Hírlevél
2022/27
2022.07.08.

Ülésezett az Elnökség

2022.07.06-án fizikai jelenléttel, illetve online tartotta ülését az Elnökség. Az Elnökség
határozatképes volt.
Az Elnökség az 1. napirendi pontban elkezdte kidolgozni az Egyesület SzMSz-ét.
A 2. napirendi pontban az újonnan alakult két bizottság – a Dr. Holoda Attila által vezetett
Energiabiztonsági Bizottság, illetve a Dr. Káldi Zoltán által vezetett Etikai Bizottság
„feltöltéséről” esett szó.
A 3. napirendi pontban (Egyebek) Zelei Gábor beszámolt az Országos Bányászati Konferencia
szervezésének állásáról.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Megszépült a sövényünk és elkészült a kerítés
2022.07.07-én csütörtökön Lőrincz László és Hollósi László tagtársaink segítő munkájának
köszönhetően a belső udvar és a székház környezete megszépült.

Lőrincz László

Hollósi László

Elkészült a kerítés még hiányzó szakasza is, így már a belső udvarunk teljesen védetté vált.

Hatala Pál

Az elkészült kerítés

Köszönjük mindnyájuk segítségét!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
Gyarapodott Mini-könyv gyűjteményünk

Tóth János tiszteleti tagunknak köszönhetően gyarapodott a mini-könyv gyűjteményünk.
Nagyon szépen köszönjük!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Megjelent a BOK-Almanach!

Egyesületünkben elérhető a könyv. Az érdeklődők keressék Csányi Juditot.
Jó szerencsét!
Titkárság
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Még lehet jelentkezni a Bányászati Szakosztály Budapesti
Helyi Szervezete és a Bányamérő Szakcsoport nyári
kirándulására

Foto: Christo

Tisztelt Kolleginák és Kollégák!
A kirándulás célpontja Óbuda Pálvölgyi barlang meglátogatása (a kánikulára való
tekintettel).
A program:
• Találkozó helye: Budapest III. kerület Szépvölgyi út Bécsi út sarok
• Találkozó időpontja: 2022. július 20-a szerda, 10 óra
(10 órától indulnak a vezetések a barlangban folyamatosan délután 16,30-ig)
Együtt megtekintjük a Barlangot. Megtudjuk a budai hegyek barlangrendszerének
kialakulását, a feltárási munkák történetét.
A résztvevők igénye szerint, egy rövid sétával lesétálunk, vagy busszal lemegyünk a közeli
Tiroli vendéglőbe ebédelni, fakultatív módon (1023 Budapest, Lajos u. 33.).
Fontos, hogy július 15-ig, jelezzétek részvételi szándékotokat hollosi53@freemail.hu, vagy
telefonon +36 (20) 368 47 63.
Túracipőben ajánlott jönni.
Szeretettel várunk mindenkit, érdeklődő családtagjaikkal együtt. Utazás ajánlott
tömegközlekedéssel, de természetesen gépkocsival is lehetséges. A gépkocsival érkező
kollégák a barlang fölötti parkolóban meg tudnak állni. Ők elég, ha 10,30-ra érkeznek oda.
Kérek mindenkit az aktuális egészség ügyi szabályok betartására.
Jó Szerencsét!
Hollósi László
titkár
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!
A járványhelyzet alakulása változtathat az ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva fogjuk a Hírlevélben megjelentetni a rendezvényeinket.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartásával vegyenek
részt rendezvényeinken!
Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről.
Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Központi Bányásznap
Knappentag – Selmeci Szalamander
Bányászati- és Kohászati Múzeumok
Találkozója
54. Bányagépészeti és Bányavillamossági
Konferencia
Fazola Napok
Országos Bányászati Konferencia
Bányamérő Fórum
Kunoss Endre síremlékének
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés
Központi Szt. Borbála-napi ünnepség

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap utolsó
csütörtök

Székesfehérvér

Státusz

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Salgótarján
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Balatongyörök

szeptember 1.
szeptember 7-11.
szeptember második
fele
szeptember 29-30.

Miskolc
Herceghalom
OMBKE székház
Káloz

október 7-8
november 9-11.
november
november

Kecskemét

november 25.
egyeztetés
alatt

Luca-napi Szakestély

Budapest

december 9. vagy 10.

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél
Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit
ezen a fórumon szeretne megosztani

tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította:
Zelei Gábor
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Beszámoló a 27. Pivarcsi László Szigetközi Szakmai Napokról
Az OMBKE Öntészeti szakosztályának Ferencz István Észak-Dunántúli Regionális Szervezete
az idei esztendőben július első hétvégéjén 27. alkalommal tartotta hagyományos szakmai
összejövetelét és baráti találkozóját, a dunakiliti Diamant Hotelben. A rendezvény 2019 után
került ismét megrendezésre, visszatérve a szakmai kultúra gazdagításához.
A létszám alakulásában az elmúlt évek nehézségei sajnos éreztették hatásukat,
ugyanakkor több, mint 50 fős lelkes résztvevővel sikerült megrendezni a találkozót idén is.
A program péntek déltől kezdődött regisztrációval, baráti üdvözlésekkel egy remek
ebéddel. Ezt követően kezdődött az előadássorozat melynek nyitóbeszédét dr. Pintér Richárd a
helyi szervezet elnöke tartotta, üdvözölte a megjelenteket, többek között dr. Hatala Pált, az
OMBKE régi-új elnökét, Dr. Szombatfalvy Annát, az OMBKE alelnökét, Kárpáti Lászlót, az
OMBKE elnökség tagját, Zelei Gábort, az OMBKE egyesületi igazgatóját és dr. Fegyverneki
Györgyöt, az Öntészeti szakosztály elnökét, az OMBKE elnökség tagját. Külön köszöntötte a
Bányászati Szakosztály Tatabányai Helyi szervezet képviselőit. Beszédében szólt a korábbi
évek hasonló rendezvényeiről, a helyi szervezet munkájáról, méltatta a tagság összefogását,
melynek eredményeként 27. alkalommal kerülhetett sor erre a rendezvényre. Megemlékezett az
időközben elhunyt tagtársakról. Végül köszönetet mondott a támogatóknak.

dr. Pintér Richárd

dr. Fegyverneki György

Ezt követően kezdődtek a szakmához kapcsolódó előadások:
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Hatala Pál (OMBKE elnök)
Biró Nóra (Nemak, Győr)
Dobóczky István (STROHM MOFÉM Zrt.)
Nyeste Viktor (Hanon Systems Hungary Kft.)
Kéri Zoltán (ME MAK Öntészeti Intézet)

Érkezik a hallgatóság...

dr. Hatala Pál

6

Biró Nóra

Dobóczky István

Nyeste Viktor

Kéri Zoltán

Az előadások betekintést adtak különböző cégek fejlesztési folyamataiba, olvadék
vizsgálati kísérletekbe, a jelen és a jövő kihívásaiba, mely érinti az autóipart és szakmánkat.
Az esti vacsora után a hagyományoknak megfelelően szakestélyt tartottunk a Sári
Csárda pincéjében, ahol selmeci nótázásunk folytatásaként zárás után jó hangulatú éneklés,
baráti beszélgetés következett. A szakestély komoly poharát Zelei Gábor tartotta, melynek
témája szakmailag és mai társadalmi irányelvekhez hűen, elgondolkodtató, gondolatébresztő
kérdések sokaságából állt.
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Fotók: Zelei Gábor

Szombaton délelőtt a rendezvény résztvevői tiszteletüket tették egykori tagtársunk
Ferencz István okl. kohómérnök (1923 – 2003) sírjánál, adózva emléke előtt.
A rendezvény ezzel zárult. Akik a maradás mellett döntöttek, kihasználva a Hotel remek
adottságait, jó hangulatban töltötték el a hétvége hátralévő részét.
Összefoglalásként elmondható, hogy a résztvevők egybehangzó véleménye alapján a
27. szigetközi találkozó is elérte célját, színvonalas előadások hangzottak el, és mindenki jól
érezte magát. Köszönet illeti a támogató cégeket és személyeket, az általuk biztosított hátérrel
a szervezők bízhatnak a folytatásban.
Legyen fényes sikere a kohásznak!
Farkas György
Titkár
OMBKE Ferencz István Észak-Dunántúli Kohászati Regionális Szervezet
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Merünk-e még kérdéseket feltenni?
Zelei Gábor a. Hegyiember komolypohara
Elhangzott a Szigetközi Szakmai Napok keretében megtartott szakesten
2022.07.01.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lehet-e egyáltalán jó kérdések nélkül a megfelelő válaszokat megtalálni?
Voltak-e olyan időszakok a Földtörténetben, amikor nem változott a klíma?
Tudjátok, hogy a földtörténetben a tengerek vízszintje akár 200m-t is változhatott?
Vagy azt, hogy az elmúlt 400 000 évben 4 jégkorszak volt és most épp a negyedik
jégkorszak utáni felmelegedési időszakban élünk?
És azt, hogy a glaciálisok és interglaciálisok szélsőséges hőmérsékletértékek között 10
Co is lehetett?
Grönland -zöld föld- csak marketing okokból kapta a vikingektől a nevét?
Ennek fényében miért lepődünk meg azon, hogy a visszahúzódó gleccserek alatt
ezeréves fákat találtak Alaszkában?
Az alig 150 éve véget ért félezredes kisjégkorszakot vajon nem szenvedte meg az
emberiség?
Ennek okait még elfogadják a klímakutatók, hogy megnövekedett vulkanizmusnak és
alacsonyabb intenzitású naptevékenységnek köszönhetjük?
Ezt még nem lehetett az emberi tevékenységre és a széndioxid kibocsátásra fogni?
Lehet-e egy szén alapú élővilággal rendelkező bolygón dekarbonizációról beszélni?
És ha igen, az mit jelent?
Vajon miért csepegtetnek CO2-ot a növényekre fejlődésük érdekében az üvegházakban?
Csak nem azért, mert a fotoszintetizáló növényeink szenvednek a jelenlegi alacsony
CO2 szinttől?
Számíthatunk-e középtávon azokra az új technológiákra, amelyek még csak a NASA
műhelyeiben, csúcs laboratóriumokban vagy még ott sem működnek?
És mi lesz addig?
Tényleg kis energiasűrűségű energiaforrásokra akarjuk bízni a jövőnket?
Biztosak vagyunk abban, hogy energiatárolás hatékony módjának megtalálása nélkül
képesek leszünk átállítani az energia mixet tisztán megújulókra?
Nem gondoljuk azt, hogy nemzetbiztonsági kérdés hazánk energia ellátásbiztonságának
biztosítása, fenntartása?
Vajon az orosz-ukrán háború ebben a kérdésben hozhat egyfajta kijózanodást?
Valóban szegény természeti kincsekben Magyarország?
Vajon miért éri meg külföldi energiaforrások felé növelni a kitettségünket, amikor több
mint 100 évre elegendő szénnel és jelentős geotermikus potenciállal rendelkezünk?
És még a modern geofizikai kutatásoknak köszönhetően lehet új szénhidrogén mezőket
feltárni és a termelést növelni?
30 évvel a rendszerváltást követően még mindig nem merünk őszintén beszélni a
vízlépcsőkről és a vízi erőművekről?
Van-e még olyan ország Magyarországon kívül a világon, amelyikből több víz folyik
ki, mint ami befolyik? Meddig lesz elég az artézi ivóvíz készletünk, ha öntözésre
használjuk? Nem lenne észszerűbb kiépíteni egy fejlett csatornahálózatot az öntözés
biztosítása érdekében?
Miért nem fektetünk be többet a geotermikus energia kihasználásába?
Tudtátok, hogy minden kontinensen nőtt a bányászat az elmúlt húsz évben, Ázsiában és
Óceániában több, mint 100%-kal, csak Európában csökkent 30%-kal?
Ha körbe nézünk, látunk-e olyan ember alkotta tárgyat, ami valamilyen szinten nem a
bányászatnak, kohászatnak vagy az erdészetnek köszönhetünk?
És ez nem így volt mindig is?
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Vajon az emberiség történelmének egyes időszakait miért nevezték el kőkorszaknak,
vaskorszaknak és bronzkorszaknak?
Azért, mert mindig is a bányászat és a kohászat volt az innováció élvonalában?
Lehetne az újkort szénkorszaknak és a legújabb kort szénhidrogén vagy nukleáris
korszaknak nevezni?
Ennek ellenére hogyan válhatott a jelenkorban a bányászat és a kohászat szitokszóvá?
Nem lenne itt az ideje, hogy tegyünk a társadalmi elfogadottságunkért?
Ha a megújuló energiaforrások esetében a teljes életciklusukra megvizsgáljuk a karbonés ökolábnyomukat, akkor is pozitív kép alakul ki róluk?
Tudjuk-e, hogy mit kezdünk hosszútávon a kiégett nukleáris fűtőelemekkel?
Vagy a szélerőművek lapátjainak és tartóoszlopainak anyagaival? Elássuk a sivatagban,
mint azt Amerikában teszik?
És az elhasznált akkumulátorokkal vagy napelemekkel?
Mindenki ilyen vidáman telepítene napelemeket a házának tetejére, ha tisztában lenne
azzal, hogy mivel a napelemeket nem lehet lekapcsolni, így az égő házat nem szabad
vízzel oltani?
2035-től már nem lehet belsőégésű motorokkal új autót venni Európában, amikor az
elmúlt két évben az elektromos autók számának növekedése következtében a lítium ára
17 szeresére ment föl?
Tudjátok, hogy a világ lítium termelésének 98%-át öt ország adja? Itt nem zavar senkit
a kitettségünk?
Az elektromos autók baleset esetén a motorokat hajtó 1 kVolt-os feszültségnek
köszönhetően veszélyeztetheti utasai életét?
Tudjátok, hogy az ENSZ mellett működő Éghajlatváltozási Kormányközi Testület
(IPCC) definíciója szerint a klímaváltozás közvetve vagy közvetlenül az emberi
tevékenységhez kapcsolódik, így nem is vizsgálják a természeti kiváltó okokat?
Tudtátok, hogy az eddigi klíma modellek sosem jelezték pontosan előre a tény adatokat,
mégis erre alapozzuk a jövőnket?
A szűkös erőforrásainkat nem inkább az adaptációra kellene fordítanunk, mint a
mitigációra?
Nem kellene sokkal intenzívebben az energiahatékonyság növelésébe fektetnünk, hisz
ez lehetne a legolcsóbb energiaforrásunk?
Ésszerű-e a termőföldjeinken napelem parkokat tartani, kukoricából bio-ethanolt, olajos
magvakból bio-dízelt készíteni, vagy azt gondolni, hogy az elégetett erdőinkkel védjük
a klímát?
Felszínes tini influencerektől várjuk, hogy megmondják a tutit?
Tényleg a klímaváltozás és a klímavédelem lesz az új globális vallás a Földön és Greta
Thunberg a főpapja?
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In Memoriam Németh Géza
Kedves Tagtársaim!
Július 3-án hajnalban hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Németh Géza aranyokleveles
bányamérnök, aki tanulmányait a bányagépészeti és bányavillamossági szakon végezte, 1972ben diplomázott, majd a szénhidrogén iparban helyezkedett el.
Gézát jól ismertem, már középiskolában együtt jártunk az akkori Esztergom-Kenyérmezőn.
Padragi gyerek volt, a padragiak mind kiválóan teljesítettek. Ő is. A technikum után érkezett a
Nehézipari Műszaki Egyetemre, ahol bányagépész hallgató lett. Harmadév táján lehetett
szakosodni, ő úgynevezett folyékony ágazatos lett, ezzel el is dőlt jövendő munkahelye, amely
úgy tudom a MOL lett.
Régóta tudtam súlyos betegségéről, drukkoltam neki, hogy ha végleges gyógyulás nem is
következik be, legalább egészségében egy tartós állapot álljon be és legyen még neki jó néhány
éve. Sajnos nem sok lett.
Nagyon rendes ember volt, kiváló cimbora. A technikumban is, az egyetemen is. Egy évvel
előttem végzett. Minket az ő tanuló körük keresztelt harmadéven.
A felesége Facebook oldalán egész nap jöttek a részvétnyilvánítások. Most megnéztem, 95-nél
tartanak. Volt ott egy fénykép is, „elhoztam”:

Kedves Géza, búcsúzom, kívánok Neked békés nyugodalmat.
Jó szerencsét!
Morvai Tibor
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Energetikai hírek
Európa-szerte indítják újra a szénerőműveket
Más európai országok után Franciaország is újranyithatja nemrég bezárt széntüzelésű
erőművét az ukrajnai háború következtében. Biztosra vehető, hogy télen szükség lesz a
létesítményre, amelynek üzemeltetéséhez azonban semmiképpen nem használnának orosz
szenet. A francia villamosenergia-termelés nagy része atomenergiából származik: 2020-ban
67%.
Az Európai Unió tavaly földgázszükségletének mintegy 40%-át, a szénnek 46%-át, az
olajnak 27%-át importálta Oroszországból, közel 100 milliárd euró értékben. Az elmúlt
hetekben azonban megfogyatkozott a gázellátás, a Gazprom június közepén 60%-kal
csökkentette a Németországba tartó fő gázvezeték kapacitását, ami Európa-szerte riadalmat
váltott ki. Később több országba is leállította vagy mérsékelte a szállítást, így június 15. óta
nem érkezett orosz gáz Franciaország mellett Lengyelországba, Bulgáriába, Finnországba és
Hollandiába sem. Emellett Ausztriába és Olaszországba a korábbi mennyiség fele érkezik.
Szlovákiát és Csehországot is hasonló fenyegeti, a Szlovéniába irányuló szállítások pedig 15%kal csökkentek.
Válaszul Hollandia, Németország és Ausztria sorra jelentette be, hogy üzembe helyezi
szénerőműveit, majd később több ország is csatlakozott hozzájuk. A német szénszükséglet
közel fele származik Oroszországból, azonban a korábban már leállított erőművek többnyire
hazai lignittel működnek. Várakozások szerint így az ország kapacitása 8 gigawattal nőhet a
következő télre. Emellett egy német közszolgáltató nemrég megkötötte az első európai hosszú
távú cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítási szerződést is egy amerikai termelővel.
Németország 2024. március 31-ig támaszkodna szénenergiára, és továbbra is kiáll a célja
mellett, hogy 2030-ra teljesen megszüntesse a szénhasználatot. A Cseh Köztársaság is
megismételte elkötelezettségét a 2033-as szén-dioxid-kivonás mellett. Románia is bejelentette,
hogy ideiglenesen újraindítja az üresen álló széntüzelésű erőműveit, és a helyi média értesülései
szerint megnyitják a tavaly bezárt Mintia erőművet is. Olaszország sem zárta ki a szénenergiakapacitás növelését.
Fentiek mellett a Nyugat-Balkánon a legtöbb ország nagymértékben függ a széntől. A
szerb kormány lignit importtal próbálja pótolni a szénbányák sorozatos leállásai miatti hiányt.
Észak-Macedónia már tavaly energiaválságot hirdetett és a szénimport felé fordult, BoszniaHercegovina parlamentje is megszavazta két szénerőmű további működtetését, Koszovó
villamos energiájának 94,8%-át szénből állítja elő, a szénerőműveket egyelőre nem állítják le.
vg.hu 2022.06.28. (Spiesz Bianka)
Vajon mint gondol Magyarország, nem elhamarkodott a Mátrai Erőmű „zöldítése”?
Podányi Tibor
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FÖCIK Hírek

Az EFG idei Tanácsülésén adták át Hartai Évának a 2020. évben elnyert Medal of Merit
díját
Tisztelt Tagtársak!
Az EFG 2022. évi Council Meetingjének alkalmával, május 21-én, díjátadó ünnepség keretében
vehette át Hartai Éva a 2020. évben elnyert Medal of Merit díjat.
Az EFG Évával készített interjúit, valamint a 2022. év Medal of Merit jelöltjeit itt ismerhetik
meg: https://eurogeologists.eu/efg-medal-of-merit-awards/
Az EFG indoklása:
„Hartai Éva a 2020-as kitüntetést a professzionális geotudósok rangjának és hírnevének
növelésében 40 éven át tartó jelentős tevékenységéért, a geológia szerepének a nagyközönség
előtti proaktív népszerűsítéséért, valamint az általa betöltött több pozícióban az EFG iránti több
mint tíz éve tartó kivételes elkötelezettségéért kapta”
Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága

Miskolci Egyetem Hírei

A Miskolci Egyetem nyilvános egyetemi szenátus ülése 2022. június 25-én a Műszaki
Földtudományi Kar és a Műszaki Anyagtudományi Kar rubin -vas- gyémánt és arany
oklevelek átadásán
Az ünnepség kezdetét klopacska jelezte.
Az elnökség – Dr. Szilágyi Roland rektor-helyettes és a nyolc kar dékánja/dékán-helyettese Brahms Akadémiai Ünnepi Nyitányára vonult be, majd a Himnusz hangai után az ünnepség
moderátora, Muntyán Bernadett köszöntötte a vendégeket és a jubiláló évfolyamokat és azok
családtagjait és hozzátartozóit.
Az ünnep szenátusülést Dr. Szilágyi Roland rektor-helyettes nyitotta meg.
A moderátor ezután név szerint bemutatta a kilenc tagú elnökséget, majd felkérte Prof. Dr.
Mucsi Gábort az MFK dékánját, hogy tegye meg előterjesztését.
A MFK Kari Tanács javaslatára a ME Szenátusa:
• rubin oklevelet (1952-ben végzett) 2 vasokleveles mérnöknek (átveszi: - kolléga),
• vas oklevelet (1957-ben végzett) 18 gyémántokleveles mérnöknek (átveszi: 8 kolléga),
• gyémánt oklevelet (1962-ben végzett) 13 aranyokleveles mérnöknek (átveszi: 9
kolléga),
• arany oklevelet (1972-ben végzett) 26 mérnöknek (átveszi: 24 kolléga) adományozzon.
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Prof. Dr. Palotás Árpád Bence a MAK dékánja hasonlóan terjesztett elő:
• rubin oklevelet (1952-ben végzett) 4 kollégának (átveszi: 3 kolléga),
• vas oklevelet (1957-ben végzett) 9 kollégának (átveszi: 3 kolléga),
• gyémánt oklevelet (1962-ben végzett) 7 kollégának (átveszi: 3 kolléga),
• arany oklevelet (1972-ben végzett) 27 kollégának (átveszi: 23 kolléga),
• emléklapot (1958-ban végzett) 1 fő (átveszi: 1 kolléga) adományozzon.
Ezt követően Szücs István vasokleveles geológusmérnök, majd Dr. Grega Oszkár
aranyokleveles metallurgiai kohómérnök mondott beszédet.
Az Egyetem nevében Prof. Dr. Palotás Árpád Bence ( x ) tartotta az ünnepi beszédet. Dr. Grega
Oszkár beszédét még sajnos a mai napig nem kaptam meg.
A hagyományoknak megfelelően a kari zászlókra évfolyam szalagot kötöttek fel (Lugosi
Katalin és Tóth Anna Borbála aranyokleveles bányamérnökök, Kövér Mária és Dr. Lengyelné
Kiss Katalin aranyokleveles kohómérnökök).
Az ünnepi szenátus ülést Dr. Szilágyi Roland rektor-helyettes ünnepi záróbeszéde zárta.
Az elnökség Beethoven IX. SZIMFONIÁJA (Örömóda) hangjaira vonult ki.
Dr. Horn János
most már vasokleveles olajmérnök
(x):
Az ünnepség után kb. három órával felhívott Prof. Dr. Patkó Gyula a ME korábbi rektora és
elmondta, hogy Prof. Dr. Palotás Árpád Bence a ME nevében köszöntötte a kitüntetetteket.
Beszédében említette a nevedet/munkásságodat az alábbi szöveggel:
„ … Az életrajzokat olvasva egyrészt fantasztikusan színes, változatos, esetenként
meghökkentő fordulatokban bővelkedő életpályák rajzolódnak ki, másrészt a fiatalabb
nemzedékeknek is erőt adhat az a tartás és az a lelkierő, amely kisegítette Önöket a látszólag
vesztes helyzetekből is.
Apropó életutak! Ma vette át vasoklevelét dr. Horn János, akit én elsősorban arról a több ezer
oldalas életrajzi sorozatáról ismertem meg, amellyel a hazai bányászat és kohászat nagy
alakjainak állított emléket a jövő generációi számára. … „
Ez óriási megtiszteltetés számomra, sajnos az idei az első -talán húsz év után-, most egészségi
okokból nem tudtam elmenni, de nem emlékszem, hogy az ünnepi beszédben valakinek a neve
elhangozzon.
Korábban tájékoztatást adtam a 2022. június 25-ei díszoklevél átadásáról. Több kérést
kaptam, hogy jó lenne a neveket is megismerni, hogy esetleg a régi munkatársakat
köszönteni tudják.
2022.évben jubileumi diplomában részesültek
I. rész (rubin-, vas- és gyémánt oklevél)
A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARON
Rubin oklevélben
Dr. Ádám Antal bányamérnök
Dr. Gyurkó László bányamérnök
Vas oklevélben
Bányavári János /b/
Benke István /b/
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Dr. Bocsi Ottó /b/
Dörömbözi László/b/
Erdélyi Tibor /g/
Dr. Horn János /o/
Horváth László /b/
Kruller János/bg/
Ladányi József /bg/
László Gyula/b/
Dr. Némedi Varga Zoltán /g/
Orbán Tibor József /b/
Dr. Sasváry Zoltán /bg/
Dr. Somos László /g/
Szpicze József /bg/
Szűcs István /g/
Tóth József /b/
Varró Jenő /b/
Gyémánt oklevélben
Beke Imre
Belényesi Lajos /bg/
Deklava Szilveszter
Dr. Eisner Béla /bg/
Dr.Dr.h.c. Heinemann Zoltán /o/
Prof.Em.Dr.h.c.mult Kovács Ferenc
K. Szabó Sándor
Nemes Károly /bg/
Somoskői László
Dr. Szalóki István /g/
Tar Mihály /bg/
Tősér D. Balázs
Dr. Völgyesi István/g/
Arany oklevélben
Ambrus Gábor András
Apró Zoltán
Blaha István
Dr. Deák János Kálmán
Fehér László
Frank Anna
Gál János
Hajdu Dénes
Hegybíró Zsuzsanna Mária
Kaszás István
Kontsek Tamás
Kovács András László
Kováts András László
Lugosi Katalin
Dr. Magyari Dániel
Mayer Árpád
Dr. Mizser János László
Németh Géza
Dr. Ormos Tamás Károly
Palla György
Svéda Klára
Dr. Szilágyi Zsombor István
Pógyorné Szűcs Katalin
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Dr. Tihanyi László
Tóth Anna Borbála
Dr. Voll László András
(mindenki bányamérnök)
Jelmagyarázat:
b: bányaművelő mérnök
o: olajmérnök
g: geológusmérnök
bg: bányagépészmérnök
A MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KARON
Rubin oklevélben
D.Sc. Farkas Ottó kohómérnök
Füzi András kohómérnök
Nagy Péter kohómérnök
Ürmössy László melegtechnológiai szakmérnök
Vas oklevélben (mindenki kohómérnök)
Dr. Endrödi Mária (Dr. Laár Tiborné)
Dr. Kuti István
Dr. Mezei József
Narancsik Pál
Persik Lajos
Szabó Miklós
Szegfű Irén (Dr Szarka Zoltánné)
Tóth Aurél
Turcsán József
Gyémánt oklevélben
Babus Gyula
Borbély János
Himfy Emőke (Kőhalmi Kálmánné)
Magos Katalin (Balassa Botondné)
Dr. Reisz Mihály Gyula
Szenyán József
Dr. Varga Endre
(mindenki kohómérnök)
Arany oklevélben
Bábel Gusztáv Imre
Csanálosy Katalin Csete Jenőné
Csepregi Oszkár
Erki Ottó
Fekete Péter
Gerván János
Dr. Grega Oszkár
Gyöngyösi Zsuzsanna (Gonda Ferencné)
Gyurek Zoltán
Ilia Ildikó (Siklér Tiborné)
Juhász Irén (Kaszab Árpád Jánosné)
Karczag Gyula
Dr. Lengyelné Kiss Katalin
Kónya János
Kövér Mária
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Dr. Takácsné Krompaszky Csilla
Ládai Balázs
László Lajos
Lathwesen László
Madarász Lajos
Marosváry István László
Molnár Zsófia (Ősi Ferenc Tamásné)
Nagyegyházi Erzsébet (Benke Lászlóné)
Palla László
Siklér Tibor
Dr. Szűcs László
Végvári Ferenc
(mindenki kohómérnök)
Emléklapot kapott
Pataki István okleveles kohásztechnológiai szakos kohómérnök, aki az 1952-1957
évfolyammal kezdte tanulmányait, de betegsége miatt az 1958 végző évfolyammal
végzett.

Dr. Horn János

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az adott évi esedékes tagdíjak befizetésének az Alapszabályban rögzített határideje az adott év
március 31.-e.
2022-ben az előző évhez képest nem változtak a tagdíjak, viszont a Választmány döntése
értelmében ettől az évtől a BKL-ek online lapjai érhetők el alanyi jogon a tagtársak részére.
Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést kell fizetni
a tagdíjjal együtt.
Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel a sárga
csekkes befizetéseknek jelentős költsége van és nehéz nyomonkövetni a befizetőjüket.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP Bank: 1170500820041982-00000000; K&H Bank: 10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi azonosítóját,
valamint azt, hogy befizetése mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve aki igényli a nyomtatott
BKL-t, az tüntesse fel, hogy „+BKL”.
Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege:
- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év,
- házastársak, a 75 évnél fiatalabb nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok (30 éves korig)
6.000 Ft/év
- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a nappali képzésben részt vevő doktoranduszok, a
munkanélküliek, a GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 3.000 Ft/év.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Állásajánlat
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Tényrezisztencia1 vagy az érdeklődés hiánya?
Nemrégiben egyik ismerősöm könnyed, de elgondolkodtató megjegyzést tett. Azt mondta,
manapság gyakorta összetévesztjük az információt a valódi tudással és a növekedést a
fejlődéssel. Meg is indokolta: a hivatalos és a közösségi Média általában információt ad.
Ráadásul olyat, ami leggyakrabban negatív-, esetleg félelemkeltő tartalma miatt tarthat számot
érdeklődésünkre. Ellenőrzése bonyolult, időigényes folyamat. Ezért általában nem vállaljuk.
Pedig, ha az információk mögé tekintenénk, valódi tényekhez és megnyugtató eredményekhez
juthatnánk.
Nézzük, az energetika tárgyában hogyan van ez.
Unos-untalan halljuk, olvassuk, hogy a széndioxid ellehetetleníti életfeltételeinket, ezért át
kell alakítanunk szokásainkat. Csak „zöld” energiát használhatunk, ha túlélni akarunk. A tény
ezzel szemben az, hogy a túlélés záloga az alkalmazkodás. Alkalmazkodás a Természethez.
Ehhez a természeti törvények ismeretén és alázatos tiszteletén keresztül vezet az egyetlen
sikeres út. Az 1. sz. ábra az utat mutatja, hiszen az emberiség 94%-a (még) ezen az úton jár!

1. sz. ábra
A fosszilis energia fogyasztása töretlenül növekszik

2. sz. ábra
Hazánk saját forrásait elenyésző mértékben használja

A világ 2020-ban mindössze 8%-nyi vízi energiát és 5% egyéb megújulót használt fel
primerenergia-hordozóként. A szén szerepe éves viszonylatban 3%-al növekszik. A legtöbben
tehát azt fogyasztják energiamixükben, amijük van. Döntésük kézenfekvő, hiszen így nem
függenek mástól.
Európa és Uniós tagországai nem így tesznek. Bár könnyen előfordulhat, hogy Ausztria és
Németország után más is újra „felfedezi” saját energiahordozóit is…
A nyersanyag igények technológiai szükséglete nemcsak mennyiségében, hanem az
összetevők számában is hatványozottan növekszik. Ráadásul egyre ritkábban előforduló kémiai
elemek használatát követeli meg.
Nem is lehet ez másképpen, hiszen a megújuló energiaforrások alacsony energiasűrűsége 2
különleges technológiai eszközökkel is csupán elenyésző részben használható ki. (1. sz. ábra)
Ezek a főként Napunktól eredeztethető „időjárásunk szeszélyeinek” kitett energiaforrások
csupán helyileg és alacsony energiaigény esetén alkalmazhatók sikerrel. Amennyiben tároló
eszközünk is van. A tároló a ritka csúcsteljesítmény tárolására és az energiahiány megelőzésére
szolgál. Mérnöki módszerekkel a szükséges energiafejlesztő és tároló eszközök mérete és
arányuk meghatározható. Tömeges mértékben azonban alkalmazása egyelőre várat magára.
Ismert tárolási technológiáink energia sűrűsége ugyanis csekély igényeink méretéhez képest.
Tehát a világ nagyvárosainak energia ellátására, talán ezért is a csak megújulóból származó
energiarendszer szóba sem jöhet.

1

tényekkel szembeni érdektelenség

2

egységnyi tömeg vagy térfogat energiatartalma [J/m 3]; [J/kg]
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3. sz. ábra
„Szegény” exportőrből energia importőrök lettünk

4. sz. ábra
Energia- és ásványkincs vagyonunk hazánk
ellátására 100 éves távlatban is elegendő

Hazánk mostanában kerül egyelőre fel nem tárt válaszútja elé. Hiszen, mint azt a 2. sz. ábra
bemutatja, saját primer energia-hordozóit -beleértve megújulóit is- csupán 25%-ban használja
fel. A többi külföldről, kereskedelmi úton érkezik. Az elmúlt 100 esztendőre visszatekintve
láthatjuk, hogy 100%-os energia önellátást, energia exportőr- majd a jelenbeli helyzet: energia
import kényszer követett. A tények a 3. sz. ábrán láthatók. Az exportőr szerep 1955-ben
kezdődött, miközben az iskolában azt tanították, hogy energiahordozókban és
ásványkincsekben szegények vagyunk, és gazdaságunk ezért is a külpiacok kénye-kedvének
kitett. Pedig a tény egyszerű, az ok minden esetben csupán politikai döntés volt! Az „energia
hiány” 1989-től lépett fel. Előtte már 1983-ban befejeződött az energiahordozó- és
ásványkincseink fizikai eszközökkel végzett államilag finanszírozott geológiai kutatása.
„Hiszen már mindent ismerünk”, volt az akkori jelmondat. Az elméleti munka, a (világban)
fejlődő kutatási módszerek -az érzékelés- és számítástechnikának, digitalizációnak, internetnek
köszönhető- megismerése és használata, s az így nyert adatok összevetése a korábbiakkal
szerencsére tovább folyt. Az eredmény, mely a 4. sz. ábrán látható, igazolni látszik azt, amit
mindig is tudtunk:
Magyarország primer energia- és ásványkincse a hiedelmünkkel ellentétben sokkal nagyobb,
mint az európai átlag. Szénféleségeink nemcsak villamos áram termelésre, de vegyiparunk
számára is alkalmas nyersanyagok. Az elmúlt 100 esztendő során ezt bizonyították.
Újraalkalmazásuk csupán politikai szándék (döntés) kérdése. Az elmúlt évek során bizonyítást
nyert, hogy a hazánkban fellelhető (tárolt) bányászati hulladékok, meddőhányók, zagytározók,
szénvagyonunk kísérő kőzetei, az Unió ipara számára szükséges 30 féle „kritikus elemet 3” vegyi összetevőt - nagy mennyiségben tartalmazzák. A városi bányászat4 pedig számos újra
felhasználható haszonanyagot képes kitermelni és átadni az ipar számára.
1. sz. táblázat

Bemutatunk egy csokorra valót konkrét lehetőségeinkből

Forrás: Prof. Dr. Földessy János
3

az Unióban elenyésző mértékben fellelhető ércek, ásványok, melyek modern iparunkhoz szükségesek
a fontos anyagokat tartalmazó, feleslegessé vált eszközök és nyersanyagok felkutatása, szétválasztása és újra
felhasználásra való előkészítése bányászati módszerekkel
21
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S itt és most jön a képbe az energetikai tényrezisztencia. A napi információ tömeg, mely
kéretlenül is ránk zúdul, feldolgozhatatlan az átlagember számára. Szerencsés véletlennek
mondhatjuk, ha a napi elengedhetetlenül szükséges adat köztük van. A szakember is nehéz
feladattal találja szemben magát, ha munkájához válogatnia, majd validálnia5 kell az adatokat.
A „türelmetlenül felgyorsult világ” azonnal követeli kérdésére a választ. S ki-ki úgy vélheti, ha
lemarad, az éltető üzleti eredményből talán örökre kimarad. Pedig a validált adatok, az
ellenőrizhető tudás rendelkezésre áll. Megtalálása azonban nem könnyű. Az érdeklődés
szándéka, ráfordított idő és kereső-kutató munka nélkül sajnos nem hozhat eredményt.
Pedig a saját energiahordozók megfelelően döntő mértékű használata nemcsak biztonságot,
hanem foglalkoztatottságot, nemzeti értékteremtő képességet, az egyénnek tisztes megélhetést,
szilárd egzisztenciát6, országunknak stabil gazdasági eredményt biztosít.
A várhatóan tartós geopolitikai helyzet egyre inkább sürgeti nemzetbiztonságunk,
szuverenitásunk megerősítését saját -biztonságos- és gazdag energia- és ásványkincsünk
felhasználása által.
(Részletek a www.energiaakademia.lapunk.hu és a www.asvanykincs.hu honlapokon.)
Livo László

Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XV.
Kiemelkedő személyiségek VI.
Muravlenko (Jamali – Nyenyecföld), Nezamajevszkaja – sztanitsa (Krasznodar)
(Oroszország)
Viktor Ivanovics Muravlenko mérnök (1912-1977) a Glavtyumenynyeftyegaz alapítója és első
vezetője. Kiváló szakember volt, vezetése alatt vezették be a vasúti síneken mozgatható és a
nyugat-szibériai körülmények között alkalmazható fúróberendezések használatát, az irányított
ferde- és bokorfúrások technológiáját. Vezetése alatt nemcsak újabb és újabb
szénhidrogénmezőket fedeztek fel, hanem szervezésével új városokat (Szurgut,
Nyizsnyevartovszk, Nyeftyejuganszk) is felépítettek olyan területeken, amelyeket korábban
lakhatatlannak minősítettek. Egy 1984-ben alapított nyugat-szibériai várost őróla nevezték el,
amelynek főterén áll a szobra. Szülőhelyén 2007-ben bronz emléktáblát avattak.

5
6

ténytartalmát ellenőrzi
társadalmilag megbecsült szakértelem
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Nadim (Jamali – Nyenyecföld, Oroszország)
A Nadim folyó partján épült város a Nadimgazprom (Gazprom egyik leányvállalata) székhelye.
A Nadimgazprom termelése az Oroszországban termelt földgáz mintegy 11%-át teszi ki. Valerij
Remizov (1948-2001) Tyumenyben végzett olajmérnök itt kezdte pályafutását és 1987-től volt
a Nadimgazprom főigazgatója. 1993-tól a Gazprom vezérigazgató helyetteseként dolgozott
2001-ben bekövetkezett váratlan haláláig. Még életében Nadim város díszpolgára lett, halála
után pedig szobrot emeltek tiszteletére és emlékére a városban.

Nyeftyejuganszk (Hanti – Manysiföld, Oroszország)
Vladimir Arkadjevics Petukhov (1949-1998) 1969-ben végzett az Ukhta Bányászati és Olajipari
főiskolán. Fúrómunkásként, technológusként, kutatólaboratórium főmérnökeként, kutatásfejlesztés vezetőként dolgozott, majd 1994-ben beválasztották Nyeftyejuganszk város
tanácsába. 1996. október 27-én polgármesterré választották. 1998-ban a Jukosz leányvállalatát,
a Juganszknyeftyegazt azzal vádolta meg, hogy a társaság nem fizet adót a helyi költségvetésbe
és beavatkozik a helyi hatóságok tevékenységébe. Büntetőeljárást kezdeményezett, az
adóhatóság vezetőjének eltávolítását követelte és azt, hogy a Juganszknyeftyegaz az
adóhátrálékát fizesse be. Hogy követeléseinek nyomatékot adjon, egyhetes éhségsztrájka
kezdett. Néhány nappal az éhségsztrájk befejezése után, 1998. június 26-án reggel munkába
menet Petukhovot a városvezetés épülete közelében lelőtték. A gyilkosság Mihail
Hodorkovszkij (Jukosz akkori elnöke) születésnapján történt, amelyet több politikai elemző
ajándéknak tekintett az orosz üzletember születésnapjára. A moszkvai városi bíróság
megállapította, hogy a bűncselekmény szervezője a Jukosz biztonsági tisztje volt. Halálának
évfordulóján mellszobrot állítottak emlékére a város legnagyobb parkjában.
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Kogalym (Hanti – Manysiföld, Oroszország)
Valerij Iszakovics Grajfer (1929-2020) a Gubkin Egyetem kőolaj- és földgázmező fejlesztési
szakon szerzett diplomát. Végzés után a Tatnyefty-nél dolgozott különböző beosztásokban,
majd az olajipari miniszter helyettese lett, egyben a Glavtyumenynyeftyegaz nyugat szibériai
kőolaj- és földgázkomplexum vezetője is volt. 1992-ben lett a Lukoil egyik igazgatója és 2000től az igazgatótanács elnöke. Gubkin Egyetem professzora és az Orosz Bányászati Tudományos
Akadémia akadémikusa volt haláláig. 2021. augusztus 8-án a róla elnevezett parkban avatták
fel a szobrát.
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Szentpétervár (Oroszország)
Pavel Ivanovics Preobrazsenszkij (1874-1944) orosz geológus, az Orosz Földtani és
Ásványtani Intézetben dolgozott. Elsősorban a nemfémes ásványi nyersanyagok kutatásával
foglalkozott. Az ő vezetésével találták meg és tárták fel a világ legnagyobb kálisó
felhalmozódását. Tudományos munkát végzett a szénhidrogén-kutatásban is és 1929-ben a
munkássága eredményeként fedezték fel Perm környékén a Verkhnyecsuszovszkoje
kőolajmezőt. Ez alapozta meg a további Nyugat-Ural és Volga-Ural vidékén a szénhidrogén
kutatását. A róla elnevezett téren található az emlékére felállított szobor.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
25

