendelt MSZ
15298:2002 szabvány megnevezéseit, összefüggéseit és mértékegységeit. Megadja a
HUNGSI és a szabvány közötti átszámítás módját.

DR. MEGYERYMIHÁLY
okl. olajmérnök, kandidátus,
vezetõ szakértõ, MGE-, MGtE-,
OMBKE- és SPE-tag.

*A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványában megjelent tanulmány. Földhõ Hírlevél, II. évf., 2. sz. (6), p. 6-8 (2005).
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sebb áteresztõképességû szénhidrogéntelepekbõl is
gazdaságos termelés folyhat, így e kis áteresztõké-
pességû telepek paramétereinek meghatározására
módszereket kellett kidolgozni.

Napjainkban tapasztalható, hogy az olajiparban kifej-
lesztett kútvizsgálati mérési és értelmezési módszerek
visszacsatolódnak a vízáramlások értékelõihez, ugyan-
is a vízbázisok felértékelõdése, a kapcsolódó környe-
zetvédelmi feladatok megoldása igényli a tároló és a
tároló kapcsolatok pontos leírását. Ezeken a területeken
a szénhidrogén-bányászati mérésekhez viszonyítva tö-
redék költséggel lehet nagyszámú vizsgálatot (repro-
dukciós és ellenõrzõ méréseket is) elvégezni, azok
elemzésében a vízmérnöki szakértõk nagy gyakorlatot
szerezhetnek.

Elõrebocsátandó, hogy a feszített víztükrû víztáro-
lóknál (a geotermikusenergia-termelésre alkalmas táro-
lók ilyenek), a szénhidrogén-bányászati eszközökkel és
értékelési módszerekkel meghatározott rétegparaméte-
rek jellemzik a tárolót. Az alábbiakban ismertetjük a ha-
zai olajiparban elfogadott HUNGSI, és a hazai vízmér-
nöki gyakorlatban szabványosított MSZ 15298: 2002
kútvizsgálati jelöléseket, megnevezéseket és mérték-
egységeket, valamint az átszámítási összefüggéseket.

(Az azonos jelölésû, de más mértékegységû fogal-
maknál a vízmérnöki jelöléseket Tatiana D. Streltstova:
Well Testing in Heterogenius Formations (1988) sze-
rint * jelzi.)

A HUNGSI és az MSZ 15298: 2002 szerint azonos
mértékegységû fogalmak és azok jelölése:
q m3/d termelési ütem,
Q m3/d vízhozam,
tp min kútlezárás elõtti termelésnek megfelelõ

egyenértékû idõ,
tü min a leállítást megelõzõ folyamatos szivaty-

tyúzás idõtartama,
h m rétegvastagság,
m m az összes szûrõhossz a kútban, a vízadó

réteg vastagsága,
rw m kútsugár,
r m a kút külsõ sugara a szûrõzés mélységében,
PR tört termelékenységi arány,
E % kúthatékonyság,
ΦΦ tört porozitás,
n %, tört porozitás, hézagtérfogat.

A HUNGSI és az MSZ 15298: 2002 eltérõ mérték-
egységû fogalmainak jelölése és az átszámítási tényezõk:
k µm2 áteresztõképesség,
k* m/d szivárgási tényezõ,

k* = 8,473· 10-7 k· ρ
µ  ,

T µm2·m/Pa· s transzmisszibilitás,
T* m2/d transzmisszibilitás, transzmisszivitás

T* = 8,473· 10-7·T · ρ,
S m/MPa tárolóképesség,
S* � tárolási tényezõ, tározási tényezõ

S* = 9,80665· 10-6· ρ · S,
ct MPa-1 teljes összenyomhatóság,
ß m-1 feszített víztükrû réteg esetén 10-5 �

10-6 m-1 érték vehetõ fel,
ηη µm2· MPa / Pa · s diffuzivitás,
a m2/d piezovezetõ-képesség, nyomásveze-

tõ-képesség
a = 8,64· 10-2· η,

∆∆p MPa nyomáskülönbség,
s m depresszió

s = 1,0197· 105 ∆p
ρ  ,

pwf MPa termelési talpnyomás L m-ben mérve,
Hü m a leállítást megelõzõ üzemi vízszint

Hü =
L�(pwf�0,101325)· 10

6

,
ρ· 9,80665

∆∆pSMPa szkinzónában létrejövõ nyomásváltozás,
∆s m szkin

∆s = 1,0197· 105 ∆pSρ  .
Az átszámításokhoz az áramlás helyén lévõ

ρ /kg/m3/ vízsûrûséget és µ /Pa· s/ vízviszkozitást he-
lyettesítsük be, a nehézségi gyorsulás felhasznált értéke
g = 9,80665 m/s2, a légköri nyomásé 0,101325 MPa.

A geotermikus energiát termelõ kutakat sok esetben
a szénhidrogénre meddõ kutak átképzésével nyerték.
Az ilyen kutak átképzése általában olajipari lyukbefe-
jezõ, ill. kútjavító berendezésekkel történt. Ezen kutak
vizsgálatait és a vizsgálatok értékelését a szénhidro-
gén-bányászat kútvizsgálói végezték, így az olajipari
standard vált általánosan ismertté és elfogadottá.

A hazai szénhidrogén-bányászatban kiadott kútvizs-
gálati (1980) és mintavételi (1978) normákban leírt
mûveletek végrehajtása biztosítja a geotermikus hõbá-
nyászat kútjaival ellenõrzött tároló megismerését és a
mûvelés ellenõrzését is. Célszerû a kutakon az induló
telepállapotban a kapacitást és a nyomásemelkedést
megmérni, értékelni.

A geotermikus energiát adó tárolók telepnyomásá-
nak csökkenése és a környezetvédelmi szempontok
elõtérbe kerülése miatt elõírták az energiakinyerés után
lehûlt víz visszasajtolását.

A homokkõtárolókba történõ visszasajtolás kútvizs-
gálati ellenõrzése során a nyomáscsökkenés-mérések
kedvezõ feltételek mellett adnak a folyamatok elemzé-
séhez elengedhetetlen információt a besajtolás követ-
keztében a kútkörzetben és a tárolóban létrejövõ válto-
zásokról.

A repedezett, karsztosodott tárolókba az olajipari ta-
pasztalat szerint jó eséllyel kísérelhetõ meg a lehûlt víz
visszasajtolása. Ilyen tárolókban viszont problémát
okozhat a termelõ- és a visszasajtoló kút hidrodinami-
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kai rövidre záródása, ekkor a visszasajtolt víz hûtõhatá-
sa a termelõ kúton gyorsan megjelenhet. A kutak kö-
zötti közvetlen hidrodinamikai kapcsolatot szemlélteti
a NL�444 sz., és NL�447 sz. kutak között elvégzett in-
terferencia-mérés eredménye, ahol a 2000 m mélységû
repedezett, karsztos tároló egymástól 700 m-re lévõ
kút-párján az aktív kút termelésbe állításának hatása a
megfigyelõkúton 8 s(!) múlva megjelent, majd zárás
után 7,5 s-os periódusidejû nyomáslengés volt mérhetõ

mindkét kúton. Ehhez figyelemre méltó ismereteket
közölt Rybach, L.: �A geotermika szerepe a radioaktív
hulladéktárolók kutatásában� címû elõadása (Bp. 2004.
ápr. 26.), amikor a Svájcban elvégzett kutatások alap-
ján ismertette, hogy a lehûlt víz visszasajtolása a táro-
lókõzet lehûtésével növeli a meglévõ repedésrendszer
áteresztõképességét, tehát repedezett tárolónál a terme-
lõ és a besajtoló kutak közötti hidrodinamikai kapcso-
lat a besajtolás folyamán tovább növekedhet.

DR. MIHÁLY MEGYERY (oil engineer, PhD, senior expert, member of MGE, MGtE, OMBKE, SPE): COMPARISON OF
HYDRODYNAMIC ANALYSIS OF OIL AND WATER EXTRACTION, CONVERSION INTER-RELATIONS *

The author compares the hydrodynamic analysis of oil and water extraction, discusses their similarities and differences. He de-
monstrates the denominations, inter-relations and units of measurement of MSZ 15298:2002 standard used in water extractionand
HUNGSI introduced in the Hungarian oil industry in 1982. He explains the method of conversion between HUNGSI and the standard.

Papp Simon Népfõiskola Tago-
zat (MOGIM) ülései
2014. május 15.
Dr. Dank Viktor elõadása: Amagyar olaj-
ipar második aranykora
2014. október 9.
�Külföldön élõ magyarok� programsoro-
zat nyitó elõadása: Dr. Makovitzky József
patológus, akadémikus visszaemlékezése
2014. november 20.
� �Külföldön élõ magyarok� program-
sorozat elõadása: Dr. Smuk András
geológus, a Magyar Örökség Díjas

�Europa Club� elnökének visszaem-
lékezése.

� Sebestyén Attila okleveles közgazdász,
amatõr képzõmûvész kiállítása.

2015. február 12.
Bajzik Zsolt történész: Csonkás Sándor
amatõr fotográfus bázakerettyei képei az
1950�1960-as évekbõl.

Az OMBKE Történeti Bizottság
ülései
2014. június 3.
Napirend: Liptay Péter: Magyarország
vasgyártásának 1100 éves története c.
elõadás; Szakosztályi bizottságvezetõk
és múzeumvezetõk tájékoztatója a vég-
zett munkáról; Ünnepi megemlékezések:

Lengyelné Kiss Katalin: Ganz Ábrahám
élete és munkássága; � Ganz Ábrahám
szobrának koszorúzása.
2014. szeptember 3.
Napirend: Csath Béla: Ismerkedjünk
meg az �Urban-féle� szaklappal c. elõ-
adása; Szakosztályi bizottságvezetõk és
múzeumvezetõk tájékoztatója a végzett
munkáról; Egyebek.
2014. december 3.
Napirend: Karancz Ernõ: 125 éve
született Zsák Viktor vaskohómérnök c.
elõadása; Dr. Lengyel Károly elképzelé-
sek az OMBKE �múzeumi referensi�
megbízatásról; Szakosztályi bizottságve-
zetõk és múzeumvezetõk tájékoztatója a
végzett munkáról; Egyebek.

(dé)

TÖRTÉNETI HÍREK

Felhívás
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

1%-ának FELAJÁNLÁSÁRA
Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik 2014-ben

személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezményezettjének az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet jelöltékmeg.

Kérjük tagjainkat, hogy 2015-ben 2014. évi adóbevallásukkor is
válasszák az 1% kedvezményezettjének az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet.
A befolyó összeget elsõsorban hagyományaink ápolására és arra
kívánjuk fordítani, hogy nyugdíjas tagtársaink és az egyetemisták
folyamatosan megkaphassák a Bányászati és Kohászati Lapokat.

Közhasznú egyesületünket úgy támogathatják, ha az adó-
bevallási csomagban található

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

nyomtatvány alsó részét a következõképp töltik ki:
A kedvezményezett adószáma: 1 9 8 1 5 9 1 2 � 2 � 4 1
Elektronikus adóbevallás esetében a fenti eljárást érte-

lemszerûen kérjük követni.
Kérjük, hogy ajánlják ismerõseiknek, munkatársaiknak, barátaik-

nak is, hogy adóbevallásukban az OMBKE-t jelöljék meg ked-
vezményezettnek.

Az OMBKE választmánya

BOK
2015. I. félévi
programja

Január 29. (csütörtök) 16 óra
Dr. Árpási Miklós: Lakitelki Népfõiskola geotermális
mintaprojekt
Február 26. (csütörtök) 16 óra
Id. Õsz Árpád: Korszerû fúrástechnológia � plazmafúrás
Március 26. (csütörtök) 16 óra
Gellényi Zoltán:Új kihívások elõtt a Fölgázszállító Zrt.
Április 30. (csütörtök) 16 óra
Nagy Gábor: Egy földgázüzem építési tapasztalatai
Kelet-Magyarországon
Május 28. (csütörtök) 16 óra
Mód Gábor: Szemelvények a MOL külföldi szeizmikus
méréseibõl
Rendezvények helyszíne: ELGI Székház, 1145
Budapest, Columbus utca 17-23. földszinti tanácsterem
(megközelíthetõ a Thököly úti bejáraton át).
Jó szerencsét! BOK vezetõsége
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Az OMBKE Választmányának
ülése
(Budapest, 2014. december 9.)

Az OMBKE Mikoviny tanácstermé-
ben megjelenteket dr. Nagy Lajos

elnök üdvözölte, megnyitotta az ülést és
megállapította a határozatképességet.
A választmány egyhangúlag megszavazta
az elõre írásban meghirdetett napirendet.

Dr. Nagy Lajos elnök megemlékezett
az elõzõ ülés óta eltelt idõszakban el-
hunytakról.

2014. november 15-én, 71 éves korá-
ban elhunyt Dr. ESZTÓ PÉTER okl.
olajmérnök, állam- és jogtudományi dok-
tor, címzetes egyetemi docens, a Magyar
Bányászati Hivatal volt elnöke, az
OMBKE tiszteleti tagja. Az OMBKE-nek
48 éve volt tagja, az utóbbi években a vá-
lasztmányAlapszabályBizottságát vezette.

Barátai és tisztelõi december 8-án,
hétfõ délután gyászszakestélyt rendeztek
emlékére.

2014. december 8-án 82 éves korában
elhunyt Dr. KAPOLYI LÁSZLÓ okl. bá-
nyamérnök, okl. építõmérnök, közgaz-
dász, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, volt ipari miniszter. Az
OMBKE-nek 55 éve volt tagja és hosszú
évekig jelentõs anyagi támogatásban ré-
szesítette az egyesületet. Az MTA saját
halottjának tekinti. Temetésének szerve-
zésében az OMBKE tatabányai szerveze-
te vett részt.

Búcsúztatására 2015. január 5-én, Új-
pesten került sor, ahol az egyesület tagjai
gyászszakestélyt tartottak, emlékére a je-
lenlévõk egyperces felállással tisztelegtek.

A választmány az alábbiakról tanács-
kozott:
1. Tájékoztatatás az elõzõ választmá-
nyi ülés óta eltelt idõszak fontosabb
eseményeirõl (Dr. Nagy Lajos elnök)

� A 2014. december 4-ei Szent Bor-
bála-napi központi ünnepségen Szent
Borbála-érem kitüntetésben részesült az
egyesület által felterjesztett hét fõ: dr.
Havasi István (E.O.), Glevicky István
(BSzO), Müllek János (KFVSzO), Sipos
István (ÖSzO), Hajnal Attila (VSzO),
Solt László (VSzO), Acsády István
(FSzO).

Miniszteri elismerõ oklevél kitünte-

tésben részesült: Balázs Tamás, a BKL
Kohászat felelõs szerkesztõje.

Hagyományosan ezen a napon tartot-
tuk a Szent Gellért Sziklatemplomban a
Szent Borbála-misét. Több helyi szerve-
zet tartott Szent Borbála-megemlékezést.

� Október 16-án, Rudabányán az érc-
bányászati Múzeumi Napok keretében
megemlékeztek az Országos Érc- és Ás-
ványbányák megalakításának 50. évfor-
dulójáról.

� Október 30-án a Dorogi Helyi Szer-
vezet közremûködésével Esztergomban
tartottak Klaszter konferenciát, amelyen
áttekintették a bányászati klaszterek hely-
zetét és lehetõségeiket.

� Igen sikeresnek értékelhetõ a Viseg-
rádon november 6-án és 7-én megtartott
országos Munkavédelmi Konferencia.
A konferencia elõadásai az OMBKE
honlapján megtalálhatók.

� A szlovák társszervezet hagyomá-
nyos bányászati konferenciáján (Repisvcva,
2014. november 13.) nem tudtunk kellõ
számban részt venni, mivel az elõadások
szlovákul hangzottak el.

� A KFVSz Beregdarócon, Szankon
és Barcson tartott jubileumi ünnep-
ségeket.

� Miskolcon a Fémkohászati Szak-
osztály és az Egyetemi Osztály sikeresen
megszervezte a hagyományos Fémkohá-
szati Napokat.

� November 28-án a Dunaújvárosi
Szervezet tartott sikeres évzáró szakes-
télyt, mintegy 100 fõ részvételével.

� Kiadványok: A Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum 50. Közleményeként
megjelent �A Magyar Bányászat Évezre-
des Története� sorozat V. kötete (Bányá-
szattörténeti Kronológia), amely besze-
rezhetõ a zalaegerszegi múzeumban
(MOGIM); Pécsett jelent meg Horn
János szerkesztésében az uránbányászok
visszaemlékezéseit tartalmazó könyv,
amely a szakemberek visszaemlékezéseit
tartalmazó könyvsorozat legújabb kötete.

� A hazai bányászat jövõjét meghatá-
rozó energiastratégia ügyében dr. Nagy
Lajos elnök több tárgyalást is folytatott,
melynek során dr. Aradszky András ál-
lamtitkár kifejtette: fõ problémának lát-
juk, hogy nincs a szakmának képviselete
a kormányzatban, nincs hatáskörrel ren-
delkezõ ügyintézõ. A 2030-ig szóló ener-
giastratégia felülvizsgálata és a hozzá il-
leszkedõ szénbányászati stratégia elen-
gedhetetlenül szükséges lenne, mivel a

jelenlegi tervek változatlanul maradása
esetén 2025-ben a lignittermelés is meg-
szûnne. Ezzel szemben az ukrán válság
ráirányította a figyelmet a saját erõforrá-
sok használatára a biztonságos energiael-
látás megteremtése érdekében.

A jövõben felkeressük az elképzelé-
seink egyeztetéséreBencsik Jánost, az or-
szággyûlés energetikai albizottságának
vezetõjét, Horváth Pétert, az MVM ve-
zérigazgatóját ésNyikos Attilát, a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hi-
vatal alelnökét, továbbá Orbán Anitát, az
energiaügyekért felelõs EU-biztost.

Lobbierõnket erõsíteni kívánjuk a
klaszterek bevonásával.

� A 2015. május 29�30-án rendezen-
dõ Bányász�Kohász�Erdész Találkozó
szervezését megkezdtük: Meghívást
küldtünk Áder János köztársasági elnök-
nek; egyeztettünk Rabi Ferenc BDSZ el-
nökkel, hogy a bányászzenekarok orszá-
gos találkozóját itt rendezzék meg.
Az Egri Önkormányzat 1 millió Ft-ot
ajánlott fel a bányászzenekarok fellépé-
sére.
Hozzászólások:

Dr. Tardy Pál � A Szt. Borbála-napi
megemlékezésen a kohászatról nem esett
szó és aránytalanul kevés kohász kapott
kitüntetést; a klímastratégiával kapcsola-
tos kérdésekben az OMBKE alakítson ki
egységes bányász�kohász álláspontot.

Dr. Lengyel Károly � A 25 éves jubi-
leumra készült Szt. Borbála-érmet miért
csak az MBSZ bányász elnökségi tagok
kapták; aGellért templomban tartottmisén
az elõzõ évekhez képest kevesen voltak.

Dr. Gagyi Pálffy András � Az
OMBKE minden szakosztály vezetõségi
tagjának és pártoló tagjainak küldött
meghívót az ünnepségre (bányászoknak
is és kohászoknak is); a jubileum alkal-
mával átadott kitüntetés nem miniszteri,
hanem az MBSZ saját kitüntetése.

Törõ György, Katkó Károly, dr. Bakó
Károly, dr. Nagy Lajos � A központi ün-
nepségen háttérbe szorultak a kohászok,
jó lenne, ha az országos ünnepségeket az
MBSZ nem keverné össze, nem vonná
össze a saját ülésével.

Huszár László � Dr. Aradszky András
beszéde megtévesztõen optimista volt,
nem volt reális. Azzal nem újul meg a bá-
nyászat, hogy a Vasas külfejtés újraindí-
tásával évi 150 E t szenet termelnek.
40 fõ vájárt minek képzünk, ha nem lesz
munkahelyük?
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2. Javaslat a 2015. évi kitüntetések ke-
retszámaira (Kõrösi Tamás fõtitkár)
A javaslat megegyezik a 2014. évi ke-
retszámokkal.
A szakosztályok 2015. március 15-éig
adják le a személyre szóló javaslataikat!
V 9/2014/12.09 sz. határozat: A Vá-
lasztmány döntése szerint a 2015. évi
kitüntetési keretszámok megegyeznek
a 2014. évi keretszámokkal.

3. Az OMBKE 2015. évi egyéni tagdí-
jának meghatározása (Dr. Gagyi Pálffy
András ügyvezetõ igazgató)

Nem javasolja módosítani a 2014. évi
egyéni tagdíjak összegét a fiatal pálya-
kezdõ, nem diák tagok kivételével, akik
esetében 30 éves korig bezárólag az álta-
lános egyéni tagdíj összegének 50%-át,
vagyis 4800 Ft-ot javasol megállapítani.
V 9/2014/12.09 sz. határozat: A Vá-
lasztmány egyhangú határozattal elfo-
gadta, hogy a 2015. évi egyéni tagdíjak
mértéke azonos legyen a 2014. évi tag-
díjakkal. Ez alól kivételt képeznek a
pályakezdõk, akiknél 30 éves korig be-
zárólag az éves tagdíj mértéke 4800 Ft.

4. A fiatal egyesületi tagok bevonása és
megtartása érdekében készülõ intézke-
dési terv helyzete

A dr. Mende Tamás által összeállított
írásos anyagot dr. Havasi István, az
Egyetemi Osztály elnöke ismertette.
Hozzászólások:

Dr. Dúl Jenõ � A Miskolci Egyete-
men nagyobb a szakmaiság, a nagyobb
szakmai közösség iránti igény, a duális
szakképzésre irányuló törekvés; nagy
probléma, hogy egyre kevesebb a hall-
gató és ebbõl kevés az egyesületi tag;

Dr. Bakó Károly �AzÖntészeti Szak-
osztály részérõl a dunaújvárosi diákokkal
már felvették a kapcsolatot, két nyelven
tartanak elõadásokat;

Dr. Nagy Lajos � Az egyetemistáktól
hallott kritikák ismeretében szükségesnek
tartja megszervezni, hogy az egyetemi
rendezvényeken rendszeresen vegyenek
részt az iparból is; legyen kapcsolat az
egyesület tagjai és a diákok között; kap-
csolatba kell lépni a valéta bizottságokkal!
V. 11/2014/12.09 sz. határozat: A dr.
Mende Tamás által összeállított beszá-
molót meghallgatva a választmány úgy
döntött, hogy az írásos anyagot kapják
meg a Választmány tagjai és az ahhoz
fûzendõ kiegészítéseket, javaslatokat

február végéig küldjék meg az Egyete-
mi Osztálynak, figyelembe véve, hogy
a cél egy intézkedési terv kidolgozása.
A beérkezett észrevételek alapján a dr.
Mende Tamás által vezetett bizottság
állítsa össze az intézkedési tervet.

5. Tájékoztatás a szakmai konferen-
ciák szervezésével kapcsolatos felmé-
résrõl

6. Tájékoztatás az egyesületi kitünteté-
sekre vonatkozó módosítási lehetõsé-
gekrõl

Dr. Nagy Lajos kezdeményezésére az
idõ elõrehaladtára való tekintettel a vá-
lasztmány úgy döntött, hogy az 5. és a 6.
napirendi pont tárgyalását a következõ
választmányi ülésen folytatják.

7. Tájékoztatás az OMBKE pénzügyi
helyzetérõl (Dr. Gagyi Pálffy András
ügyvezetõ igazgató)

A költségek és a bevételek összessé-
gében idõarányosan teljesültek. Az egyé-
ni tagdíjaknál az írásos figyelemfelkeltés
ellenére még mindig 9%-os a lemaradás.
Az egyesület, a szakosztályok vezetõi az
utóbbi idõben eredményes tárgyalásokat
folytattak a pártoló tagokkal és így az
éves eredmény várhatóan pozitív lesz.

8. Egyebek
Dr. Zoltay Ákos, az MBSZ fõtitkára a

Szent Borbála-ünnepség 25. évfordulója
alkalmából alapított Szent-Borbála-érmet
adott át a következõ OMBKE vezetõk-
nek: dr. Tolnay Lajos, dr. Tardy Pál,
Huszár László, dr. Havasi István, Böhm
Balázs, dr. Horn János, Kõrösi Tamás,
dr. Gagyi Pálffy András, Törõ György.

(Készült dr. Gagyi Pálffy András
emlékeztetõje alapján)

AKõolaj-, Földgáz- és Vízbányá-
szati Szakosztály vezetõségé-
nek évzáró ülése
(Budapest, 2015. január 20.)

A szakosztály vezetõségének évzáró
ülésén a megjelent vezetõségi tagokat
(Barabás László, Csath Béla, Dallos
Ferencné, Götz Tibor, Horányi István,
Jármai Gábor, Kelemen József, Nagy
Gábor, id. Õsz Árpád, Pugner Sándor,
Tóth János), a MONTAN-PRESS Kft.
ügyvezetõ igazgatóját, Tóth Andrásnét,
az OMBKE ügyvezetõ igazgatóját,

dr. Gagyi Pálffy Andrást és dr. Pápay
József akadémikust Molnár Zsolt szak-
osztályelnök üdvözölte, majd egyperces
néma felállással tisztelegtünk a 2014. év
során elhunyt tagjaink és kollégáink
(dr. EsztóPéter, Falucskai Lajos, dr. Fecser
Péter, Hajdú Jenõ, Hollanday József,
Oroszi Nándor, Péntek Lajos) emlékének.

A napirend elfogadása után Molnár
Zsolt felkérte a szakosztály és a helyi
szervezetek, szakcsoportok vezetõit be-
számolójuk megtartására.
1. A szakosztály 2014. évi tevékenysége
Nagy Gábor szakosztálytitkár:
Taglétszámunk 14 fõ új taggal bõvült.
Év elejei létszám: 339 fõ
Pénzügyi helyzet
Egyéni tagdíjakból (2,2 MFt); Jogi tagdí-
jakból (2,3 MFt � Csepel Techno Kft.,
FGSZ Zrt., MOL Nyrt., ROTARY Zrt.);
Rendezvényekre, a BKL Kõolaj és Föld-
gáz szaklap támogatására, és könyvre a
MOL Nyrt.-tõl kapott támogatások
összege: 19,479MFt. Legnagyobb támo-
gatónk a MOL Nyrt. volt.
Keveset használtunk fel az OMBKE-nál
lévõ központi keretünkbõl. A jövõben a
helyi szervezetek és szakcsoportok bátran
igényeljenek pénzt a kisebb rendezvé-
nyeikhez.
Kiegészítés id. Õsz Árpádtól:

Taglétszám megoszlása
Alföldi Helyi Szervezet: 117 fõ
Budapesti Helyi Szervezet: 76 fõ
Földgázszállítási Szakcsoport: 26 fõ
Magyar Horizont Szakcsoport 25 fõ
Dunántúli Helyi Szervezet: 80 fõ
Vízbányászati Helyi Szervezet: 15 fõ
Összesen 339 fõ,
a 75 évvel ezelõtti taglétszám közel egy-
harmada. A legfiatalabb és a legidõsebb
tagunk közötti 67(!) év a korkülönbség.

Tagdíjfizetés: 96%-os. A két éve
nem fizetõket (14 fõ) felszólítás, ill. mér-
legelés után töröljük a névsorból.

A szakosztály részére 2014-ben be-
folyt összegbõl (19,479 M Ft) több mint
2M Ft maradt � a bányász szolidaritás je-
gyében � az OMBKE központi költség-
vetésében.

2. Beszámolók a szakosztályi helyi
szervezetek és szakcsoportok munká-
járól, terveirõl

Az Alföldi HSz. 2014. évi tevékeny-
ségét Pugner Sándor értékelte. Az egye-
sületi és szakosztályi nagyrendezvénye-
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ken és megmozdulásokon (Mûszaki Ér-
telmiség Napja, Magyar Tudomány
Napja, Mérnökbál � Szolnok, EMT kon-
ferencia, selmecbányai Szalamander,
XXX. Nemzetközi Olaj- és Gázipari
Konferencia, Kiállítás � Siófok) való
részvételen kívül szervezett saját rendez-
vényeken (50 éves a szanki mezõ és 45
éves a szanki üzem) és iparági évfordulós
rendezvényeken, SZOFT összejövetele-
ken, bányásznapi és Borbála-napi koszo-
rúzásokon való részvétel a Helyi Szerve-
zet aktív életét igazolja.

AHSz. 2015. évi munkatervében sze-
repelnek a külföldi társegyesületek, a
MTESZ rendezvényein, koszorúzásokon
való részvétel mellett az algyõi 50 éves
jubileumi rendezvény és a szolnoki szak-
mai konferencia megrendezése. Biztosí-
tani kívánják a jelentõs egyesületi esemé-
nyeken (Közgyûlés, selmecbányai Szala-
mander, EMT konferencia stb.) való kép-
viseletet is.

A Budapesti HSz. 2014. évi tevé-
kenységérõl Jármai Gábor elnök adott
rövid tájékoztatást, kiemelve a Budapesti
Olajos Hagyományápoló Körrel együtt-
mûködve szervezett sikeres és tartalmas
szakmai rendezvényeket. (A BOK-kal
való jó kapcsolatról beszélt Götz Tibor,
megköszönve a vezetõség támogatását.)

A 2015. évimunkatervben az egyesü-
leti rendezvényeken (EMT konferencia,
selmecbányai Szalamander, küldöttgyû-
lés) való részvétel, a BOK-kal közös
szakmai elõadások tartása, kirándulás a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-
tárolóhoz, az iparági (algyõi, lovászi, ba-
bócsai, sávolyi mezõk) jubileumi ünnep-
ségeken való részvétel is szerepel.

A Dunántúli HSz. 2014. évi tevé-
kenységérõl � Török Károly akadályoz-
tatása miatt � Jármai Gábor adott rövid
tájékoztatást, kiemelve a Kanizsai Olajos
Szeniorok Hagyományápoló Körével kö-
zösen tartott rendezvényeket, a nagy ér-
deklõdéssel kísért évfordulós összejöve-
teleket és a Kanizsai Filiszterek Társasá-
gával való együttmûködést.

A 2015. évimunkatervben a iparági év-
fordulók (Sávoly mezõ 35. és Lovászi me-
zõ 75.)megünneplése, koszorúzások,Kani-
zsai Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Körével közös szakmai elõadások, kirándu-
lás, szakosztályi és egyesületi megmozdu-
lásokon való részvételek szerepelnek majd,
melyet a késõbbiekben aktualizálnak. To-
vábbra is gondot okozmajd amûködésben,

ha aMOL termelési részlege kénytelen lesz
kitelepülni a jelenlegi épületbõl.

A Földgázszállítási Szakcsoport
2014. évi tevékenységérõl készített je-
lentést � Gábrisné Konrád Anikó akadá-
lyoztatása miatt � Nagy Gábor olvasta
fel. A csoport továbbra is hangsúlyt he-
lyezett a határon túl élõ szakemberekkel
való kapcsolattartásra, hagyományápo-
lásra (pl. az EMT konferencián való rész-
vétellel összekapcsolt erdélyi kirándulá-
sok, koszorúzások), valamint a helyi
szakmai életben való aktív jelenlétre,
mint pl. a �Torokgörényezési� szakestély,
a 35 éves a Beregdaróci Kompresszorál-
lomás szakmai nap és a 100 éves a ma-
gyar földgázszállítás centenáriumi kiállí-
tás rendezésében való közremûködés.
A sikeres évzáró összejövetelt Hajdúszo-
boszlón tartották.

A 2015. évi tervben szerepel az
EMT-konferencián való részvétel, kirán-
dulás a Mercedes-Benz kecskeméti üze-
mébe, a �100 éves a Vörös varrat� és a
�15 éves a Mosonmagyaróvári komp-
resszorállomás� szakmai rendezvény
szervezése, ill. az abban való közremûkö-
dés, valamint igény és szükség esetén a
gázszállítási szakmai konzultációkban
való aktív közremûködés.

A Magyar Horizont Szakcsoport
2014. évi tevékenységérõl � Ernyey
Ibolya akadályoztatása miatt � Nagy
Gábor adott rövid összefoglalást, utalva
az egyesületi és szakosztályi központi
rendezvényeken való részvételre (Bá-
nyásznap, Szt. Borbála-nap, siófoki kon-
ferencia, barcsi szakmai nap stb.), a saját
szakmai és hagyományõrzõ összejövete-
lek szervezésére, a fiatalok oktatására.

2015. évi tervükben szerepel az EMT
konferencián, a selmeci Szalamanderen,
erdélyi kiránduláson, iparági szakmai na-
pokon való részvétel, valamint kirándulás
a MOGIM-ba, Bázakerettyére és a hall-
statti sóbányába.

A Vízfúrási HSz. 2014. évi munka-
tervének teljesítésérõl Horányi István
számolt be. Az egyesületi és a szakosz-
tályi központi rendezvényeken kellõen
képviselték a helyi szervezetet, számos
szakmai napot tartottak. Az egbelli olaj-
termelés centenáriumi ülés fõ szervezõje
(a Magyarhoni Földtani Társulat és a
Magyar Geofizikusok Egyesülete bevo-
násával) Csath Béla volt. A 15 fõs tagság
tagdíjfizetése példás, 100%-os volt az el-
múlt évben is.

2015. évi tervükben az egyesületi és
szakosztályi rendezvényeken valómegje-
lenésen kívül szakmai elõadói üléseket
(legalább 5 alkalommal) tartanak.

3. Az egyesületi munkabizottságokba
delegált szakosztályi tagok beszámolója

Barabás László (Alapszabály Biz.):
Az OMBKE Alapszabályának 2013. évi
módosítása óta ezzel kapcsolatban semmi
jelentõs dolog nem történt. Megemléke-
zett a bizottság elnöki tisztét betöltõ
dr. Esztó Péter sajnálatos elhunytáról.
A tisztség betöltésére a Választmány a
márciusi választmányi ülésen ad javaslatot.

Kelemen József ismertette az év fo-
lyamán egyesületi kitüntetésben részesül-
tek neveit (a kitüntetettekrõl az éves lap-
számainkban megemlékeztünk) és beje-
lentette, hogy megszûnt az egyesület
Érembizottsága. Dr. Gagyi Pálffy András
hozzászólása: a kitüntetési ügyeket ez-
után Kõrösi Tamás fõtitkár koordinálja, a
tiszteleti tagok max. létszáma 50 fõ, erre
egy közgyûlésen max. 3 fõ jelölhetõ.
Csath Béla tiszteleti tag � ezek elfogadá-
sa mellett � új tiszteleti tagnak Horányi
Istvánt javasolja felvenni.

Götz Tibor az Ellenõrzõ Bizottság
utoljára amájusi közgyûlés elõtt ülésezett.

Tóth János az egyesületi Történeti
Bizottság 2014. évi tevékenységébõl ki-
emelte:

� Az FGSZ Zrt. �100 éves a magyar
földgázszállítás� jubileumi rendezvényét a
MOGIM-ban rendeztékmeg nagy sikerrel.

� A MOGIM megalakulásának 45.
éves évfordulójáról (anyagi és technikai
okok miatt) a 100 éves a magyar földgáz-
szállítás jubileumi kiállításhoz kapcsoló-
dóan röviden emlékeztek meg.

� A Papp Simon Népfõiskola Tagozat
rendezvényein rangos elõadók és képzõ-
mûvészek léptek fel.

� A múzeumban rendszeresen tar-
tanak foglalkozásokat diákoknak.

� A külföldi együttmûködés kereté-
ben a Közép-európai Vaskultúra és a Kö-
zép-európai Ipari Örökségek projektek-
ben mérsékelten vettünk részt és segítsé-
get nyújtunk az Ivaniè-Gradban létesülõ
horvát olajipari múzeum megszervezésé-
hez. A román együttmûködés akadozott.

� Az OMBKE KFVSz, a MOL Nyrt.
és aMOGIM által 2013-banmeghirdetett
Történeti Pályázatra 13 pályamû érkezett
be (kevesebb az elõzõ éveknél!), az ered-
ményhirdetés december 2-án volt.
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ADr. Papp Simon-emlékdíjat Rudinszki
István �Kõolajkutató Rt. fúró-lyukbefeje-
zõ és kútjavító berendezéseinek fejlõdés-
története 1957�1993. közötti években� c.
pályamunkája nyerte.

� A Magyar Bányászat Évezredes
TörténeteV. címmelmegjelent aMOGIM
Múzeumi Közlemények 50. kötete.

2015. évi tervek: tovább folytatjuk az
eddigi oktatási, kiállításrendezési, népfõ-
iskolai munkát és az iparági jubileumok
(75 éves a Lovászi mezõ, 50 éves a DUFI,
50 éves a horvát-magyar szénhidrogén-
ipari és egyesületi együttmûködés, 50
éves azAlgyõ, 45 éves a Babócsa, 35 éves
a Sávoly mezõ, 25 éves a barcsi termelés)
rendezéséhez szükséges kiállítások, kiad-
ványok készítését. (Dallosné felajánlotta
a horvát-magyar együttmûködésrõl ké-
szült nála lévõ anyagokat és segítségét.)

4. Dallos Ferencné beszámolója a BKL
Kõolaj és Földgáz lap megjelenésérõl.

� A MOL Nyrt. szponzorációjának
köszönhetõen 2014-ben 6 szám (ebbõl 1
közös) jelent meg.

� Az 5 szakmai számban 10 cikk 17
egyesületi, 12 hazai, 4 történeti, 2 külföldi
hír, 8 nekrológ és 2 könyvismertetés jelent
meg. Növekedett az angol nyelvû cikkek
száma. (A jelenlévõk támogatták az angol
nyelvû cikkek publikálását.) Kevés hír
érkezik a BOK rendezvényekrõl.

� Néhány esetben jó lenne a terjedel-
met 32 oldalra növelni.

� A helyi szervezetek és szakcsopor-
tok tevékenységérõl készült részletes be-
számolókat a BKL szaklap következõ
számaiban közöljük.

5. Id. Õsz Árpád exelnök, tiszteleti tag
tájékoztatója

� A szakosztály anyagi ügyeirõl az 1.
pont alatt esett említés.
� Kiegészítés a rendezvényekhez:
Kiemelten beszélt az elmúlt évi sikeres
XXX. Nemzetközi Olaj- és Gázipari
szakmai konferenciáról, valamint a 2015.
évi angol nyelvû szakmai konferenciáról.
Jó a kapcsolat az SPE magyar tagozatá-
val, a Szoboszlói Filiszterek Társaságával
(SZOFT) is, mely megalakulásának 15.
évfordulóját sikeres szakestéllyel ünne-
pelték meg, melyen az Alföldi Hsz. tagjai
is ott voltak.
Szakosztályi kiadványok:
Az elmúlt év elején jelent meg �Megkés-
ve, de nem elfeledve� c. szakosztályi ki-

adványunk (Csath Béla tollából). A má-
jusi egri találkozóra szeretnénkmegjelen-
tetni a hazai bányász�kohász�erdész ta-
lálkozók történetérõl egy kiadványt,
melyhez segítséget kérünk.

� BKL Kõolaj és Földgáz szaklap:
A konferencia �hozadékából� jelenik

meg a szaklap 2014. évi 7. száma, 32 ol-
dal terjedelemben. A lap szerkesztõbizott-
ságát újra meg kell alakítani. A szakosztá-
lyi szervezetek, csoportok vezetõit, a
BOK képviselõjét kéri, hogy január vé-
géig delegáljanak egy-egy szerkesztõbi-
zottsági tagot.

� Ez év januárjában elhunyt Jánossy
Klára okleveles olajmérnök, egykori
egyesületi tagunk, aki a nagykanizsai
olajipari technikumban is oktatott.

6. Egyesületi ügyek
Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ
igazgató kiegészítése

� A szakosztályi összejövetelek, ren-
dezvények részére a központ tanácsterme
rendelkezésre áll.

� A 2015. évi egyesületi nagyrendez-
vényekre hívta fel a figyelmet:

Országos Bányászati Konferencia
(2015. március 19�20.); XVII. Bányásza-
ti, Kohászati és Földtani Konferencia
(Déva, 2015. március 26�29.); X. Bá-
nyász�Kohász�Erdész Találkozó (Eger,
2015. május 29�30.); OMBKE küldött-
gyûlés (Eger, 2015. május 30.)

Végezetül Molnár Zsolt szakosztály-
elnök köszönetet mondott a szakmailag
és gazdaságilag is sikeres egyesületi
munkáért a közremûködõknek. A vezetõ-
ségi ülés kötetlen eszmecserével zárult.

(dé)

Magyar Tudomány Ünnepe
(Szolnok, 2014. november 20.)

A MTESZ Jász-
Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesülete
(MTESZ JNSZ ME)
és a MTESZ Jász-
Nagykun-Szolnok
Megyei Szervezete
(MTESZ JNSZ
MSZ) a Szolnoki
Tudomány és Tech-
nika Házában ren-
dezte meg a Magyar
Tudomány Ünnepe
XVIII. Megyei Ren-

dezvényét. A rendezvény célja � mint
ahogyan a �Messze látó tudomány � fe-
lelõs válaszok a jövõnek�mottó is jelez-
te � az volt, hogy a kutatók bemutassák
kutatásaik eredményeit a nagyközönség-
nek, ugyanakkor a különféle tudományok
mûvelõi egymást és egymás munkáját is
megismerhessék.

A rendezvényt dr. Szilvássy László, a
MTESZ JNSZ ME elnöke nyitotta meg.

Maglódi Evelin, a MTESZ JNSZ
MSZ ügyvezetõ igazgató levezetésével
az alábbi elõadások hangzottak el:
� Dr. Szakács Attila � Dr. Szakács Zsolt:
Pénzügyi és fogyasztóvédelmi tudatos-
ság a magyar fogyasztók körében,

�Major Gábor � Palik Mátyás � Vas
Tímea: A pilóta nélküli légi jármûvek
hazai alkalmazásának jogszabályi kér-
dései,

�Madaras László: �Ez itt az én hazám� �
A Közép-Tiszavidék honfoglalás kori
leleteinek üzenete,

� Dobó Gábor: M4 autópálya Abony-
Fegyvernek közötti szakaszáról,

� Dr. Herbály Katalin: Kérdések és vála-
szok a vidékfejlesztés területérõl,

� Farkas Bertalan Péter � Dr. Fõzõ Attila
László: SCIENTIX � Európai együtt-
mûködés a mûszaki és természettudo-
mányos oktatásban.
A zárszót id. Õsz Árpád, a MTESZ

JNSZMSZ elnöke tartotta, majd ezt köve-
tõen � szerény vendéglátásmellett � a részt-
vevõk tovább folytatták eszmecseréjüket.

A rendezvényt támogatták: MOL
Nyrt. MOLMagyarország, OMBKEKõ-
olaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak-
osztály, MONTAN-PRESS Rendezvény-
szervezõ, Tanácsadó és Kiadó Kft.,
NKSZE HHK KÜI Katonai Repülõ Tan-
szék, Szolnoki Fõiskola, MTADABMû-
szaki Szakbizottsága és MTA DAB
JNSZ Megyei Szakbizottsága.

(id. Õsz Árpád)
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Gyászszakestély Budapesten
(2014. december 8.)

Az OMBKE az ELGI Tanácstermé-
ben tartott gyászszakestélyen búcsú-

zott tiszteleti tagjától, dr. Esztó Pétertõl.
Kõrösi Tamás fõtitkár meleg szavakkal
emlékezett a volt kollégára, a jó barátra.

�Mélyen Tisztelt Gyászszakestély,
Kedves Barátaink!

Emlékezni, méltó módon, végsõ Jó
szerencsét! mondani gyûltünkmost össze.

Emlékezni Esztó Péter barátunkra, a
nagyszerû kollégára, firmatársunkra, a ki-
váló vezetõre, a veteranissimusra, a sel-
meci hagyományok avatott ismerõjére és
példamutató ápolójára. Aki tetteivel, vi-
selkedésével vívta ki szûkebb és tágabb
környezete nagyrabecsülését, aki örökre
megmarad emlékezetünkben.

Igazi bányász volt, és azt hiszem, eb-
ben a megállapításban minden benne
van! Szerette és tisztelte a selmeci örök-
séget, azokat az évszázados hagyomá-
nyokat, melyek, mint a kovász tartják

össze a bányászok, erdészek, kohászok
közösségét.

AzEsztónévmindig fényesencsillogott
a bányászatban, Péter édesapja is bánya-
mérnök, nagyapja a Soproni Egyetem pro-
fesszora volt, az õ példájukat követve Péter
is Miskolcon a Mûszaki Egyetem Bánya-
mérnökiKarán1967-benolajmérnöki,majd
1983-ban ugyanitt jogi diplomát szerzett.

A szakmaszeretet és a Selmeci Ha-
gyományok tisztelete kísérték végig élet-
útján.

Személyes példamutatása, kiváló em-
beri tulajdonságai, a hagyományok iránti
elkötelezettsége is megalapozták meg-
fontoltságát, munkabírását, jó kapcsolat-
építõ és szervezõ készségét, melyek nem-
csak az említett nagyszerû szakmai és
egyesületi munkájában csúcsosodtak ki,
hanem a tordasi szõlõbirtokán rendszere-
sen tartott baráti találkozókon is. Ezért
képezi most ezen könnyes szemû, az asz-
talnál selmeci hagyományok szerint bú-
csúzó társaság magját a tordasi kör.

Péter igaz, önzetlen barát volt, aki tár-
saiban mindig a jót kereste, de ha kellett,

tudott kemény is
lenni, s megalkuvás
nélkül harcolt a bá-
nyászat érdekeiért.

Csodálatos jó
barát nyomasztó hiá-
nyát érezzük most,
de mégsem veszítet-
tük el, hiszen Péter
velünk volt, s szí-
vünkben-lelkünkben
mindig velünk ma-
rad!

Bátran szállt
szembe a betegség-
gel, s emelt fõvel
ment el, hogy már

csak az égi bányatelkekrõl felügyelje az
utódok ténykedését.

Elment azon az úton, amit csak egye-
dül, magányosan tud megjárni az ember,
itthagyva bennünket a gyász nehéz terhé-
vel. Tudjuk, hogy a búcsú örök és meg-
másíthatatlan, ugyanakkor hisszük, hogy
mindig emlékezni fogunk Rád, fogjuk
még Rád köszönteni teli poharunkat, és
az õsi selmeci bányásznóta szerint: Ha
majd a sír elnyel / Hûséges vérségünkkel
/ Fejfádra írjuk fel: / Bár elvitt a halál /
Szívünk mégis Rád talál. Jó Szerencsét!�

ABudapesti Olajos Hagyomány-
ápoló Kör szakmai napja
(Budapest, 2015. január 29.)

ALakitelek-Népfõiskola geotermális
mintaprojekt címmel hangzott el

dr. Árpási Miklós elõadása a BOK 2015.
évi elsõ összejövetelén.
Az elõzményekrõl

Lezsák Sándor úr az 1990-es évek ele-
jén a Népfõiskola épületeinek fûtését ter-
málvízzel kívánta megoldani, kiváltva az
egyre dráguló, importból származó gázt.

Egy ilyen szerteágazó feladat megva-
lósítása akkor lehet sikeres, ha négy felté-
tel egy idõben teljesül. Ezek a jogi, a mû-
szaki és a pénzügyi háttér, s nem utolsó
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sorban a politikai akarat (ez utóbbi a
pénzügyi fedezet rendelkezésre állását is
elõsegíti).

A jogi oldal rendezõdött, mert a
Szeged-Csanádi Katolikus Egyházmegye
tulajdonában lévõ földterületre a hatóság
kiadta a vízjogi engedélyt.

A mûszaki háttér: a Népfõiskola víz-
földtani szempontból �szerencsés� he-
lyen van, ui. a �60-as években kimutatott
Lakitelek�Tiszakécske geotermális ano-
mália területén található, mely anomália
� a nagy hazai réteghõmérsékleteknél is
nagyobb � mélységi hõmérsékletû terüle-
tet jelent. (Ebben az esetben az anomália
azt jelenti, hogy hazánkban az átlagos
geotermikus gradiens érték 44 °C/km, a
Lakitelek�Tiszakécske területen pedig,
az igen kedvezõ 54 °C/km.)

Pénzügyi háttér: a 4 ha-os területen
valamennyi épület termálvizes fûtésének
létrehozását, továbbá erre a technológiára
épülõ egyéb fejlesztéseknek a munkáit
2012-ben a Lakitelek Népfõiskola Ala-
pítvány kiemelt állami beruházásként
indíthatta, közbeszerzési kereteken belül.
A megvalósításról

Elõkészítés � A pénzhiány miatt
1998-ban megakadt, de 2012-ben folyta-
tott elõkészítõ munkákat (adatgyûjtések,
számítások, szelvények stb.) vetített ké-
peken mutatta be és értelmezte dr. Árpási

Miklós. Ezek összegzéseként készült el
2013-ban a hévízföldtani tanulmány.

Kutakmélyítése �Még 2013-ban le-
mélyültek az LN�1 és LN�2 termálvíz-
kutak. A kutak paraméterei igazolták a
számításokat a termálvíz hõfokamin. 50 °C,
a termelt víz mennyisége 36 m3/óra. Ezek
a kútparaméterek biztosítják a tervezett
2,1 MW fûtési teljesítményt.

A termálhõhasznosító-rendszer ki-
építése � A termálhõhasznosító-rendszer
kialakítása 2014-ben kezdõdött és fejezõ-
dött be. A 2014�2015-ös fûtési szezon-
ban a Népfõiskola területén lévõ vala-
mennyi épületben, továbbá a Gyarmati
Dezsõ Tanuszodában és Termálfürdõben

már ez a rendszer mûködött. (Az érdek-
lõdõk a januárban készült színes fel-
vételeken láthatták a hévíz-hõközpontot,
a kutakat és a felhasználó létesítmé-
nyeket.)
További tervek

A tervekben még szereplõ feladatok:
gyógyfürdõ és 5 csillagos gyógyszálló
építése; Növényházfûtés (�NDK� üveg-
ház); Hõszivattyús (csurgalékvíz) hasz-
nosítás megvalósítása; Az ásvány(ivó)-
vízellátás kialakítása.

A ivóvízi és balneológiai hasznosítás
megvalósíthatóságát az eladó kis bemuta-
tóval támasztotta alá: az LN�1 és LN�2
jelû lakitelki kutak vizét, valamint a jól is-
mert Szentkirályi (Emese kút) vizet ha-
sonlította össze. A lakitelki kutak vize a
�természetes ásványviz� kategóriába so-
rolható (a jó minõségû ivóvíz kategóriába
sorolt Szentkirályi víznél több mint két-
szeres mennyiségû oldott ásványi anya-
got: 1000�1300mg/l tartalmaz), s megfe-
lelõ elõállítási körülmények esetén még
�gyógyvízzé� is nyilvánítható, lehetõvé
téve a balneológiai hasznosítást is.

Dr. Árpási Miklós elõadását befejezve
megköszönte dr. Kontra Jenõ és dr.
Lorberer Árpád segítségét, munkáját
mind a projekt megvalósításában, mind
az elõadás anyagának összeállításában.

(Papp Géza � dé)
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Artézi kutak jelentõsége az
Alföld vízellátásában
(Hódmezõvásárhely, 2014. november 28.)

AHódmezõvásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2014. no-

vember 28-án a hódmezõvásárhelyi
Nagy András János � Mucsi Mária artézi
kút átadásának 130. évfordulója alkalmá-
ból �Az artézi kutak jelentõsége az Alföld
vízellátásában� címmel konferenciát
rendezett a Polgármesteri Hivatal Dísz-
termében.

Hegedûs Zoltán alpolgármester kö-
szöntõje után a következõ elõadások
hangzottak el:

1. Fejezetek a hazai vízellátás törté-
netébõl (Fejér László, a Magyar Hidro-
lógiai Társaság Vízügyi Történeti Bizott-
ság elnöke, c. fõiskolai docens).

2. Megemlékezés a Nagy András
János � Mucsi Mária artézi kútról
(Csath Béla gyémántokleveles bánya-
mérnök, a Zsigmondy Hagyaték nyugal-
mazott gondozója � Harmat Péter, a
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
tagja).

3. Megyénk vízminõségének hely-
zete az elmúlt öt évben (Dr. Tombácz
Zsuzsanna, a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervezet megyei tisztifõorvosa).

4. Az artézi kutak jelentõsége az
Alföld vízellátásában (Dr. Kozár Péter,
az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság igazgatója).

5. A Nagy András János-féle artézi
kút további sorsa (Harmat Péter, a
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
tagja).

Az elõadások után az egybegyûltek
megtekintették a Nagy András János �
MucsiMária artézi kutat.Az artézi kútról
Csath Béla a következõ tájékoztatást

adta: Az egészséges ivóvíz biztosítása ér-
dekében Hódmezõvásárhely városa már
1860-ban lépést tett, de a Bürgermeister
Antal által készített fúrás sikertelen lett.
Ezt követõen Zsigmondy Béla 1880-ban
elkészített egészséges vizet adó, elsõ kút
vízmenynyisége nem tudta kielégíteni a
város ivóvízszükségletét, ezért a város
vezetõsége egy második kút készíttetését
határozta el. Ennek költségét a város szü-
lötte, a polgári erényekben kimagasló
Nagy András János és felesége, Mucsi
Mária biztosították. A kút készítését
Zsigmondy Béla 1884. április 19-én fe-
jezte be, amikor a hivatalos átvétel alkal-
mával csaknem egymillió liter 21,3 °C-os
vizet adott a kút. A kút fölé Zsigmondy
Béla javaslatára díszes felépítmény ke-
rült, a kút adatait tartalmazó márványtáb-
lákkal. Lóczy Lajos geológus az új kútról
így nyilatkozott: �Ennél szebb és mara-
dandóbb emlékoszlop nincs Magyaror-
szágon.�

(Cs. B.)

HAZAI HÍREK
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DR. KAPOLYI LÁSZLÓ
(1932�2014)

Dr. hc. mult. Kapolyi László okl.
bányamérnök, okl. építõmérnök, okl.
ipari közgazdász, egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja, az Orosz Tudományos
Akadémia tagja, Állami Díjas, volt
ipari miniszter, a Római Klub Ma-
gyar Tagozatának elnöke, a Krakkói
Bányászati Akadémia magántanára
és díszdoktora, szülõvárosa, Újpest
díszpolgára, a tatabányai bányászat
volt vezetõ munkatársa életének 83.
évében 2014. november 28-án elhunyt.

Kapolyi László 1932. június 7-én
született Újpesten. Középiskolai ta-
nulmányai után 1950-ben felvették a
Budapesti Mûszaki Egyetemre.
A család nehéz anyagi helyzete miatt
a tanulmányok mellett külön enge-
déllyel dolgozott (1951-tõl a MÉLY-
ÉPTERV-nél, 1952-tõl a Föld alatti
Vasútépítõ Vállalatnál, 1953-tól a Ta-
tabányai Szénbányáknál).

A Budapesti Mûszaki Egyetemen
1955-ben szerkezetépítõ mérnöki ok-
levelet, a Nehézipari Mûszaki Egye-
temen 1957-ben bányamérnöki okle-
velet, a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen 1961-ben ipari
közgazdász oklevelet szerzett.

Kapolyi László 1976-ig a Tata-
bányai Szénbányáknál beosztott
mérnök, majd rövidesen a Minõség-
ellenõrzési Üzem vezetõje, ezt kö-
vetõen bányaüzemi fõmérnök, majd
a nagyvállalat kutatás-fejlesztési te-
vékenységét irányító fõosztályve-
zetõ. Fontos állami tisztségei:
1976�80 között nehézipari minisz-
terhelyettes, 1981�83-ban államtit-
kár, 1984�87-ben ipari miniszter,

1988�89-ben energetikai kormány-
biztos.

A Nehézipari Mûszaki Egyetemen
mûszaki doktori, a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen közgazdasági dok-
tori címet, 1967-ben a mûszaki
tudományok kandidátusa, 1975-ben a
mûszaki tudományok doktora fokoza-
tot szerezte meg. A Moszkvai
Bányászati Egyetemen is a mûszaki
tudományok doktora lett, a Krakkói
Bányászati�Kohászati Akadémián
habilitált. Publikációs jegyzéke fele-
fele arányban magyar és idegen nyel-
ven csaknem 200 tételt tartalmaz.

Tudományos tevékenysége és a
tudományos utánpótlás nevelésének
terén elért eredményei alapján a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 1979-
ben levelezõ, 1985-ben rendes tagjá-
vá választotta. A Földtudományok
Osztálya aktív tagjaként az osztály
publikációs tevékenységét, a külföldi
utazásokat éveken át jelentõs összeg-
gel támogatta. Az Orosz Tudomá-
nyos Akadémia Energetikai Tagozata
1988-ban külsõ tagjának választotta.

Tudományos munkásságához szo-
rosan kapcsolódott egyetemi oktatási
tevékenysége. Az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen 1980-tól címzetes
egyetemi tanár, elõadásokat tartott a
Közgazdaságtudományi Egyetemen,
a Budapesti Mûszaki Egyetemen, a
pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetem pedig tiszteletbeli doktorává
fogadta.

A nemzetközi szakmai-tudomá-
nyos életben hosszú idõn át aktív sze-
repet játszott. Olasz, spanyol, ameri-
kai tudományos fórumokon vendég-
professzorként elõadásokat tartott.
Tagja volt a Római Klubnak, a Bá-
nyászati Világkongresszusok Nem-
zetközi Szervezõ Bizottságának.
A Moszkvai Állami Bányászati
Egyetem tiszteletbeli doktora volt.

Magánemberként, a System Con-
sulting Zrt. elnök-vezérigazgató-
jaként a tudományos élet, a Központi
Bányászati Múzeum támogatója, a
System International Foundation, a
Kelemen Gyula és a Vitális István tu-
dományos díjak alapítója.

Kapolyi László a Nehézipari Mû-

szaki Egyetemnek, ill. a Miskolci
Egyetemnek fél évszázadon át szoros
együttmûködõ partnere, jeles támo-
gatója. Az egyetemi és kari szakmai
rendezvények állandó elõadója, a
Mikoviny Sámuel Földtudományi
Doktori Iskola külsõ alapító tagja.
A Szeptember 6. Alapítvány kereté-
ben hallgatói, doktoranduszi ösztön-
díjakat biztosított. Munkásságát és el-
kötelezettségét az egyetem tisztelet-
beli doktori címmel, Pro Universitate
kitüntetéssel és 75. születésnapja alkal-
mából Díszpolgári címmel ismerte el.

Kapolyi László vállalati és ipari
vezetõként, majd saját vállalkozásá-
ban hat évtizeden át hihetetlen inten-
zitással dolgozott. Ugyanakkor em-
berséges, humánus vezetõ volt. Ön-
zetlen alapítványai, díjai is jellemzik
közösségi érzését.

Dr. Kapolyi László 1959-tõl volt
az OMBKE tagja, jelentõs támoga-
tást nyújtott az egyesületnek.

Búcsúztatása 2015. január 5-én,
Újpesten, a kertvárosi Szent István
plébániatemplomban volt, hamvait az
altemplomban helyezték el.

A búcsúszertartáson Újpest Ön-
kormányzata nevében dr. Hollósi
Antal fõorvos az újpesti közössé-
gekkel rendszeres bensõséges kap-
csolatot tartó, számukra jelentõs
anyagi támogatást nyújtó patriótáról,
a Magyar Tudományos Akadémia
Földtudományok Osztálya és a Mis-
kolci Egyetem Mûszaki Földtudomá-
nyi Kara nevében dr. Kovács Ferenc,
az MTA rendes tagja az iparág szak-
mai-tudományos életében betöltött
szerepérõl, tudományos életmûvérõl
emlékezett. Az iparág, de elsõsorban
a tatabányai bányászat nevében
dr. Csiszár István köszönt el az egy-
kori munkatárstól, fõnöktõl.

Barátai, tisztelõi, volt munkatár-
sai a temetési szertartás után az Új-
pesti Polgári Centrum Tükrös Termé-
ben � tatabányai szervezésben tartott
� méltóságteljes gyászszakestélyen
mondtak Neki utolsó Jó szerencsét!

(Készült dr. Kovács Ferenc és
dr. Csiszár István � a BKL Bányászat
2015. évf. 1. számában megjelent �

megemlékezése alapján.)

NEKROLÓG



Ifj. Sarkady Sándor: A Selmec-
bányai Fõiskola hõsi halott
hallgatói (1914�1921)

ANyugat-magyarországi Egyetem
KKL fõigazgatója kétéves kutató-

munkával elkészítette 205 oldalas köny-
vét a Selmecbányai Fõiskola 1914�21
közötti idõszakban hõsi halált halt hallga-
tóiról. A szerzõ 81 erdész, bányász és ko-
hász egyetemi hallgató életét dolgozta
fel, de várja azok jelentkezését is, akik-
nek ismerete szerint a családjukban volt
mérnökhallgató, aki elesett a hazáért,
vagy nem esett el, de megsebesült, és er-

rõl bármilyen dokumentum maradt fenn
(arckép, képeslap stb.).

A könyvben szereplõ illusztrációk
nagy része (arcképek és fotók) saját gyûj-
teményünk féltve õrzött darabjai. Több
közülük az Érdekes Újság c. hetilapban
jelent meg 1914�1918 között.

Ez az adattár emlékeztesse a késõi
utókort: Voltak oly zord idõk, amikor
meg kellett halni a hazáért. Hõsi halot-
taink emlékének õrzése az utókor szent
kötelessége. Erre ösztönöz bennünket a
soha ki nem hunyó Selmeci Szellem is.

A könyv elsõ bemutatója Sopronban
a GYIK Rendezvényházban volt 2014.
november 26-án.

A könyv ára 3500 Ft + postaköltség
(kb. 750 Ft). Érdeklõdni lehet:
ifj.sarkady@nyme.hu e-mail címen.

Nyáry Krisztián: Igazi hõsök �
33 magyar igaz története

ACorvina gondozásában 2014-ben
megjelent könyvben két olajipari

vonatkozású személyiségrõl (Ocskay
Lászlóról és dr. Papp Simonról) is meg-
emlékezik a szerzõ.

Ocskay László, a magyar
Schindler címû fejezet

Ocskay László amagyar hadsereg szá-
zadosa � Ocskay László kuruc tiszt, a Rá-
kóczi-szabadságharc egyik elhíresült sze-
replõjének leszármazottja � egyike volt a
holokauszt idején legtöbb üldözöttet
megmentõ magyaroknak, együtt dolgo-
zott Raoul Wallenberggel. A megmentet-
tek között volt többek közt Goda Gábor
Kossuth-díjas író, Kadosa Pál zeneszer-
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DR. ESZTÓ PÉTER
(1943�2014)

2014. november 15-én váratlanul
elhunyt dr. Esztó Péter okleveles olaj-
mérnök, állam- és jogtudományi doktor,
címzetes egyetemi docens, a Magyar Bá-
nyászati Hivatal volt elnöke, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület tiszteleti tagja. Váratlanul, mert bár
tudtunk betegségérõl, de vele együtt bíz-
tunk a felépülésében.

Esztó Péter, a közismert bányamér-
nök dinasztia leszármazottja 1943. már-
cius 10-én született Budapesten. A gim-
náziumi érettségi után 1967-ben a Mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bá-
nyamérnöki Karán okl. olajmérnöki,
majd 1983-ban a Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karán jogi dip-
lomát szerzett.

1967�1977 között az Országos Kõ-
olaj- és Gázipari Tröszt alföldi üzemei-
ben, különbözõ mérnöki beosztásokban
(gyakornok, üzemegység-vezetõ, üzem-
csoport-vezetõ) dolgozott.

1978�1983 között a Szolnoki Kerü-
leti Bányamûszaki Felügyelõségen szer-

zett elsõ fokú bányahatósági gyakorlatot.
1983�1993 között az Országos Bánya-
mûszaki Fõfelügyelõségen (OBF) bánya-
hatósági fõmérnök, osztályvezetõ, fõosz-
tályvezetõ, majd 1992-tõl az OBF elnöke
volt. 1990�1993 között miniszteri biztos-
ként feladata volt a bányászati és gázipari
szakigazgatás szervezeti és hatásköri re-
formjának, valamint a piaci viszonyokat
szolgáló új törvények szakmai elõkészí-
tése. A bányafelügyelet évszázados ma-
gyar hagyományait is tiszteletben tartva
építette ki a Magyar Bányászati Hivatal
szervezetét, melynek államtitkár besoro-
lású elsõ elnöke lett 1993�1999 között,
majd 2002�2007 között ismét. Közben
1999-tõl 2002-ig a PRÍMAGÁZ Hungá-
ria Rt. szakmai tanácsadója, illetve biz-
tonságtechnikai igazgatója volt. 2007-
ben vonult nyugdíjba.

Tudományos oktatói munkát a Mis-
kolci Egyetemen mint meghívott elõadó
1991-tõl végzett; 1995-ben az Egyetem
Rektori Tanácsa címzetes egyetemi do-
censsé nevezte ki.

A bányászati és gázipari szakigazga-
tás korszerûsítésével, valamint a magyar
bányajogi és gázipari szabályrendszer
EU-csatlakozással kapcsolatos joghar-
monizációs feladatainak ellátása érdeké-
ben széles körû szakmai kapcsolatokat
épített ki. Személyes példamutatása, ki-
váló emberi tulajdonságai, a hagyomá-
nyok iránti elkötelezettsége, megfontolt-
sága, munkabírása tette jó munkatárssá,
jó vezetõvé. A hazai fluidum- és szilárd-
ásvány-bányászatban mindenki ismerte

és elismerte, tisztelte, sõt barátságos
lényének köszönhetõen bízvást mond-
hatjuk szerette is. Igaz, önzetlen barát
volt, aki társaibanmindig a jót kereste, de
ha kellett, tudott kemény is lenni, s meg-
alkuvás nélkül harcolt a bányászat érde-
keiért.

Munkáját magas állami kitüntetésekkel
is elismerték: Kiváló Újító ezüst fokozat
(1970), Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje (1994), Szent Borbála-
emlékérem (1996), Nagy Arany Kereszt az
Osztrák Köztársaság Szolgálatáért (1997).

Az OMBKE-nek 1966 óta volt tagja,
a hagyományok jó ismerõje és ápolója.
1967�1977 között az OMBKE Kõolaj-,
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály
hajdúszoboszlói csoportjának titkára,
1993�1997 között a Bányászati Szakosz-
tály Budapesti Helyi Szervezetének elnö-
ke, 2009-tõl az egyesület Alapszabály
Bizottságának elnöke volt.

Egyesületi kitüntetései: Mikoviny
Sámuel-emlékérem (1995), Sóltz Vilmos-
emlékérem (2006), Tiszteleti Tag (2012).

2007-tõl 2012-ig a Magyar PB Gáz-
ipari Egyesület elnöke, egyúttal aMTESZ
Ellenõrzõ Bizottságnak elnöke volt.

Temetése kívánsága szerint szûk csa-
ládi körben volt. Az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület 2014.
december 8-án gyászszakestélyen búcsú-
zott tiszteleti tagjától, ahol Kõrösi Tamás
fõtitkár emlékezett meleg szavakkal a
volt kollégára, a jó barátra, dr. Esztó
Péter életútjára.

(Kõrösi Tamás)

KÖNYVISMERTETÉS
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zõ, Kabos Ede kardvívó világbajnok,
Kellér Dezsõ és Ráday Imre színész is.

A szinte teljesen elfelejtett katonatiszt
hõstettérõl �Beszélve mind a vérpadig �
Ocskay László, az elfelejtett hõs� címmel
2007-ben dokumentumfilm készült, amely
forgatókönyvének megírásában részt vett
OcskayLászló leszármazottja,OcskayRudolf
is. A film készítését aMOL is támogatta.

Fonyó Gergely filmjét nagy sikerrel
mutatták be Brüsszelben, az Európai Par-
lamentben, a 39. Magyar Filmszemlén,
2008 februárjában a TV-ben, valamint
iparágunk vállalatainál. Ocskay László a
két világháború között az Almásfüzitõn
mûködõ Vacuum Oil Company alkalma-
zottja volt és a róla készült filmet az al-
másfüzitõi kenõanyaggyártás 100. évfor-
dulós ünnepségén is bemutatták.

Papp Simon: A világ legjobb olaj-
kutatója címû fejezet

Szakmánk nagy egyéniségének emlé-
két számos kiadvány (és önéletírás) ele-
veníti fel. Dr. Papp Simon alakját az író
szemszögébõl a könyv fejezetének beve-
zetõje jellemzi tömören.

�A 67 éves olajkutató geológus nyug-
díjazása után is mindennap dolgozott (a
börtönben is). Évtizedek óta a világ leg-
jobbjának számított a szakmájában, õ
tárta fel Magyarország, Románia, Szer-
bia, Horvátország, Törökország, Albánia,
Kanada, Ausztrália és Új-Guinea legfon-
tosabb olaj- és gázmezõit. Amikor 1953-
ban letettek az asztalára egy térképszel-
vényt kutatási adatokkal, tévedés nélkül
mondta meg, hol érdemes fúrni �Papp
Simon a magyar olajbányászat megte-
remtõje páratlanul becsületes szakember
volt, akit a nyilasok és a kommunisták is
szabotázzsal vádoltak, amikor kiapadt
egy-egy olajkút. Pedig neki köszönhet-
jük, hogy Magyarország kõolaj- és föld-
gáztermelõ országgá vált.� (dé)

Csath Béla: Megkésve, de nem
elfeledve

C sath Béla gyémántokleveles bánya-
mérnök közelmúltban megjelent

könyvében a kezdeteket, a �hõs kor� szak-
embereit mutatja be a szerzõ.

A komoly kutatómunkával összeállí-
tott � a leszármazottak, kortársak vissza-
emlékezéseivel színesített � életrajzi kö-
tet emléket állít azoknak a �kétkezi�, fi-
zikai munkásoknak, fúrómestereknek,
vezetõ mérnököknek, akik 1934 õszétõl
1935 õszéig tartó idõszakban az elsõ ma-

gyarországi rotari-fúróberendezés legen-
dás mûködtetõi, kiszolgálói voltak az
EUROGASCO-nál. AMihályi�1 jelû fú-
rástól a Budafapuszta�2 jelû fúrás mélyí-
téséig tevékenykedõ szakemberek élet-
útjáról szóló dokumentumok, fotók és
egyéb archív anyagok összegyûjtése fá-
radságos és kitartó munkát igényelt. (Ezt
példázza a csaknem 250 tételes iroda-
lomjegyzék is.)

A táblázatokkal, számadatokkal, régi fo-
tókkal szemléltetett rövid történeti áttekintés
után bemutatott életutak fejezetenként:

Az elsõ geológusok (Dr. Papp Simon,
Gotthard Károly, Barnabás Kálmán);
A �pionír� fúrósok elsõ csoportja
(Csörgits Imre, Csörgits János, Gönye
Kálmán, Gyulay Zoltán, Horváth Antal,
Takács Sándor, Taródi Kálmán, Papp
Jenõ, Pulay Ferenc); A �kincstáriak�
(Széll Kálmán, Horváth Béla, Brandthu-
ber Ferenc, Balázs István, Bereczky
Károly); Létszámfeltöltés (Csörgits Pál,
Baranyai József, Szûcs László, Kovács
Gyula, Hofstädter József, Gyûrû József,
Lukácsi András, Foki Flórián, Szûcs Sán-
dor, Balogh I. Sándor, Stiller József, Bátor
Ferenc, Laczó Vince); Az EUROGAS-
CO Somogyban (Fejér József, Krénusz
Pál, Szûcs Kálmán, Mányó Ferenc,
Horváth István, Krehó Ferenc, Remenyik
Lajos, Krisztek István, Krisztek György,
Schlosser József, Abzinger Gyula,
Benedek Ferenc, Bõsze Kálmán, Dinda
János, Majerszky Béla); Átköltözés Zala
megye területére (Horváth Imre, Szom-
bath Antal, Angyal Ferenc, Halász Béla,
dr. Kertay György); ... és a többiek
(Horváth Ferenc, Fata Károly, Csörgits
József, Nagy Miklós, Molnár I. János,
Zsámár László, Gaál Antal, dr. Gráf Lász-

ló, Pokker Ernõ, Purman Jenõ, Ruzsinsz-
ky László, dr. Lõrincz Ákos).

A 244 oldal terjedelmû könyv aján-
lását az egyik leszármazott, Hofstädter
József írta.

A Magyar Bányászat Évezredes
Története sorozat V. kötet

2014 decemberében jelent meg dr.
Izsó István A Magyar Bányászat Évezre-
des Története sorozat V. kötete � A ma-
gyar bányászat kronológiája 1000�2000
c. könyv (fõszerkesztõ: Benke István) a
MOGIM Közlemények 50. tagjaként.

�Ma, amikor a hazánkat sújtó gazda-
sági recesszióból való kilábalás egyik
megoldásaként felerõsödni látszanak
azok a tendenciák, amelyek bánya- és
energiagazdaságunk mielõbbi átértékelé-
sét tartják kívánatosnak, úgy vélem, hogy
ideje számvetést készíteni szakmáink tör-
ténetének legfontosabb eseményeirõl� �
írja a szerzõ elõszavában.

�A bányászat egyidõs az emberrel. Az
ember szükségletei kielégítésére mindig a
természetet hívta és hívja ma is segítségül.
A természeti környezet adta az elsõ �szer-
számokat� az õsember kezébe. A termé-
szetben keresett és fellelt kovakõ, tûzkõ
segítette az emberré válás folyamatában�
A bányászat a gazdasági-társadalmi fejlõ-
dés alapjait jelentette mindenkor és jelenti
ma is. Ez a több ezer éves tevékenység a
térségeknek, az ott élõknek egyaránt ho-
zott gazdagságot és nyomort, örömet és
keserûséget, békét és háborút.� � olvashat-
juk dr. Bõhm József bevezetõjében.

Az idézett mondatokra, a magyar �
mindenkori magyar � szilárdásvány-bá-
nyászat és fluidumbányászat fontosabb
eseményeire kimerítõ választ talál az ol-
vasó a könyvben. A leírtak egyedülálló
segítséget nyújtanak cégeknek, intézmé-
nyeknek, civil szervezeteknek, szakem-
bereknek, minden érdeklõdõnek a bányá-
szati évfordulók méltó megünneplésére,
megemlítésére.

A könyvmegjelenését � elsõsorban � ti-
zenegy bányászati cég támogatásának kö-
szönhetjük. A kiadó aMagyar Olaj- és Gáz-
ipari Múzeum (Zalaegerszeg) és az Érc- és
Ásványbányászati Múzeum Alapítvány
(Rudabánya). A könyv ára 5000 Ft. Meg-
vásárolható ésmegrendelhetõ:MagyarOlaj-
és Gázipari Múzeum, 8900 Zalaegerszeg,
Wlassics Gyula u. 13.; tel.: +36-92-313-
632/104; e-mail: moim@olajmuzeum.hu.

(Tóth János)



10. BÁNYÁSZ�KOHÁSZ�ERDÉSZ TALÁLKOZÓ
EGER, 2015. május 29-30.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és az Országos Erdészeti
Egyesület 2015. május 29�30-án Egerben Országos Bányász�Kohász�Erdész Találkozót
szervez, melyre a szakmák képviselõit szeretettel várjuk. A Találkozóra a Dr. Kemény
Ferenc városi Sportcsarnokban (Érsekkert) kerül sor.

Tervezett program

Május 29. (péntek)
14:00-tõl Regisztráció, kultúrmûsor a Sportcsarnokban

Bányász fúvós zenekarok fellépése
19:00 Ünnepélyes megnyitó
19:30�24:00 Vacsora és kultúrmûsor

Fellépnek: az Egri Gárdonyi Géza Színház mûvészei és a Tutti Frutti
tánczenekar

Május 30. (szombat)
9:30�14:00 Ismerkedés Eger városával és környékével

Fúvós zenekarok térzenéje a városban
10:30�14:00 OMBKE 105. Küldöttgyûlése az EGER Hotelben
13:00�15:00 Ebéd a Sportcsarnokban
16:00-tól Díszfelvonulás az Érsekkerttõl a Dobó térig

Ünnepélyes zászlószalag-felkötés a Dobó téren
A díszfelvonulás vége a Sportcsarnoknál

17:30�20:00 Kultúrmûsor
Fellépnek: Bányász fúvós zenekarok
Vacsora

20:00�24:00 Bányász�kohász�erdész bál
Fellépnek: Kovács Kati és a Királyhelmeci OMIKRON tánczenekar

A szállásfoglalást a résztvevõk egyénileg intézik!

Jó szerencsét!



PÁLYÁZAT
a MOL Tudományos Díjra

Elõzmények:

A Magyar Tudományos Akadémia és a MOL Nyrt. 1998-ban Tudományos Díjat alapított,
amelyet 2014. március 28-án megújított azon �szakemberek, kutatók jutalmazására, akik a
magyar olajbányászat és feldolgozás terén végzett tevékenységükkel maradandót alkottak�. A
MOL Tudományos Díjat a Kuratórium döntése alapján a MOL Nyrt. vezérigazgatója adja át
2015 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe nyitórendezvényén.

A pályázat feltételei:

1. Alkalmanként egy díj kerül kiosztásra, a díj várható összege bruttó 500 ezer Ft.;
2. Elõnyt jelent az egyéni pályázat;
3. A pályázatnak tartalmaznia kell:

3.1. a pályázó(k) személyi adatait (név, születési adatok, szakképesítés, cím stb.);
3.2. a téma megnevezését;
3.3 a téma már bizonyított, gyakorlatban megvalósított (elfogadott) iparági jelentõségét

és annak hazai és nemzetközi visszhangját;
3.4. a pályázó(k) tudományos munkásságát és annak hazai és nemzetközi elismertségét;
3.5. amennyiben olyan pályázat kerül benyújtásra, amelyben más, de nem pályázó szak-

ember tevékenysége is megállapítható, akkor a pályázónak a személye részvételi
arányáról nyilatkozni kell; ellenkezõ esetben a pályázat elbírálására nem kerül sor;

4. A pályázat maximális terjedelme 5 oldal, amit 3 kinyomtatott példányban és elektroni-
kus formában, e-mail-en is meg kell küldeni;

5. Elõnyben részesülnek azon szakemberek pályamunkái, akik a MOL Tudományos Díjat
még nem kapták meg. Azon pályamûvek, amelyek szerzõi már kétszer is részesültek
(egyénileg és/vagy megosztva) a díjban, csak kivételes esetben kerülnek elbírálásra;

6. Pályázatot nem küldünk vissza, a Kuratórium döntésérõl a pályázó értesítést kap.
Az eredménytelen pályázók a következõ évben témájukat megújítva ismételten pályáz-
hatnak, de legfeljebb három alkalommal.

A pályázat beküldési határideje: 2015. június 26.
A pályázat beküldési címe (szakterülettõl függetlenül): MTA Földtudományok Osztálya,

1051 Budapest, Nádor utca 7., e-mail cím: fold@titkarsag.mta.hu

A MOL Tudományos Díj Kuratóriuma az olajbányászat és a feldolgozás szakterületekrõl
egyidejûleg vár pályázatokat, a díjat a szakterülettõl függetlenül legjobbnak ítélt munka nyeri
el. A pályázatot a MOL Tudományos Díj Kuratóriuma bírálja el.

Budapest, 2015. február 23.
A MOL TUDOMÁNYOS DÍJ KURATÓRIUMA




