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H í r l e v é l 
 

2021/34 

2021.08.27. 

 

 

Isten éltesse Ex-Elnök Úr! 
 

 

Dr. Nagy Lajos okl. bányamérnök 

1951.08.26-án született Ózdon, tehát idén 

kerek évfordulót ünnepel. 

 

Egyesületünknek 1972 óta tagja, elnöki 

tisztséget két cikluson át töltött be 2012-

2018 között. Az ő hathatós 

közreműködésével és vezetésével számos 

Küldöttgyűlés, Selmeci Szalamander 

ünnepség, Bányásznap, Borbála ünnepség 

került megrendezésre. 2016-ban sokak 

örömére szintén az ő szervezésében 

Egerben igen sikeres Bányász Kohász 

Erdész találkozót rendezett az OMBKE.  

A mátrai helyi szervezetnek 2000-től 

elnöke. A Bányászati Szakosztály elnöke 

volt 2008-2012-ben, a MTESZ alelnöke 

2009-2012-ben. 

 

Az OMBKE tagság nevében kívánunk sok 

boldogságot, jó egészséget és Jó szerencsét 

a 70. születésnapján neki és kedves 

családjának! 
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A Választmány soron következő ülése 
 

 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület 

Választmánya 

soron következő „on-line” ülését 

2021. augusztus 31-én (kedden) 15.00 

órakor tartja 

 

A választmányi ülés napirendje: 

 

1. Elnöki megnyitó 

Előadó:  Dr. Hatala Pál, elnök 

 

2. Tájékoztató az Egyesület aktuális 

pénzügyi helyzetéről, a Múzeum krt-i lakás 

értékesítésének állásáról és az új székház 

használatbavételének helyzetéről 

Előadó:  Zelei Gábor, ügyvezető 

igazgató 

 

3. Tájékoztató az OMBKE 2021. évi (össz-

egyesületi) rendezvényeiről 

Előadó: Kőrösi Tamás, főtitkár 

 

4. Előterjesztés a Választmány részére az 

Egyesület információs csatornáinak 

megújításáról 

Előadó: Kőrösi Tamás, a Kiadói 

Bizottság elnöke 

5. Az Alapszabály Bizottság előterjesztése 

az OMBKE Alapszabályának 

módosításával kapcsolatos tisztújítás 

folyamatáról, a Jelölő Bizottság 

felhatalmazásáról 

Előadó:  Lengyel Károly, Alapszabály 

Bizottság elnöke 

Meghívott:  Károly Gyula, Jelölő 

Bizottság elnöke 

 

6. Előterjesztés az OMBKE 111. 

Küldöttgyűlésének javasolt időpontjáról, 

helyszínéről, napirendjéről és 

előterjesztéseiről, továbbá a gyűlésen 

érvényesítendő egészség-biztonsági 

intézkedésekről 

Előadó: Kőrösi Tamás, főtitkár 

 

7. Egyebek 

 

Budapest, 2021. augusztus 23.  

 

Jó szerencsét! 

 

Kőrösi Tamás 

főtitkár s.k. 

 

Sikeres pályázat! 

 
 

Tisztelt Pályázó! 

 

Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti 

Együttműködési Alap közzétett 

2021.06.28-án NEAN-KP-1-2021 

kódszámú „Adományok után járó normatív 

kiegészítésen alapuló támogatás civil 

szervezetek részére 2021.” című pályázati 

kiírására benyújtott, NEAN-KP-1-2021/1-

000168 pályázati azonosítószámon 

nyilvántartásba vett, Adományok után járó 

normatív támogatás című pályázata 

365.575 Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesül, 100 %-os 

támogatási előleg formájában. 

 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
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Koszorúzás Wekerle Sándor sírjánál 
 

 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Wekerle Sándor néhai miniszterelnök 

halálának 100. évfordulója alkalmából az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület emlékezett meg Selmecbánya 

díszpolgáráról, aki az OMBKE alapításánál 

is jelen volt és szakmáink elkötelezett 

támogatója és Egyesületünk "védnöke" 

volt.  

Ünnepi beszédet Fricz-Molnár Péter 

tagtársunk tartotta, amit a youtube 

csatornánkon itt tekinthetnek meg. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

 

Meghívó 
 

 

Tisztelt Hölgyek és Urak, Kedves 

Tagtársak és Kollégák! 

 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület Kőolaj- Földgáz- és 

Vízbányászati Szakosztálya, valamint a 

szakosztály Budapesti Helyi Szervezete 

vezetése nevében tisztelettel meghívjuk a 

bányásznapi koszorúzásra, melynek 

időpontja 2021. szeptember 4.-e 14 óra, 

helyszíne a MOL Nyrt. elődszervezetének 

volt székháza - Budapest, Szent István krt. 

11. Tisztelettel kérjük szíves visszajelzését! 

 

Jó szerencsét! 

 

Jármai Gábor 

BHSz Elnöke 

https://youtu.be/s5zz5M-fzkA
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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet javulásával újraindult az 

egyesületi élet.  

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 Helyszín Időpont Státusz 

Központi Bányásznap Gyöngyös, Mátra 

Művelődési 

Központ 

szeptember 2. 

11:00 

 

Bányásznap Gánt szeptember 

első hétvégéje 

tervben van 

53. Bányagépészeti és 

Bányavillamossági Konferencia 

Balaton-györök szeptember 23-

24. 

 

Fazola Napok Miskolc október 8-9.  

OMBKE 111. Küldöttgyűlése Budapest, 

MBFSZ Stefánia 

út 

október 2.  

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

Budapest október  

Bányamérő továbbképző és 

Tapasztalatcsere 

Kőkapu október 6-8  

26. Magyar Öntőnapok Herceghalom október 15-17.  

100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog térségében 

Dorog november 5.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár november tervben van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-

19. 

 

 

 

Tájékoztatás 
 

 

Tisztelt Tagtársak, 

 

A Nemzetközi Olaj- és Gázipari 

Konferencia a koronavírus-helyzet miatt 

2022.05.04-06 között kerül megrendezésre 

Egerben. További tájékoztatást a szervező 

bizottság később fog nyújtani. 

 

Jó szerencsét! 

 

Titkárság 
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Értéktáras lett az OMBKE csapata 
 

 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesületet helyi szervezete 

megalakulásának közelgő 100. évfordulója 

alkalmából a város előzetesen azzal is 

köszöntötte a közösséget, hogy a települési 

értéktárba bekerült a bányászhagyományok 

ápolásában élen járó csoport. Javaslat 

született arról, hogy a megyei értéktárban is 

legyenek ott. 

 

W.Zs  

Kemma.hu 

 

 

FÖCIK Hírek 

 
 

Online konferencia 
 

 

Kedves Kollégák! 

 

Idén a Magyarhoni Földtani Társulat 

Geomatematikai Szakosztályának- és az 

MTA Geomatematikai Albizottságának 

vezetősége és a Doktoranduszok Országos 

Szövetsége egy környezeti adatok 

elemzésére fókuszáló online konferenciát 

szervez mester-, doktorandusz 

hallgatóknak, illetve 35 év alatti fiatal 

kutatóknak, hogy bemutathassák kutatási 

eredményeik nemzetközi platformon angol 

nyelvű poszterrel vagy előadással. 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 

kötött. Az absztraktok egy ISBN számmal 

ellátott szerkesztett kiadványban fognak 

megjelenni. A részletes felhívást ITT 

találják! 

A 2021. november 19-én tartandó 

webGeoMATES konferencia kiváló 

lehetőséget nyújt azon hallgatóknak a 

stresszmentes tűzkeresztségre, akik 

korábban idegen nyelven még nem tartottak 

előadást. Mindez egy kötetlen, barátságos 

légkörben oldott formában történik, ahol 

mind a szekcióelnök és a résztvevő 

tapasztaltabb gárda is építő kritikával 

igyekszik segítséget nyújtani a későbbi 

publikációhoz vagy új kutatási szempontok 

figyelembevételéhez, kifejezetten segítve 

ezzel a kutatói utánpótlás nevelést. 

Akik úgy érzik, hogy angol tudásuk még 

nem tökéletes az előadáshoz, 

eredményeiket poszter formájában is 

bemutathatják. A poszterek előzetes 

feltöltésével a résztvevők ugyanúgy 

előzetes megjegyzéseket, kérdéseket 

tehetnek fel az előadónak, mint az 

előadásoknál. Válaszlehetőség is nyílik az 

online térben. 

Szeretettel hívunk minden mester és 

doktorandusz képzésben résztvevő 

hallgatót online rendezvényünkre! 

Tudjuk, hogy a pandémia megnehezítette, 

hogy hallgatóink és a fiatal kutatók 

nemzetközi platformokon mutathassák be 

eredményeiket, így mint aktív oktatókat és 

kutatókat, kérem, hogy továbbítsák 

köreikbe az esemény felhívását, hogy minél 

több hallgatóhoz juthasson el! Kérem, hogy 

bátorítsák hallgatóikat az aktív részvételre! 

Üdvözlettel, 

Fedor Ferenc (MFT), Kovács József 

(MTA), Hatvani István 

 

 

  

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/ertektaras-lett-az-ombke-csapata-4155761/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpxLoTtKSojnZmqmJLMMV-2cfoRz2YDjI2ONzqYj0tPunUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpxLoTtKSojnZmqmJLMMV-2cfoRz2YDjI2ONzqYj0tPunUg/viewform
https://foldtan.hu/sites/default/files/GwebGeoMATES%20Congress_Invitation%20%231.pdf
https://foldtan.hu/sites/default/files/GwebGeoMATES%20Congress_Invitation%20%231.pdf
https://foldtan.hu/hu/sites/default/files/webGeoMATES2021_invitationv5.pdf
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Miskolci Egyetem Hírei 

 

 
 

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek! 
 

 

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje 

polgári tagozata kitüntetésben részesült  

Prof. Dr. Takács Gábor olajmérnök, a 

Magyar Tudományos Akadémia doktora, 

a Miskolci Egyetem professor emeritusa 

több mint négy évtizedes kutatói-oktatói 

pályafutása során a fluidumbányászat 

területén elért, nemzetközileg is elismert 

eredményei, valamint a Miskolci 

Egyetem angol nyelvű olajmérnök-

mesterképzésének kialakításában 

betöltött szerepe elismeréseként. 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 

polgári tagozata kitüntetést kapta meg 

Dr. Bánhidi Olivér okleveles vegyész, a 

Miskolci Egyetem Műszaki 

Anyagtudományi Kara Kémiai 

Intézetének nyugalmazott címzetes 

egyetemi tanára az analitikai kémia 

területén elért tudományos eredményei, 

valamint a Miskolci Egyetemen folytatott 

több évtizedes oktatói tevékenysége 

elismeréseként, valamint Prof. Dr. 

Mertinger Valéria kohómérnök, 

anyagtudományi mérnök-fizikus, a 

Magyar Tudományos Akadémia doktora, 

a Miskolci Egyetem Műszaki 

Anyagtudományi Kara Fémtani, 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai 

Intézetének intézetigazgatója, egyetemi 

tanár a fémtan területén folytatott három 

évtizedes, kimagasló kutatói-oktatói 

munkája, valamint a 

mikroszerkezetvizsgálat nemzetközileg is 

elismert szakértőjeként végzett 

iskolateremtő munkája elismeréseként.  

 

 

Elkészült a teljes névmutató 
 

 

Tisztelt Tagtársak, 

 

Elkészült a dr. Horn János könyveiben 

(2002-2017) való, név szerinti keresési 

lehetőségét biztosító névmutató.  

A névmutató itt érhető el. 

 

Jó szerencsét! 

 

dr. Dúl Jenő 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1noL5YiBaTusNxYYJnOXYCJWIhcdLxKYN/view
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Elérhető könyvek, kiadványok 
 

 

Az alábbi könyvekből és kiadványokból 

korlátozott számban, adomány ellenében a 

tagság részére megvásárolhatók: 

-Magyar Bányászat Évezredes Története 

IV. és III. számából, 5000Ft, 

-A minikönyv sorozat részeként a 100 

ÉVES AZ OMBKE bordó vagy fekete 

borítóval 1000Ft, 

AZ OMBKE TÖRTÉNETE 19892-1992 

fekete borítóval JÓ SZERENCSÉT 

FELIRATTAL 1000Ft, 

-MAGAR BÁNYAMÉRNÖKÖK 1876-

1999 fekete vagy zöld borítóval, 1500Ft, 

 

 

 
 

Érdeklődés esetén csjudit@ombkenet.hu 

címre írjanak. 

 

Köszönettel 

Csányi Judit 

 

 

 

Bánya eladó! 
 

 

Eladó a Dobi kőbánya (dácit-tufa) 

Tarnaszentmárián.  

 

A bánya 2024-ig rendelkezik érvényes 

műszaki üzemi tervvel.  

 

Az érdeklődők keressék Bolyki János urat a 

+36 (30) 271-2189-es mobil telefonszámon. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

  

mailto:csjudit@ombkenet.hu
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Könyvismertetés 
 

 

A napokban jelent meg 

 

Hofferné Dr. Hanich Erika „Tisztelet az 

elődöknek, emlékül a jövőnek” 

 

című könyve, amit édesapja-, aki a Dudari 

Szénbányában csillésként, majd vájárként 

dolgozott – 2000. december 28-án lett volna 

100 éves emlékére és tiszteletére kezdett 

bele a könyv megírásába, emellett az is a 

célja volt, hogy átfogó képet rajzoljon a 

bányászatról, a dudari bányászokról, a 

Dudari Szénbányáról. 

A 178 oldalas könyv különleges, 

példaértékű az alábbiak miatt: 

A szerző csak iratokból, személyes 

elbeszélésekből és gyerekkori emlékeiből 

adhatott képet. A könyvben 75 irodalmi 

utalás van, ezzel Guinness rekorder lehetne.  

A 147–178. oldalakon számos korabeli, 

színes fénykép található, közülük 9 oldalon 

édesapja iratai (munkakönyv, vájár 

bizonyítvány, vállalati igazolvány, 

szakszervezeti tagkönyv) és számos 

kitüntetés. 

A szerző kutatásai során rájött, hogy több 

évszám is szinte kötelezi, hogy egy könyv 

most jelenjen meg a Dudari Bánya 

történetéről. A könyvben számtalan adat, 

most csak kiemelés a teljesség igénye 

nélkül: 

1. 110 évvel ezelőtt Taeger Henrik 

javaslatára a bakonyi szénbányászat 

gondolata felmerült. A MÁK Rt 

Csetény, DUDAR, Bakonynánán 

hat, a jásdi területen hét fúrást 

mélyített le. 

2. 90 évvel ezelőtt 1931. április 4-én 

került sor a Dudar II sz. produktív 

fúrás mélyítésére, melynek vezetője 

Vitális István volt. 

3. 85 éve volt, hogy 1936. január 2-án 

megkezdődtek, majd július 30-án 

befejeződtek a feltárási munkák a 

Dudari Keréklápa dűlőben. 

4. 70 éve, 1951. január 1-én a Dudari 

Szénbánya önálló Szénbánya lett. 

5. 30 éve, hogy 1991. december 28-án 

a vállalat jogutód nélkül 

felszámolásra került. 

6. 20 éve, hogy befejeződtek a Dudari 

Bánya végleges bezárási, terület-

rendezési munkái.  

S most pár sor a könyv tartalmáról / 

fejezeteiről (összevontan): 

Ajánlás (Bencsik Gábor okleveles 

bányamérnök, környezetvédelmi 

szakmérnök) 

Előszó (a szerző) 

A bányászat története a kezdetektől, a 

kőszén és a kőszénbányászat a világon és 

hazánkban, és felhasználása. 

A bányászati tudományok fejlődése. 

Bányatelepi iskolák, bányászati 

szakoktatás, bányászati felsőoktatás. 

Bányamunkás viszonyok (munkaidő, bérek, 

egészségügy, bányaművelés veszélyei, 

balesetek, juttatások). 

Lázadások, sztrájkok, szakszervezeti 

mozgalom. 

OMBKE. 

Dudar több fejezetben (75 – 125 oldal). 

Bakonyi Panteon Zirc. 

Öreg Bakony Baráti Egyesület, édesapja. 

Szakkifejezések, bányász himnusz. 

 A könyvet 2020-ban Bencsik Gábor 

lektorálta, a nyomtatás és a kötészeti 

munkák az OOK-Press Nyomda 

(Veszprém) dolgozóit dicséri.  

 

A 250 példányban megjelent könyv, aminek 

döntő része tiszteletpéldányonként került 

elosztásra, megrendelhető, amíg a készlet 

tart az alábbi címen és áron: Hofferné Dr. 

Hanich Erika Nagyesztergár, Radnóti út 65. 

2500.- Ft + postaköltség. e-mail: 

drhanicherika@gmail.com 

 

Dr. Horn János  

2021.08.24. 

  



 

 10 

Életünk az Energia 20. 
Elképzelhetetlen növekmény a „zöld beruházások” hozamaiban? 

Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, c. egyetemi docens, ügyvezető 

MARKETINFO Bt. 

 

 

 

"Aki egy véges rendszerben végtelen növekedésben hisz vagy őrült, vagy 

közgazdász." Kenneth E. Boulding közgazdász 1966-ban tett kijelentése mára 

valóságértékkel bírna? 

Írásunk abba igyekszik bepillantást adni, hogy csupán a földgolyóra kiterjedő 

zárt világunk társadalmai és bennük az egyes emberek hogyan élik meg az 

európai kezdeményezésű energetikai kétarcúságot. 

 

 

Úgy tűnhet, lassan világméretűvé és a 

tőzsdén is uralkodóvá válik a közel 50 

esztendeje indult, akkortájt tiszteletet keltő 

és érdemlő, környezetünk megóvását célzó 

elképzelés, mely mindenki számára 

életszínvonala fenntarthatóságát sugallta. 

Hiszen arról szólt, hogy a növekvő 

lélekszám ellenére a természeti 

környezetünk és biológiai sokszínűsége a 

gyorsuló műszaki fejlődés közben is 

változatlanul idilli maradhat az egész 

világon… Mára oda jutottunk, hogy a 

Párizsi Klíma Konferencia eddig be nem 

váltott országígéretei teljesítésének EU-s 

gyorsítására a Bizottság 2019 

decemberében „Zöld Megállapodást (Green 

Deal)” hirdetett. Melyben több más kétes 

eredményű intézkedés mellett előírta a 

nemzeti kormányok számára az 

országukban létesítendő „zöld” 

beruházások költség minimumát és az 

európai bankok számára a fosszilis 

energiahordozók kitermelését és 

kiaknázását célzó európai beruházási 

elképzelések finanszírozási tilalmát is. 

(Természetesen más földrészen 

európaiaknak ez sem tilos…) 

 
1 Nemzetközi Energia Ügynökség 

Ma már nyugodtan mondhatjuk a naiv, 

idealista álom európai viszonylatban 

megélhető életszínvonalunk ideig-óráig 

való fenntarthatóságát segítette csupán, 

mely talán utódaink számára is lehetőséget 

ad. Közbeszólt azonban az emberi 

természet valósága, a fogyasztóinak 

nevezett, polgárait tekintve öregedő s 

közben egyre kevesebbet fogyasztó európai 

társadalom, mely nem a természeti 

környezet tiszteletét és szeretetét, hanem 

összességében a „használd és dobd el” elvet 

részesítette -és részesíti ma is- előnyben a 

beosztó, takarékos, szerény életvitel helyett. 

A Média kivetítő hatására egyre több 

milliárd földlakó gondolja úgy, nem akar 

kimaradni a „jóból”. S ha együtt nem 

teszünk valamit, szeretett földgolyónk 

egyetlen szeméthalmaz lesz. Bizonyságul 

egyetlen adat az IEA1 adattárából. A Föld 

lakóinak villamos áram fogyasztása 1990 

óta több mint 120%-al növekedett. 

Márpedig bizonyos vélemények szerint a 

társadalom jóléti mutatója az egy főre eső 

villamosáram fogyasztás… 
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1. sz. ábra 2. sz. ábra 

Primer energia fogyasztásunk az alapvető 

életszükségletekhez képest folyamatosan növekszik 

Van más út is. 

Jemeni felhőkarcolók vasbeton 

nélkül 

 

 

Az úgynevezett európai sötét 

középkorban a viszonyok még 

egyértelműek voltak. Az állam és az egyház 

egyaránt 10-10%-nyi termelvényre tartott 

igényt. Az alattvalók a maradék 80%-ot 

földesuruk igényének kielégítése után 

megélhetésre és tartalék képzésre 

fordíthatták. Az ember még harmóniában 

élt a természettel, bár a földművelés és az 

állattenyésztés terményeinek szűk 

egyhangúsága gyorsan leépítette a 

természet sokszínűségét az emberi 

lakóhelyek környezetében. A gyökeres 

változás 1789-ben Párizsban kezdődött. A 

közgazdászok tudományuk születését a 

Bastille lerombolásától számítják. Talán 

egyszerűen úgy nevesíthetnénk a változást, 

hogy a társadalmi folyamatok 

bonyolultsága, rendezetlensége, -a 

társadalmi entrópia- ettől az időponttól 

kezdve egyre gyorsabban növekszik. Ettől 

kezdve nem elégedhettünk meg a fizikai 

túléléssel, egyre inkább versenyezni 

kívántunk a gazdasági növekedésben. 

Napjainkban pedig úgy tűnhet, hogy ezt a 

folyamatot a globális rendteremtési 

törekvések (globalizáció) sem tudják 

fékezni. A különböző műszaki fejlettségű 

társadalmak gazdasági különbségében rejlő 

tisztán pénzügyi lehetőségek a jövőben is -

mint az emberi történelem során minden 

esetben- csábítóbbak lesznek a világot 

uralni igyekvő globális kiterjedésű 

gazdasági vállalkozásoknál. Azért 

állíthatjuk ezt nagy bizonyossággal, mert 

földünk egy zárt világ, melynek természeti 

adottságai, az emberiség által 

felhasználható természeti erőforrásai 

végesek. Az emberi elme alkotó képessége 

azonban nem korlátos. Ez az ellentmondás 

jövőnkben egyre több gondot okoz majd. 

Hiszen az emberi elképzelések közel 90%-

a nem megvalósítható, viszont pénzügyileg 

jól kiaknázható pillanatnyi divat alapot 

képez. S ha lassacskán minden ország közel 

azonos technikai szinten lesz, egyelőre 

elképzelhetetlen események 

következhetnek… 

A széteső Római Birodalomból alakuló 

európai országok önkéntelenül megérezték 

és gyakorolták az egymás rovására való 

érvényesülést. Majd az arab hódítások 

közös visszaszorításával próbáltak –a 

keresztes háborúk egy részében- a Közel-

Kelet felé terjeszkedni. Jóval később 

tudatos gyarmatosítással egymás- és a 

gyarmatosítandó területek népét öldökölve 

versengtek más földrészek kincseiért. 

Időközben lassan megismerve és 

feltérképezve a teljes földgolyót. Mára e 

folyamat, lemondva a világháborúkról a 

technológia exportjával, de végső soron a 

pénz minden határon túlnövő uralmával – 

úgymond: legálisan vonja el a műszakilag 
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fejletlenebb társadalmak természeti 

értékeit. Az „európai környezet megóvás” 

ára a környezet szennyezés exportja a 

feltörekvőben lévő egyre szűkülő 

kiterjedésű Harmadik Világba. A 

világméretű „munkamegosztás” a pénz 

mindenható uralmát erősíti, jelentősen 

túlértékelve az úgy nevezett „hozzáadott 

(szellemi) értéket” a valóságos, kézzel 

fogható teljesítménnyel és termékekkel 

szemben. E törekvés melynek csúcsa a 

csupán spekulációs szerencsét igénylő 

tőzsde, feledtetni, felül írni próbál minden 

mást. A tudományt, a naturáliákat éppen 

úgy, mint a környezet ösztönös, valós 

személyi védelmét, vagy a „természet 

sokszínűségének megőrzését” és így 

tovább. Sorra vehetjük a Média által 

sulykolt divatos, bár kiüresedni látszó, 

egyébként tisztes fogalmainkat. 

 

 

 
 

3. sz. ábra 4. sz. ábra 

A földrészekre jellemző primer energia mix 

jelentős különbségei időben lassan változnak 

Az újra felfedezett megújulók 

felhasználásának hely- és alapanyag 

igényéhez mérten jelentéktelen marad a 

súlya a világ energia fogyasztásában 

 

 

Mára az állampolgár anyagi helyzete az 

emberiség Földünk méretéhez képest magas 

létszáma és az emberi tevékenység jelentős 

differenciálódása miatt gyökeresen 

megváltozott. Az átlagember fizikai 

túlélésére, illetve tartalék képzésére 

napjainkban mindössze közel 10% marad 

munkája eredményéből. Ha pedig vágyai, 

tervei túlnőnek anyagi lehetőségén, ott az 

„olcsó” bankhitel, ami a maradék 10% 

biztonságot segít leépíteni. Józan logika 

mentén gondolkodva beláthatjuk, hogy 

személyenkénti túlélésünkhöz minimális 

energia befektetés szükséges. A 8 

MJ2/fő/nap átlagérték csupán a 

fizikai/szellemi terhelésünk arányával 

változik szűk határok között. E 

szempontból másodlagos igényeink és 

 
2 1 MJ = egymillió Joule energia 

lehetőségeink társadalmunk korlátai között 

képzelhetők el. Viszont jelentős 

mennyiségű energiát igényelnek. A 2019-es 

adatok alapján energia fogyasztásunk a napi 

túlélésünkhöz szükséges 27 szeresére 76,9 

GJ3/fő/év-re tehető… Társadalmunk három 

alapvető célja az emberi egészség-, élet- és 

vagyonbiztonság megőrzése, harmadikként 

a társadalom számára hasznos tevékenység 

(munkahely, jövedelem, megélhetés) a 

léleküdítő munka az alkotás élményének 

biztosítása, igényelne ennyi primer 

energiát? 

Az emberi történelem folyamán Európa 

államai egymással folyamatos harcban állva 

általában törekedtek arra, hogy az adott 

technikai szint emeléséhez, életszínvonal 

növeléséhez szükséges alapanyagokat és 

3 1 GJ = egymilliárd Joule energia 



 

 13 

eszközöket határaikon kívülről rabolják 

össze, szerezzék be. Akár a háborúk, a 

gyarmatosítás, a gazdasági verseny mind-

mind az adott korban értéknek tekintett 

javak megszerzéséről, birtoklásáról szól. 

Napjainkban a cél egyszerűsödött: minél 

kevesebb befektetéssel minél nagyobb 

pénzügyi eredményhez jutni. Az országok, 

társadalmak szintjén azonban mindezt 

ahogy a történelem során mindig is, csak 

egymás rovására lehetett és lehet 

megvalósítani! (Ezt ismerte fel és közölte 

Boulding is már 1966-ban.) 

Nézzük példaként nemes célunk, 

környezetünk védelme teljesíthetőségét. 

Ahogyan ma Európában gyakoroljuk. 

Leépítettük bányászatunkat, szép lassan 

megszabadulunk fosszilis alapanyagokat 

villamos- és egyéb energiává alakító 

üzemeinktől. Ezzel import energia függők 

lettünk. Mezőgazdaságunk és 

élelmiszeriparunk maradéka példaként 

Magyarországon csak 70%-ban tudja 

kiszolgálni alapvető igényeinket. 

Fejlesztjük ipari parkjainkat kiváló 

minőségű termőföldek feláldozásával, 

helyet teremtve ezzel közlekedési- és egyéb 

gép- és alkatrész gyártási tevékenységnek, 

gyógyszer- és vegyipari, műanyagipari 

üzemeknek. A szükséges alapanyagokat, 

félkész termékeket, magas műszaki 

színvonalú alkatrészeket, technológiát 

viszont nemzetgazdaságunk alig több mint 

20%-át kitevő iparunkhoz, importálni 

kényszerülünk. Igyekezünk beszállítók 

lenni a nagyobb, részben külföldi tulajdonú 

üzemekben, azonban ez inkább 

munkaerőben és segédanyagokban sikerül. 

A világméretű szállítmányozás, mint fő 

energia pusztító, gigantikus méreteket 

öltött. A kereskedelem, mint fő 

jövedelemtermelő uralja a világ piacait. A 

naturális (tárgyiasult) értékteremtés a 

profitsor legvégén kullog… 

 

 

 

 

5. sz. ábra 6. sz. ábra 

Néhány megújuló energia tartalma A németországi PV naperőművek 

kihasználtsága a fosszilisekhez képest 

elenyésző 

 

 

A gazdaság átalakításával nemcsak 

jelentős termőterületet áldozunk fel pl. 

villamos energia gyártásra (40 W/m2 terület 

igényű napelem parkok, amikre hazai 

terveink szerint 300 négyzetkilométernyi 

területet kívánunk fordítani. Így éves 

villamos áram szükségletünk nem egészen 

8%-a termelhető meg.) illetve ipari 

területek, közutak új területfoglalású 

lakóparkok oltárán, hanem föld alatti ivóvíz 

készletünk ipari használatát is jócskán 

megtöbbszöröztük. Példaként 

Németországot is említhetjük, ahol a mai 

villamos energia igény mindössze 30%-át 

lehetne kielégíteni az ország területe 80%-

ának feláldozása, napelemekkel, 

szélgenerátorokkal való betelepítése árán… 

Ékes bizonyítéka ennek a 6. sz. ábra, melyet 
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Rolf Schuster készített az ENTSO-E4 

hiteles adatainak feldolgozásával. A 

németországi napelemparkok 2012-2020 

közötti kihasználtsági adatai azt mutatják, 

amit e diagram nélkül is jól tudunk. A 

vízszintes tengelyen a teljes beépített 

kapacitás (54,2 GW) kihasználási 

lehetősége %-ban, míg a függőleges 

tengelyen az üzemelési idő órában. A 

kiadódó görbe mutatja a siralmas 

eredményt, mely nem meglepő a 

technológia 15%-os hatásfoka 

ismeretében… 

A megújuló primer energiaforrásokból 

való villamosáram termelést mindenek fölé 

helyező német Energiewende5 veszélyes 

strukturális átalakulást hozott, az 5-6 éve 

még fosszilis áram termelése több mint felét 

külföldön értékesítő ország számára. Az 

energiabiztonság ma már Norvégia 

segítségével, egyre magasabb kereskedelmi 

veszteség árán sem tartható fenn. Az 1. sz. 

táblázatból jól látszik, hogy egyre csökkenő 

export mellett 2021 első öt hónapjában 

egyre növekvő, májusban már csaknem 

háromszoros mennyiségű import áramra 

szorul. Érdemes odafigyelni az 

export/import ár arányára is! Németország 

szénbányászatát szénkiszállási programja 

szerint építi le. Eközben pl. 

Lengyelországban szénbányát vásárolt 

(2018)… 

 

1. sz. táblázat 

Németország és Norvégia áramkereskedelmének adatai (2021. január–május) 

 

Hónap Export 

Norvégiába 

Import 

Norvégiából 

Export 

bevétel 

összesen 

Import 

kiadás 

összesen 

Export 

ár 

Import 

ár 

2021. 

január 

-46,4 GWh 292,8 GWh -1.675.201 

€ 

15.824.541 

€ 

36,1 

€/MWh 

54,0 

€/MWh 

2021. 

február 

-110,1 

GWh 

152,4 GWh -3.326.470 

€ 

7.392.699 

€ 

30,2 

€/MWh 

48,5 

€/MWh 

2021. 

március 

-109,3 

GWh 

273,4 GWh -1.650.232 

€ 

14.506.521 

€ 

15,1 

€/MWh 

53,1 

€/MWh 

2021. 

április 

-84,0 GWh 408,5 GWh -191.928 € 25.951.482 

€ 

2,3 

€/MWh 

63,5 

€/MWh 

2021. 

május 

-161,2 

GWh 

420,5 GWh -1.525.977 

€ 

28.799.397 

€ 

9,5 

€/MWh 

68,5 

€/MWh 

       

összesen -511,0 

GWh 

1547,6 

GWh 

-8.369.808 

€ 

92.474.640 

€ 

16,4 

€/MWh 

59,8 

€/MWh 

Adatgazda: ENTSO-E                                 

Forrás: Rolf Schuster 

 

 

Az energiabiztonság másik fő pillére a 

villamos rendszer stabilitása, mely 

Németországban szintén egyre többe kerül. 

Ezt Franciaországhoz viszonyítva mutatja 

be a 7. sz. ábra. A német villamos rendszer 

stabilitás helyreállítási 

 
4 European Network of Transmission 

System Operators (Európai 

Villamosenergia Átviteli Hálózat) 

szükségintézkedéseinek költsége 2020-ban 

az egekbe szökött, míg a francia 

rendszerszabályozás erre alig költött 

valamit. Jól példázza ez a fosszilis és 

nukleáris alapú villamos erőművi 

technológia előnyeit, az időjárásfüggő 

5 német energiatörvény 
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megújulók üzemelési előre 

jelezhetetlenségéhez képest. A 

meteorológia az egy napon belüli 

helyspecifikus pontos előrejelzésekre szűk 

időhatárok közt egyelőre képtelen. 

Márpedig a villamos rendszer 

szabályozására a hálózat leépüléséig (black-

out) mindössze 15 perc áll rendelkezésre… 

Hazánk saját villamos rendszerét 30% 

körüli import árammal kényszerül 

szabályozni. A napi fogyasztási igény 

egyenetlensége miatt a helyzet Paks II. 

üzembe lépése után és import hiányában 

sokkal bonyolultabb (veszélyesebb?) lesz. 

Amennyiben a „Nap- és Atom” 

szókapcsolattal jellemezhető villamos 

energia stratégiánk érdemben nem 

változik… 

 

 

 
7. sz. ábra 

A német és francia villamosenergia-rendszer szükségintézkedéseinek költségei (2020) 

 

 

A többi környezeti elemet is vázlatosan 

megemlítve, a következők tűnhetnek fel. Az 

általában földalatti forrásból nyert ipari- és 

ivóvizeinkből használat után jól-rosszul 

tisztított szennyvizek folyóink segítségével 

kifolynak országhatárainkon kívüli más 

tájakra. Levegőnk tisztasága széndioxid 

szempontjából a városlakóknak nem, a 

vidéki emberek számára javult. Ami a 

mezőgazdaságunk, az erdőink igényére 

kedvezőtlen hatású, hiszen kevesebb 

tápanyagot kapnak. A többi valóban 

szennyező, a gazdasági ágak üzemei által 

kibocsátott gáztartalom tekintetében -

köszönhetően a közúti szállítás határtalan 

térnyerésének is- levegőnk minősége 

jelentős romlásnak indult. A kétarcúság 

bizonyítékaként holland típusú 

üvegházainkban, ipari üzemeinkben 

 
6 milliomod rész (itt, a levegőben) 

mesterségesen előteremtett (bányászott) 

fosszilis széndioxidot bocsátunk –kvóta 

használata nélkül- a levegőbe… Itt érdemes 

megjegyeznünk, hogy a sokat szidott 

széndioxid nem az emberiség ellensége! 

Ellenkezőleg. Növényeink és energia 

ellátásunk éltetője, s minden naiv, de 

iszonyúan pénz igényes egyúttal 

természetet romboló technológiai 

törekvésünk ellenére az is marad. Lehet 

nem köztudott, de ettől igaz: 

haszonnövényeink számára a 400 ppm6 

kevesebb mint a negyedrésze annak a 

széndioxid koncentrációnak, amit 

maximális terméshozamukhoz 

igényelnének… 

Az átalakult európai iparszerkezet 

üzemei nemcsak jelentős vízhasználatot, 

hanem vízgőz kibocsátást és vele pontszerű 
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hulladék hő természetbe juttatását is 

okozzák. Ugyanígy a technikai 

szükségszerűségből favorizált földgáz 

felhasználása -mondjuk ki: égetése- 

köbméterenként hőtartalmának több mint 

40%-át és gázmolekulánként két 

molekulányi magas hőmérsékletű vízgőzt 

pontszerűen bocsát ki a felhasználás helyén.  

Ami fizikailag és méréssel bizonyítható 

módon helyileg valóban felmelegedést, 

hőmérséklet növekedést okoz… A 

villamosítani vágyott -bár ez sem 

teljesíthető ötlet- közúti közlekedés 

porterhelése a járművek számának 

ugrásszerű növekedése és a 

robbanómotorok minőségének jogszabályi 

lerontása miatt évente többszöröződik, 

melynek ékes példája az állandósult városi 

szmog. Bár a nagyobb, de nem ennyire 

látványos gondot termőföldjeink és 

egészségünk romlásában okozza… Ha szót 

ejtünk a vírusválság idején is töretlen –ha 

nem inkább növekvő- volumenű légi 

áruszállítás hatásáról, feltétlenül ki kell 

emelnünk a sztratoszférába kibocsátott 

hulladék hőt, vízpárát, ózonpajzsunkat 

mérgező forró füstgázt, mely hozzájárul az 

északi félgömb –ahol az emberiség 90%-a 

él- napi időjárásának számunkra negatív 

változási trendjéhez. 

Összefoglalva az eddigieket 

megállapíthatjuk, hogy zárt világunkban 

egyre több ország ismeri fel, hogy 

másokhoz exportálva az otthon nem kívánt 

környezeti- és anyagi növekedést gátló 

problémákat, magasabb társadalmi jólétet 

érhet el. Európa „természetesen” ebben is 

élen jár… 

A növekvő földi lélekszám 

életfeltételeinek biztosítása sokkal 

kevesebb energia felhasználási növekményt 

indokolna. (1. sz. ábra) Kevesebb hulladék 

hővel járó energia használatunk a növekvő 

lélekszámú városlakók (pl. megavárosok) 

életét is egészségesebbé tenné, jelentősen 

kisebb környezet károsítás mellett. A 

széndioxid kibocsátás minden határon túli 

csökkentése élelmezési gondokat is okozhat 

az energiaellátás ellehetetlenülése mellett. 

Keressünk választ: miért tehetjük meg, 

szükségszerű-e megtennünk mindezt? 

Nyugodt lélekkel kimondhatjuk, mást is 

tehetnénk. (2. sz. ábra) Hiszen a divat 

követésére hiúságunk, a „zöld” tőzsde 

éltetésére nyereségvágyunk hajszol, 

melyből a Föld értékeinek 98%-át uraló 1 

%-nyi lakossága gond nélkül él folyamatos 

gazdagodása közben.  

Az 1990 táján indult és azóta egyre 

inkább gyorsuló számítástechnikai 

(digitális) fejlődést vizsgálva nem lehetünk 

elégedettek. A környezet védelmének önző 

módon téves értelmezése jutott győzelemre 

minek következtében egyre fokozottabb 

mértékben pusztítjuk az életet adó 

Természetet. A minden határon túlnövő 

vegyi- gyógyszer és élelmiszeripar a világot 

behálózó Média segítségével célzott 

marketinggel igyekszik kiszolgálni 

kényelmünket, majd gyógyítani 

kényelmünk miatt is romló 

egészségünket…Lakószobánkból ki sem 

kell mozdulnunk ahhoz, hogy munkánkat 

elvégezzük és tárgyak iránti vágyainkat 

kielégítsük. Ha mégis kimozdulunk ebből a 

virtuálisan kényelmes, de fizikailag jól 

körülzárt, főként nagyvárosi világból, 

valamilyen járművön utazunk, jobb esetben 

néhány kilométernyi sétát teszünk 

úticélunkig, ahol „kikapcsolódhatunk”. 

Közben nem is gondolunk arra, hogy napi 

jólétünket a természettudományok korábbi 

-akár több száz esztendős- eredményei 

alapján készült technikai eszközök és 

technológiák teszik lehetővé. Eszünkben 

sincs új lehetőségek után nézni, hiszen a 

Földgolyón még sokan élnek tőlünk 

rosszabb körülmények közt, akiket 

pillanatnyi anyagi helyzetünk fenntartására 

magasabb szintre hozhatunk… 

A zárt világ jóllétének megőrzéséhez 

azonban ennél többre van szükség. Az 

extraprofit csak úgy érhető el, ha a régi 

bevált biztonságos módszerek helyett 

kevesek által használt új célokat kergetünk. 

A bármi áron kikényszerített klímavédelem 

és folyományai az az eszköz, mely sokak 

számára vágyott kiadás, de drágább élet, 

keveseknek pedig extra bevétel. Az 
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úgynevezett megújuló energiák villamos 

áram termelésére való tömeges és ipari célú 

alkalmazása egyáltalán nem nevezhető 

környezet kímélőnek. Zöldnek pedig 

végkép nem! Ma ugyanis elosztott 

paraméterekkel és nem szigetszerűen, de 

világméretekben kívánjuk alkalmazni a 

megújulókat. Az 5. sz. ábrán néhány 

megújuló energiasűrűségét mutatjuk be. 

Egyértelmű, hogy a fosszilis energia 

hordozókhoz képest, nagy mennyiségű 

megújuló alkalmazásával töredéknyi 

villanyhoz jutunk. Ez azonban nem minden. 

A technológiák alacsony hatásfokú elemei 

törvénybe foglalt átvételi elsőség mellett 

kiemelten magas áron, csupán nevetséges 

valós (és nem beépített) teljesítményre 

képesek! Ha mellé tesszük azt is, hogy a 

napelemek, szél generátorok készítésük 

során mennyi és milyen alacsony 

koncentrációban előforduló kémiai elemet 

kívánnak elmondhatjuk, hogy főként 

Európán kívül, de 4-10-szeres természeti 

környezet rombolást okoz a 

kőzettonnánként néhány 10-100 gramm 

termelt haszonanyag a fosszilis energia 

hordozók kitermeléséhez képest. A 3. sz. 

ábrán bemutattuk, hogy e fontos 

bányatermékek gyártóhelyén a villamos 

energiát döntően szén alapon fejlesztik. Ezt 

a tényt az EU szemérmesen „nemkívánatos 

szénszivárgásként” kezeli, miközben ő maga 

idézi elő… 

Ide kívánkozik a villamos közúti 

közlekedés járműveinek meghajtása is, 

mely mint új technológia, méginkább 

erősen próbára teszi a Természet türelmét. 

Az eszközökhöz szükséges nehézfém (réz) 

és az 1 tonna kitermelt kőzetből kivont 

néhány tized grammnyi haszonanyag (ritka 

földfém) majd a feldolgozás energia és 

segédanyag igénye magáért beszél.  

A miértre egyszerű választ adtunk az 

előbbiekben. A szükségszerűség kérdésére 

még rövidebb sikeredhet. Gyorsuló 

világunk nem támogatja a fizikai 

alapkutatást. Hiszen ma azonnali kérdésre 

azonnal jövedelmező választ várunk. Ki is 

találtunk erre egy régi/új fogalmat. 

Innováció7. A Természet faggatása azonban 

egy lassú folyamat. Először kérdezni 

tanulunk, majd kísérletekkel ellenőrizzük, 

hogy a Természet kitart-e válasza mellett. S 

ha igen, már csak azt kell megtalálnunk, 

hogy a felfedett, valóban környezetet óvó 

jelenséget jólétünk érdekében mire 

alkalmazhatjuk… A növekvő lélekszám 

nem annyira új technológiákat, sokkal 

inkább a fizika tudomány alapkutatása 

során nyerhető új természeti erőforrást 

kíván az energia igények kielégítésére. 

Olyat mely könnyen hozzáférhető, magas 

fajlagos energia tartalmú és jó hatásfokkal 

(minimális hulladékhő képzésével) 

alakítható az általunk maximális 

takarékosság mellett használni kívánt 

energia fajtává. Legyen az akár a ma 

mindenhatónak képzelt villamos energia 

is… 

A szerző: Livo László 1977-ben szerzett 

oklevelet az NME Bányamérnöki karán. 

2009 óta geotermikus szakmérnök. 

Tanszéki mérnök, majd az MTA 

kutatómérnöke. A Nógrádi Szénbányák 

megszűnésekor annak Technikai 

Főmérnöke. 1990 óta mérnökirodát vezet. 

Egyik alapítója a Magyar Mérnöki 

Kamarának, a Bányagépészet a Műszaki 

Fejlődésért Alapítványnak, a MMK 

Geotermikus Szakosztályának, a Nógrádi 

Energetikai Klaszternek. A Miskolci 

Egyetem meghívott előadója. (Energetikai 

tárgyú írásai a 

www.energiaakademia.lapunk.hu honlapon 

is megtalálhatók.) 

 

  

 
7 megvalósult ötlet 
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21 éve történt a magyar szénhidrogén-bányászat eddigi utolsó 

kitörése 
 

 

A Pusztaszőlősi Földalatti Gáztároló 

Pusztaszőlős-34. számú kútját 25 éve 

gázbesajtoló – gáztermelő kútként 

üzemeltette az OKGT, majd a MOL. A 

Kőolajkutató Részvénytársaság kútjavító 

berendezése 2000. augusztus 10-én 

költözött a kútra, ahol a kútmunkálat célja a 

szűrő kicserélése volt. A kút biztonsági 

szerelvényeinek felszerelése és 

zárásvizsgálata után a kutat 1,12 kg/dm3 

sűrűségű káliumos-sós kútkezelő 

folyadékkal töltötték fel, felszabadították a 

7”-es tömítőt, a kutat átöblítették és az alul 

lévő szűrő leoldásával a 2 7/8”-es 

termelőcső-oszlopot a tömítővel együtt 

kiépítették. A kútban maradt 5” méretű 

szűrő körülöblítéses felszabadítása, majd a 

szűrőrendszernek mentőtüskével történő 

kiemelése volt a terv. 3 ½”-es fúrócsővel 5 

¾”-es körülfúró csövet építettek be, 

amellyel az 50 méter hosszú 5”-es szűrőt 

körülöblítették, majd hozzáfogtak a 

körülfúró cső kiépítéséhez. Amikor a 

körülfúró cső felszínre ért, kiderült, hogy a 

körülfúró csőbe beszorulva kiemelték a 

kútból a körülöblített szűrőt és annak 

tartozékait is. Az összeszorult kétféle 

csőfajtának szétszedése – és az időközben 

szükségessé vált szétvágása – hosszú ideig 

tartott és eközben a kútjavító berendezés 

személyzete nem figyelt sem a folyamatos 

kúttöltésre, sem pedig a kútból megindult 

túlfolyásra. Amikor már csak 2 db 5 ¾”-es 

körülfúró cső és az azok belsejében lévő 

szűrőcső volt a kútban, olyan erőteljessé 

vált a túlfolyás, hogy a kutat le kellett volna 

zárni. Erre azonban a kitörésgátlóban lévő 3 

½”-es termelőcsőre záró profilbetétes 

záróbetétek nem voltak alkalmasak. 

Megkísérelték a 20 méter hosszú 

összeszorult csövek kútba ejtését, azonban 

az iszapkiáramlás már olyan mértékű volt, 

hogy azokat a kútba esése helyett a kútból 

kihajította. Azonnal bezárták a kitörésgátló 

telezáró betétpárját, azonban a bezárás nem 

hozta meg a várt eredményt. Ugyanis a 

lefúvató vezeték, a nyomás alatti kúttöltő 

vezeték vagy a hidraulikus tolózár mögötti 

flexibilis tömlő közül valamelyiken 

földgázkitörés lépett fel 2000. augusztus 

18-án délben. A kitörő földgáz gyorsan 

begyulladt, a kútjavító berendezés alatt és 

fölött gömb alakú tűz alakult ki. A 

fúróárboc 20 perc múlva a benne kiállított 

fúrócsövekkel együtt eldőlt, amely további 

vezetékeket szakított szét. Amikor a 

kitörésgátló telezáró betéteinek gumirészei 

elégtek, kialakult a meghatározó függőleges 

lángoszlop. A kútjavító berendezés 

személyzete elmenekült a lángba borult 

berendezésroncs mellől, személyi sérülés 

nem történt. 

A szeptember 4-ig tartó kitöréselhárítási 

munkák folyamán a kútjavító berendezés 

roncsait és a termelőcsöveket eltávolították 

a tűzből, több sikertelen kísérletet tettek a 

függőleges égő gázsugár elzárására, 

többször eloltották a tüzet turbó-reaktív 

oltógéppel, azonban a robbanásveszély 

miatt visszagyújtották. Végül a 9 5/8”-es 

béléscsövet és a kútfejet mechanikus 

vágóval elvágták, sikerült a három 

záráshelyű kitörésgátló rendszert a csupasz 

9 5/8”-es béléscsövön rögzíteni és telezáró 

betétpár bezárásával a földgázkitörést 

megszüntetni. A sósvíz, iszap és cement 

keverékből álló kútelfojtó folyadék 

besajtolása közben a kúttól 300 m 

távolságban lévő Pusztaszőlős – 33. kút 

aknájában vad földgázkitörés következett 

be, majd a kialakult kráterben a kútfej 

elsüllyedt. A Pusztaszőlős – 34. kúton ismét 

kinyitották a már lezárt kitörésgátlót, a 

kiáramló földgázt ismét begyújtották, és 

ennek hatására a másik kúton a kitörés 

megszűnt. A Pusztaszőlős – 34. kúton 

mindaddig (2000. november 14-ig) áramlott 

ki és égett a földgáz, amíg a Pusztaszőlős – 

34/a. irányított ferdefúrással bele nem 

hatoltak a kút 7”-es béléscsövébe és a 

mentesítő fúrólyukon keresztül a kutat 

elfojtották. A kitörés következtében a 
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Pusztaszőlősi Földalatti Gáztároló 

jelentősen károsodott, egy kútjavító 

berendezés tönkrement és egy kút 

elsüllyedt. 

 

 
A földgázkitörés függőleges lángoszlopa 

 

id. Ősz Árpád 

 

 

1958-ban – 63 évvel ezelőtt - hazánkban az első Salzgitter P.S.-150 

fúróberendezés 
Egy kis történelmi visszatekintés az 1950-es évekből 

 

 

1950-ban érettségiztem a budapesti 

Berzsenyi Dániel gimnáziumban (4 elemi, -

8 gimnázium), ahol az egyetemi felvételi 

kérelmet az iskola igazgatójához kellett 

benyújtani. Ő döntötte el a további sorsát. 

Édesapám Prágában szerezte meg 

vegyészmérnöki diplomáját, ott is 

doktorált. A végzés után a budapesti 

(Újpest) Leiner Fülöp and Sons gyárban 

helyezkedett el, a gyár központja Skóciában 

volt, a budapesti gyárat L.F. fia vezette. 

Természetesen az iskola kommunista 

igazgatója - mint „osztályidegen szülő” 

gyermeke - felvételi kérelmemet nem is 

küldte tovább. 

1950-ben mint háromműszakos laboráns 

helyezkedtem el a Hazai Fésűsfonó 

Gyárban, ami a Szovjetunióhoz került a 

német jóvátétel címen. Szovjet igazgató, 

főmérnök, főkönyvelő vezette a gyárat és ez 

volt a szerencsém. 1952-ben jelentkeztem 

a budapesti Műszaki Egyetem 

vegyészmérnöki karára, de most már 

közvetlenül kellett jelentkeztem mint gyári 

munkás és kaptam a szovjet vezetéstől egy 

ajánlást is azzal a feltétellel, hogy a végzés 

után a gyárban fogok dolgozni. A felvételi 
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napján a folyosón várakoztam, hogy 

behívjanak a felvételi bizottsághoz. 

Váratlanul a nevemet hallottam. A hang a 

Miskolci Egyetem KISZ titkára volt, aki 

tájékoztatott arról, hogy a Rákosi Mátyás 

Nehézipari Műszaki Egyetem – mely 

nemsokára Európa legmodernebb egyeteme 

lesz – megbízható hallgatókat keres és 

amennyiben vállalom az átirányítást – 

akkor ez nagy divat volt - akkor a felvételi 

bizottságnál csak meg kell erősíteni a 

vállalást. Nem volt választásom, ugyanis a 

Damokleszi kard lebegett felettem (3 éves 

katonaság). 

Az egyetemen akkor három Kar volt 

(bányász, kohász, gépész). 

1952-ben kezdtem meg a tanulmányokat, 

első évben a Bányamérnöki Karon nem volt 

szakosodás, hét átlagosan 30-as létszámú 

tanulókörrel. Második évben került sor a 

szakosodásra, bányaművelő öt tanulókörrel 

és egy–egy tanulókörrel az olajos és 

geológus szak. Én az olajmérnöki karra 

jelentkeztem. 

Harmadik évfolyamot Sopronban 

folytattam/folytattuk. 1956 májusában az 

Országos Földtani Főigazgatóság 

főigazgatója (négyszer változott a neve, 

most Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat) dr. Benkő Ferenc és helyettese 

dr. Kassai Ferenc összehívta az akkor 

negyedéves olajmérnök hallgatókat és 

felajánlotta, hogy a kilencedik félévben 

lehet választani egy tantárgy közül 

olajtermelést vagy a vízbányászatot és 

akkor biztos elhelyezkedést és szabad 

munkahelyválasztást és kedvező munkabért 

tudnak biztosítani a felügyeletük alá tartozó 

vállalatoknál, ahol eddig nincsenek 

mérnökök. Többen vállaltuk a vízbányászat 

tantárgyat. 1957-ben kaptam meg a 

Műszaki Egyetemi Karok (Sopron) 

olajmérnöki oklevelet (1957 év elején 

Sopronban megalakult az egyetem neve). 

1957 májusában kezdtem el a szakmai 

munkát a Tokodi Mélyfúró Vállalat 

Tokodaltárói Üzemvezetőségnél. 

 

 

 

Egy kis emlékezés a mostani napokra 

Az elmúlt időszakban nem csak a 

politikában, hanem szakmánkban is 

megjelent több, a múlt időszakra való 

hivatkozás nemcsak az előadásokban, 

hanem a nyomtatásban is megjelent 

cikkekben is. Sajnos egyre kevesebb, aki 

ezekre tudna reflektálni vagy akarna, hiszen 

ha pontosan tudja is az igazságot, akkor sem 

akarja kitenni magát egy esetleges 

„procedura” miatt. Ez a cikk 63 év ezelőtti 

történést mutat be, de mindezek 

dokumentálása megtalálható 

 a Magyar Bányászati És Földtani 

Szolgálat (Stefánia u.) könyvtárában, 

 a Központi Bányászati Múzeum 

(Sopron) Könyvtárában, 

 és talán az OMBKE Könyvtárában. 

A szakmai cikk címe:  

„Légakna fúrás Salzgitter P.S 150 típusú 

fúróberendezéssel” (Földtani Kutatás az 

O.F.F. időszakos kiadványa, III. évfolyam, 

1. szám, 1960 március p :3 – 7 ) 

A cikk a „google-ban”  is megtalálható, de 

sajnos mára csak éppen olvasható. 

S most már a címre. 

1957 év végén több korábbi mélyfúró 

vállalat/üzemvezetőség (Budapest, Cegléd, 

Debrecen, Győrszemere, Kaba, Kaposvár, 

Tokod ) összevonásáról döntött a felügyelő 

főhatóság az O.F.F. 1958.május 1-jén 

alakult meg az Országos Vízkutató és Fúró 

Vállalat (OVIKUV). A vállalat igazgatója 

Budai László-, főmérnöke Hiesz Dénes lett. 

Az összevonás után az OVIKUV központba 

kerültem mint területi mérnök (lignit, 

budapesti – és kabai üzemvezetőség). 

Teljesen váratlan volt, hogy 1958-ben(!!!) 

az O.F.F. dr. Kassai Ferenc főigazgató-

helyettes javaslatára devizát biztosított az 

OVIKUV részére, hogy egy nagyátmérőjű 

fúróberendezést vásároljon a nyugat–német 

Salzgitter gyártól, miután az ecsédi 

nagyátmérőjű fúrás sikertelen volt. A fúrás 

helyét a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt 

megbízottai tűzték ki az akkor sikertelenül 

mélyítés alatt álló ecsédi IV. aknától kb. 

400 méterre. 

A vállalat igazgatója engem bízott meg a 

berendezés átvételével kapcsolatos minden 
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feladatra. A Salzgitter gyár átadója Tramm 

úr volt, aki –bár törve– tudott magyarul. Az 

átvételnél négy magyar fúrómester is részt 

vett. 

A földmunkát az OVIKUV budapesti 

üzemvezetősége 1958. december 15-én 

kezdte el.  

A fúróberendezés munkahelyre történő 

szállítása 1959. február 17-én történt. 

A fúrás 1500 mm átmérővel 1959. március 

23 13 órakor kezdődött. 

A 62 méteres talpmélységet 1959 április 1-

én 14 órakor érte el. 

A leszerelés 1959. április 6-án kezdődött 

meg. 

Csak néhány adat, hiszen a teljes cikk a 

megjelölt helyeken olvasható. 

 

Fúró teljesítmény: 

módszer mélység max átmérő 

ütve működő módszerrel 400 m 600 mm 

szívófúró módszerrel 150 m 1200 mm 

 

 

A berendezés teleszkópikus rácsos árbóc 

toronnyal felszerelt, magassága 15,5 m, 

teherbírása 20 tonna (koronaterhelés). 

A béléscsövek gyártását a 

Kiskunfélegyházai Bányászati 

Berendezések gyára végezte el hegesztett 

kivitelben (1400 mm átmérő, 10 mm 

falvastagságú). Az alábbi darabokból állt 

össze: 

 

 

 

 

A fúrás megkezdése előtt 3 méter hosszú, 

1600 milliméter vezércsövet ástak be, a 

felső rétegek omlásának 

megakadályozására. 

A cementezést a Dunántúli Kőolajkutató 

Vállalat Nagykanizsai cementező csoportja 

végezte, két cementező aggregátor 

segítségével 8 óra alatt, 360 zsák 

felhasználásával. 

 

A cikk az alábbi mondatokkal zárul: 

„ …. üzembe helyezéstől kifogástalanuk 

működik…..” …. „ amely hívatva van arra, 

hogy szénbányászatunk fejlődését sikeresen 

segítse. „ 

 

A későbbiekben a Bauxitkutató Vállalat 

(Balatonalmádi) is dolgozott hasonló 

berendezéssel. 

 

Dr. Horn János. 

 

 

 

  

1 db mély domború fenékkel, golyós szeleppel, vágó éllel (legalsó cső) 6 méter 

6 db (8 méter/db) 48 méter 

1 db záró fedéllel (legfelső cső) 6 méter 
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A selmeci díszpolgár miniszterelnök 
 

 

1894 őszén a selmecbányai díszpolgári 

oklevél a következőképpen nézett ki: „Nagy 

pergamenlapon színes tollrajzban igen szép 

kivitelben készen fekszik előttünk az 

oklevél, mely városunk bányászos jellegét 

minden részében meglepő 

összehangzásban, stílszerűen, szépen 

feltünteti. A rajz közepét a bányászat és 

kohászat egyesített jelkepe foglalja el, mely 

fölött aranyos keretben a város címere 

díszeleg. A középteret körülfoglaló keret 

képei, jobbról balra menő sorrendben: az új 

akadémiai palota; a pachertárói szállító 

torony; a kamaraház; a kopogó; az Óvár; az 

Amália-akna; a bányászati tudomány és 

munka, gnómok által jelképezve; a Mária-

akna; a német-templom; a szent-Háromság 

tere; a városház; a Sándor-zúzó és az u. n. 

Fritz-ház. A kereten kívüli részt a Kálvária, 

a Szitnya és a II. József altáró vozniczi 

szájnyílásának látképei foglalják el. Az 

oklevél szövege a kép jelvényes középterét 

fedi. Az oklevél rajzának foglalatát, Toman 

Ágoston könyvkötő polgártársunk 

készítette el, sötét olivazöld fedésű nagy 

aranynyomatos album alakjában. A 

rajzlapot az albumban sötétvörös atlasz 

keret veszi körül. … az oklevélről Baker 

Alajos fényképész igen sikerült fotográfiát 

készített.”8  

 

A díszoklevélen az összes akkori (és 

részben még mai) selmeci látványosság 

szerepelt, de nem volt véletlen, hogy első 

helyen említették az akkori új, vagyis az 

erdészeti akadémiai palotát. A szép épületet 

ugyanis 1892-ben adták át – az OMBKE 

selmeci alapításával egyidejűleg – és a 

nagyszabású ünnepségen Wekerle Sándor 

pénzügyminiszter képviselte (1. kép) a 

 
8  Selmeczbányai Híradó, 5. (1894) 44. sz. 170. (okt. 28.)
  
9  Bányászati és Kohászati Lapok, 25. (1892) 13. sz. (júl. 1.). 

Wekerle Sándor távoli oldalági rokonon volt, mert Terényi (Triff) Ilona 
szépanyám – Fritz Pál János bányamérnök szépapám első felesége – és 
Wekerle Sándor elsőfokú unokatestvérek (édesanyáik testvérek) voltak.  
10  Selmeczbányai Híradó, 5. (1894) 25. sz. 98. (jún.17.). A városi 
közgyűlés tagjai – köztük akadémiai tanárok – a következő személyek 
voltak: Krausz Vilmos, Sztankay Ferenc, Nyitrai László, Greguss Anlal, Jähn 

kormányt.9 Persze ez sem volt véletlen, 

mert a neves politikus támogatója volt a 

selmeci akadémia mellett az ősi 

bányavárosnak is és ezért kapta Wekerle 

Sándor 1894-ben – amikor már 

miniszterelnök volt – a fenti leírás szerinti 

selmeci díszpolgári oklevelet.  

 

A városi közgyűlés 1894. június 11-én a 

miniszterelnök selmeci díszpolgárságáról 

egyhangúlag döntött. Indokként szerepelt – 

többek között –, hogy Wekerle „a város 

érdekeit is támogatta az által, hogy az 

akadémiának ittlétét, illetőleg maradását 

biztosította és a nemzetgazdasági érdek 

szempontjából a bányászatot tetemes 

áldozatok árán is folytatta, s igyekezett a 

bányászat csökkenése esetén itteni 

bányamunkásoknak, különféle iparágak 

meghonosítása által jövőjét biztosítani”.10  

 

A városi küldöttség tagjai – Rudnay Béla 

főispán, Ocsovszky Vilmos polgármester, 

Farbaky István országgyűlési képviselő és 

Wankovits Lajos tanácsnok – 1894. 

november 3-án adták át az oklevelet. Ennek 

során „a díszpolgári oklevelet 

polgármesterünk nyújtotta át rövid beszéd 

kíséretében, mire a miniszterelnök 

őnagyméltósága meleg szavakban mondott 

köszönetet a kitüntetésért és egyben 

biztosította a küldöttséget, hogy ismeri 

Selmecbánya fontos hivatását úgy a 

kulturális, mint gazdasági szempontból és e 

fontossághoz képest jelenlegi állásában, 

mint később bármely minőségében mindig 

a legnagyobb készséggel fogja 

Selmecbányát támogatni. Azután szívesen 

elbeszélgetett a küldöttség tagjaival.”11  

 

Vilmos, Csiba István, Heincz Hugó (szintén oldalági rokonom volt), 
Lestyánszky József, Farbaky István, Pischl Samu, Szitnyai József, Baumerth 
Dániel, Hell Jakab, Rosenfeld József, Takáts Miklós, Péch Antal, Oszvald 

Gusztáv, Bernhardt Adolf, Altman Imre, Clement Gyula, Schelle Róbert, 
Vágner József, Krausz Kálmán, Dr. Schwartz Ottó, Dr. Stuller Gyula, Dr. 
Fodor László, Jezsovits Károly, Fekete Lajos, Szécsi Zsigmond, Hültl József, 
Glückstahl Gyula, Schuszter Antal, Wiszner Adló. 
11  Selmeczbányai Híradó, 5. (1894) 46. sz. 176. (nov. 11.) 
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A háromszoros volt magyar kormányfő 

becsületére váljék, hogy ez a szép 

kijelentése nem udvariassági formula volt, 

hanem komoly, férfias ígéret, amit a 

következő eset is bizonyít. 1918. július 10-

én Czobor László selmeci országgyűlési 

képviselő az Országházban a főiskola – 

Kassára, új műegyetem részeként történő 

esetleges – elvitele kapcsán interpellálta a 

miniszterelnököt. Wekerle Sándor 

válaszában – harmadik miniszterelnöksége 

idején – kijelentette, hogy „szakszerű 

szempontból nincs a kérdés még tisztázva; 

a minisztertanács ezzel még nem 

foglalkozott … sőt a Pénzügyminisztérium 

szakközegei a leghatározottabban állást 

foglalnak ez áthelyezés ellen … azt a döntő 

befolyást, amelyet Selmecbánya ott, azon a 

vidéken ma képvisel, a jövőben is 

okvetlenül meg kell óvni. Meg kell óvni 

először nemzetiségi tekintetben, másodszor 

gazdasági tekintetben is (Helyeslés).” 

Czobor László elfogadva a miniszterelnöki 

választ megállapította: „meg vagyok róla 

győződve, hogy a t. miniszterelnök úr 

Selmecbánya városának anyagi és erkölcsi 

érdekei iránt a legjobb akarattal viseltetik és 

… azzal a jóakarattal, amelyet tőle mindig 

tapasztaltunk, fogja a város ügyet 

kezelni.”12  

 

Wekerle Sándor az interpellációra adott 

válaszával lényegében kimondta, hogy a 

kormány a főiskola elköltöztetésével nem 

foglakozik és azt nem is támogatja. Az 

persze más kérdés, hogy 1918 évvégén, a 

világháborús pusztítás következtében a 

főiskolának menekülnie kellett, de erről 

vagy ez ellen az akkor már visszavonult 

idős államférfi – és Selmecbánya 

„jóakarója” – nem tehetett.  

 

 
1. kép: A kép közepén a magas férfi – az 

idős szakállas úr jobbján – Wekerle Sándor 

pénzügyminiszter az OMBKE selmeci 

alapításakor az Erdészeti Palota lépcsőjén 

(1892) 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

 

  

 
12  Az Országgyűlés Képviselőházának naplója XL. kötet. 
Budapest, 1918. 416-417.  
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2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka 

van, azt lehetőleg banki átutalással 

szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

számlaszámai: OTP Bank: 11705008-

20041982-00000000; 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. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor

 

 

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

 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu

