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Elfogadta a 112. Rendkívüli Küldöttgyűlés
az Egyesület új alapszabályát
A 111. Küldöttgyűlés a meghirdetett eredeti
időpontban még határozatképtelen volt, így
a megismételt Küldöttgyűlésen bár a
jelenlévők számára tekintet nélkül
határozatképes volt, az alapszabály
módosításáról
nem
dönthetett
az
Alapszabály 9.§ (5) bek.-nek megfelelően.
Dr. Hatala Pál, Egyesületünk elnöke az új
Alapszabály
elfogadása
érdekében
november 20. szombatra 11:00 kezdettel
Rendkívüli Küldöttgyűlést hívott össze az
Egyesület új székházába. Ez a rendkívüli
küldöttgyűlés már a megjelentek számától
függetlenül is határozatképes volt. A
rendkívüli
küldöttgyűlésnek
egyetlen
érdemi napirendi pontja volt, „Előterjesztés
az Alapszabály módosítására”.

A rövid elnöki köszöntőt követően a
megjelentek elénekelték a Himnuszt.
A napirendi ponthoz 3 indítvány érkezett,
amiket Dr. Lengyel Károly, az Alapszabály
Bizottság elnöke ismertetett.

Törő György, a Bányászati Szakosztály
elnöke indítványát a 35 küldött
egyhangúlag támogatta.
Mivel Tardy Pál exelnökünk, a Szenior
Bizottság elnöke indítványa Dánfy László,
a Kecskeméti Helyi Szervezet elnöke
indítványához
kapcsolódott,
a
két
indítványt együtt tárgyalták meg a
küldöttek. Ezt az indítványt hosszabb vita
követte
Egyesületünk
legmagasabb
kitüntetésének számító Tiszteleti tagok,
illetve a Polgári Törvénykönyv által
meghatározott,
különleges
jogállású
tagságnak számító Tiszteletbeli tagok
fogalmi és tartalmi különbségéről.
Több felszólalást követően kialakult
konszenzusnak köszönhetően a küldöttek
egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül
fogadta el a javaslatot azzal, hogy az
Alapszabály
Bizottságnak
ennek
megfelelően
kell
ezt
„külön
jogintézményként” az Alapszabályban,
illetve az SzMSz-ben kezelni.
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tagtársainktól, a küldöttgyűlés során külön
megemlékezve Dr. Izsó Istvánról és Vígh
Csabáról is.

A
végszavazásban
a
módosítások
figyelembevételével a küldöttek az új
Alapszabályt
1
tartózkodással,
ellenszavazat nélkül fogadták el.
Elnök úr megköszönte az Alapszabály
Bizottság munkáját.
A küldöttgyűlésen a jelenlevők főhajtással
búcsúztak az elmúlt időszakban elhunyt

Karaink himnuszával zárult a küldöttgyűlés
hivatalos programja.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az aktuális kimutatásunk szerint 380
olyan tagtársunk van, aki sem a 2020ban, sem a 2021-ben esedékes tagdíját
nem fizette meg.
Az Alapszabályunk 3§ (6) c) pontja szerint:
„Azt
a
tagot,
aki
tagdíjfizetési
kötelezettségének egy éven túl, kétszeri
írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,
az egyesület törli a tagok sorából, s ezzel a
tagsága megszűnik.”
Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással

szíveskedjen kiegyenlíteni. 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.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Álláshirdetés
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület titkári munkakörre
keres új munkatársat.
A titkári munkakörébe tartozó állandó
feladatok:
a. tartja a kapcsolatot az OMBKE
számviteli, pénzügyi és bér- TB
ügyeinek intézésével megbízott
vállalkozóval,
annak
adatot
szolgáltat, a viszont kapott adatok
alapján kimutatásokat, jelentéseket
szerkeszt
és
ad
át
előírt
rendszerességgel és eseti rendelkezés
alapján az ügyvezető igazgatónak;
b. érkezteti,
gyűjti,
iktatja,
rendeltetésének
megfelelően
archiválja és/vagy továbbítja az
OMBKE-hez
beérkező
iratküldeményeket és számlákat;
c. kezeli
a
rendszeresített
számlázóprogramot,
kiállítja,
nyomtatja,
aláírásra
beterjeszti,
postázásra előkészíti, postázza az
előleg-bekérőket,
részés
végszámlákat, gyűjti, nyilvántartja, és
rendeltetésük szerint továbbítja a
számlákat;
d. előkészíti aláírásra a direkt-banking
felületeken az esedékes banki
átutalásokat;
e. egyszemélyi felelősséggel kezeli az
OMBKE házi forint- és deviza
pénztárát;
f. vezeti a kiküldetési- és saját-gépkocsi
használati rendelvényeket;
g. közreműködik az OMBKE Tag- és
tagdíj-nyilvántartó
rendszerének
naprakészen-tartásában;
h. őrzi és kezeli az Egyesület
Titkárságán
fellelhető

i.

j.

k.

l.

dokumentumokat, közreműködik az
OMBKE
Dokumentumés
Irattárának kialakításában, annak
később felelőse lesz;
a tőle elvárható gondossággal
felkutatja, figyeli és értékeli a
pályázati lehetőségeket, részt vesz a
pályázatok
előkészítésében
és
bonyolításában;
közreműködik az OMBKE központi
rendezvények szervezésében és
lebonyolításában; e rendezvényeken
szükség szerint részt vesz, segíti azok
zavarmentes lefolyását;
közreműködik
az
OMBKE
székhelyén tartott rendezvények
előkészítésében és lebonyolításában,
a rendezvényhelyiség rendjének
visszaállításában;
közreműködik az OMBKE Titkárság
hatékony működéséhez szükséges
általános feltételek biztosításában
(így például: kisebb beszerzések,
felterítés,
eseti
rendrakás-,
mosogatás, kávé-, üdítő felszolgálás,
postai levél- és kisebb csomagfeladás,
levélfutár-szolgálat
Budapesten
belül.)
Kérjük a pályázókat, hogy
önéletrajzukat az
ombke@ombkenet.hu
email címre legyenek kedvesek
elküldeni.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Energetikai hírek
2021. november 17-én megjelent az „Egyes
eljárások korszerűsítését és a polgárok
biztonságának további megerősítését célzó
intézkedések” c. 2021.évi CXX. törvény a
Magyar közlöny 208. számában (p.: 9538 –

9563), melyben olvasható mind az MBFSZ,
mind a bányakapitányságok „bedarálása” az
új hivatalba.

Megalakult a koncessziós tanács
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatóságáról szóló törvény értelmében
megalakult
a
Koncessziós
Tanács
(továbbiakban: Tanács), amely az első
ülését 2021. november 18-án megtartotta.
A Tanács feladata az egységes állami
koncessziós
joggyakorlat
kialakítása,
tovább
a
koncesszióra
vonatkozó
jogszabályok
alkalmazását
elősegítő
ajánlások, iránymutatások, közlemények,
tájékoztatók kiadása és útmutatók készítése.

A
Tanács
úgy
határozott,
hogy
tevékenysége első lépéseként a korábbi
koncessziós szerződéskötési gyakorlatokat
fogja értékelni.
A hattagú Tanács elnöke Dr. Biró Marcell
(a Hivatal elnöke), alelnöke Rigó Csaba
Balázs (Gazdasági Versenyhivatal elnöke),
tagjai dr. Murányi Ernő, dr. Kovács László,
dr. Nagy László és Gonda Bence

A járvány ellenére is rendületlen a
háztartási méretű naperőművek
terjedése
Dr. Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
általános elnökhelyettese tájékoztatásai:
Egy év alatt másfélszeresére nőtt a
háztartási
méretű
naperőművek
darabszáma és teljesítménye. Mára közel 72
ezer háztartás rendelkezik napelemes
kiserőművel.
A
villamosenergia-elosztók
aktuális
adatszolgáltatása alapján a MEKH
közétette a háztartási méretű erőművek,
ezen belül a max -50 kW kapacitású
naperőművek 2020. év végi összesített
adatait.

A HMKE-k terjedését nem fékezte a
koronavírus járvány, hiszen a növekedési
ütem tovább gyorsult: míg 2019-ben 44 %
körül
alakult,
addig
2020-ban
megközelítette az 50 %-ot.
A Nemzeti Energiastratégia szerint a
kormányzat célja, hogy 2030-ra legalább
200 ezer háztartás rendelkezzen átlagosan
4 kW teljesítményű, tetőre szerelt napelemes
erőművel.
A háztartási méretű kiserőművek 2020. évi
adatai elérhetők a Villamos energia,
Megújuló energiák rovatban.
Forrás: mekh.hu-enhat.mekh.hu

Dr. Faragó Tibor egyetemi tanár írása „Mit
értek el, és mit nem értek el Glasgow-ban a
mind
veszélyesebb
klímaváltozás

elkerülése érdekében” c. írása
https://mat.hu oldalon olvasható.

Dr. Horn János

Dr. Horn János

Dr. Horn János

a

Dr. Horn János

4

FÖCIK Hírek

AAPG 2022. évi európai regionális konferenciája Budapesten.
Revitalizing old fields and energy transition in mature basins
Tisztelt Tagtársak!
Az American Association of Petroleum
Geologists (AAPG) jövő évi európai
regionális konferenciáját Budapesten fogja
megrendezni, 2022. május 3-4. között. A
konferencia mottója: „Revitalizing old
fields and energy transition in mature
basins” jelzi, hogy az esemény a
földtudományi és energiaipari szakemberek
számára legaktuálisabb kérdéseket és
témákat öleli fel.
A szervezők 12 témakörben várják az
abstractokat 2022. január 15-ig, a

szedimentológiai,
szerkezet-földtani,
szénhidrogén-kutatási,
mezőfejlesztési
témák mellett a geotermikus energia, a
széndioxid
tárolás,
a
hidrogén
energiahordozóként való felhasználása is
kiemelt figyelmet kap.
További információk a rendezvény
holnapján https://erc.aapg.org/2022.
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

A mészkövek csodálatos világa - online előadás, nov. 24-én
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

Regisztrálni itt lehet.

A Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani
Intézete online előadást szervez: "A
mészkövek csodálatos világa" címmel.
Előadó: Dr. Velledits Felicitász
Időpont: 2021.11. 24. 16:00
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz
kötött!

Az előadás linkje a regisztrált részvevőknek
a kezdés előtt kerül kiküldésre!
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

A barlangok világa - Berentés Ágnes fotókiállítása az MTA
Székházban
Kedves Kollégák!
Ugyan a Barlangok és Karszt előadóülést a
járványhelyzet miatt elhalasztottuk, a

kapcsolódó fotókiállítás megtekinthető az
MTASzékházban (Budapest, V. ker.,
Széchenyi István tér 9.), a II. emeleti
Nagyterem előtti folyosón. A belépés
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védettségi igazoláshoz kötött, maszk
viselése kötelező.
A BARLANGOK VILÁGA
Berentés Ágnes fotókiállítása
A Magyar Tudományos Akadémia
támogatásával 2018-ban indult, majd az
Eötvös
Loránd
Kutatási
Hálózat
finanszírozásában
folytatódott
a
NANOMIN projekt a Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont Földtani és
Geokémiai Intézetében. A projekt egyik
célja a hazai barlangokban látható
cseppkőképződés elemzése, a karbonát

kiválási folyamatainak vizsgálata volt. Az
eredmények egy részéről az ELKH Hírek
oldalán olvashat az érdeklődő. Berentés
Ágnes a projekt keretében több helyszínen
végzett mintagyűjtést. A jelen kiállítás
Berentés Ágnes barlangi kutatásait mutatja
be.
Üdvözlettel,
Demény Attila
az MTA rendes tagja

A só és a metán párhuzamos keletkezése
November 25. (csütörtök) 14.00 óra
Miskolci Egyetem, A1 épület VI. előadó
MISKOLCI
EGYETEM
MFK
TERMÉSZETI
ERŐFORRÁSOK
KUTATÁSA
ÉS
HASZNOSÍTÁSA
SZAKKOLLÉGIUM,
MFT
NYERSANYAGFÖLDTANI
SZAKOSZTÁLYA,
AAPG
Miskolc
Student Chapter
A só és a metán párhuzamos keletkezése
előadás a MAGYAR TUDOMÁNY
ÜNNEPE alkalmából
szerzők: Zoltán Unger PhD (ELTE,
Savaria Egyetemi Központ, BDPK Földrajz
Tanszék, AAPG Visiting GeoScientist),
David
LeClair
(Oil&Gas
Central
Development, Budapest, Magyarország)
Az előadás magyar nyelvű, hossza 60 perc.
A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell az
alábbi
űrlapon,
november
22-ig:
https://forms.gle/L7H1Nh94n9sWaWRe9
További
információt
a
regisztrált
résztvevőknek e-mailen küldünk.
Az előadás kivonata
Földünkön a só képződési elméletek
kizárólagosan a párolgáshoz kötöttek és
ezért beszélünk evaporitokról. A sós
medencék jelentős átfedést mutatnak a
kiterjedt földgáz provinciákkal. Jelen
előadás egy új hipotézissel áll elő, amely a
só és metán párhuzamos mélytengeri

képződését mutatja be, és állításunk szerint
nem minden só evaporit! Így számos sós
medence eredete és fejlődéstörténete szorul
átgondolásra. A mai mélytengeri anoxikus
telített sós tavak (DHAB) létezése kellően
dokumentált és ezek földtörténeti analógiái
azt sugallják, hogy a metánt az ott élő
baktériumok
termelték.
Ezek
a
túlnyomásos, sós tavak jelentős metán
mennyiséget csapdáznak ma is, és tehették
ezt a földtörténeti idők során is. Az
eltemetett hasonló, nagy viszkózitású (nemNewtoni folyadék), a metántól túlnyomásos
sós tavak lehettek a sódiapirizmus mozgató
rugói is. Az elmélet argumentumait a
hallgatóság elé tárjuk, várjuk a velünk
történő együtt gondolkodást, ugyanakkor
tudatában vagyunk annak, hogy ez még sok
kutatási feladatot ad a szakembereknek.
Eddig minden jel arra mutat, hogy a só
mélytengeri
körülmények
között,
párhuzamosan jött létre a metánnal, mint pl.
az Erdélyi-medence sós összleteiben is, és
így új megvilágításba kerül a medence
fejlődéstörténete.
Ezen a tudományos újdonságon túl,
potenciális alkalmazott földtani jelentősége
is van az elméletnek:
1. E gondolatmenet alapján megértjük az
üledékes
összletekben
megjelenő
konkréciók képződését is, így a Kolozsvár
melletti Feleki konkréciók, a jelenkori
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mélytengeri Mn-Fe konkréciók, a Naskalat
térségében
található
középidei
Fe
konkréciók, avagy épp a lösz babák
eredetét.
2. Ezen elmélet közvetlen folyománya a
metánhidrát képződés is. Gyűjtőnéven e
klatrátok a Pannon-medencében és az
Erdélyi-medencében is kialakulhattak. A
becsült termodinamikai paraméterek ez
irányba
mutatnak,
hogy
valóban
megjelenhettek és évmilliókig stabil
állapotban voltak a metán hidrátok. A
később
megnövekedett
geotermikus
hőfluxus
pedig
hozzájárult
ezek
disszociációjához. Számos helyen a

világban (pl. Fekete-tenger medencéje) e
gondolat
magyarázatot
adhat
a
metánhidrátos szénhidrogén másodlagos,
harmadlagos forrásokra és a kiédesedő
rétegvizekre
is.
Továbbá,
nem
elképzelhetetlen, hogy a Magyarországi
inert gázövek megjelenésére is – részben –
ezzel magyarázható.
3. Ami ezeknél is fontosabb, hogy a sóban
(pl. Erdélyi-medence) feltűnően magas a
Li-borát
koncentráció,
amely
Li
nyersanyagforrás is lehet a jövőben.
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület
Titkárságának. Köszönjük!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
Rendezvény
Helyszín
Szent Hubertus-Szent Borbála Kecskemét
Emlékszakestély
A kuvaiti tűzoltás 30. évfordulója Budapest, Hízlaló tér 1.
rendezvényeiről.

Időpont
december 3.

Státusz

december 16. 11:00

Megjelent az OMBKE Kő-, Kavics- és Ásványbányászati
Szakcsoport Hírlevele
Tisztelt Tagtársak!
Jó szerencsét!
Megjelent az OMBKE Kő-, Kavics- és
Ásványbányászati Szakcsoport Hírlevele,
amit itt érhetnek el.

Törő György
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In Memoriam Lavrincz József
(1947-2020)

2020. november 18-án elhunyt Lavrincz
József, a visontai Gépüzem volt műszaki
csoportvezetője.
1947.
április
18-án
született
Somoskőújfaluban, bányász családban.
Kisgyermek korában költözött át szüleivel
Salgóbányáról Petőfibányára. Általános
iskoláit itt végezte el, Salgótarjánban a
Gépipari Technikumban érettségizett.
Felsőfokú
képzéseit
Esztergom–
Kenyérmezőn és Miskolcon végezte
bányagépész és bányavillamossági szakon.
1970-ben megnősült, 2 gyermeke született.
Már középiskolás korában elkötelezte
magát a Mátraaljai Szénbányákhoz,

ösztöndíjasként tanulhatott. A diploma
megszerzése után Thorez Bányaüzemhez
került, és nyugdíjazásáig ott, illetve
szervezeteinél dolgozott.
Munkásévei megkezdése után belépett az
OMBKE tagok közé. 2020. december 1-én
helyezték
örök
nyugalomra
a
Bányászhimnusz hangjai mellett.
Emlékét megőrizve mondunk utolsó
Jó szerencsét!
Lavrincz Józsefné

EIKE Konferencia
Gera

A német Europäisches Institut für Klima
und Energie (EIKE) 2021. november 12-13ai 14. konferenciájának (14. Internationale
Klima- und Energiekonferenz, Gera,
https://eike-klima-energie.eu/eikeik14/)
programja:
Péntek november 12.
Köszöntő és bemutatkozás:
-A diskurzus és a tudomány védelme
Dr. Holger Suchs, az Európai Klíma- és
Energiaintézet (EIKE) elnöke
Köszöntő
-Klímapolitika Biden elnök alatt
James Taylor, a Heartland Institute
környezetvédelmi
és
energiapolitikai
főmunkatársa
-CO2 – A klímaciklusok vagy a CO2 miatti
globális felmelegedés? - Az EIKE
tudományos munkája
Prof. Dr. Horst Lüdecke, sajtószóvivő,
Európai Klíma- és Energiaintézet (EIKE)

-Meghal a Korallzátony? A Nagykorallzátony valódi állapotáról
Prof. Dr. Peter Ridd – Skype-on keresztül az ausztrál James Cook Egyetem Tengeri
Geofizikai Laboratóriumának volt vezetője
-Sugárzási kényszer vagy üvegházhatású
gázok; sok hűhó szinte semmiért
Prof. Dr. William Happer, Princetoni
Egyetem, Fizikai Tanszék
-Tényleg szélsőségesebb lett az időjárás
Németországban?
Dr. Sebastian Lüning, Die kalte Sonne
-Mennyire befolyásolja a nap a hőmérséklet
alakulását az északi féltekén?
Prof. Dr. Ana G. Elias – Skype-on keresztül
- Universidad Nacional de Tucuman,
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia,
Departamento de Fisica
-Milyen szerepet játszott a nap a
klímaváltozásban?
Mit
jelent
ez
számunkra? Milyen szerepet játszik a nap
az
éghajlatváltozással
foglalkozó
kormányközi testület jelenlegi AR6
klímajelentésében?
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Prof. Dr. Henrik Svensmark, a Dán Nemzeti
Űrközpont Nap-klímakutató központ, Prof.
Dr. Nir Shaviv, Racah Fizikai Intézet –
Jeruzsálemi Héber Egyetem
Szombat, november 13.
-Klímaváltozás és olvadó gleccserek az
Alpokban
Prof. em. Dr. Christian Schlüchter, Berni
Egyetem, Földtani Intézet
-Elsüllyedünk a tengerben? Az Ibériaifélsziget tengerszintjének változásai
Prof. Dr. Maria da Assunção Araújo –
Skype-on keresztül - Universidade do
Porto, Földrajzi Tanszék
-Az abszolút
globális
hőmérséklet
számítása: konvektív-adiabatikus modellel
Dr.-Ing. Bernd Fleischmann, vállalkozó
-Az EU zöld megállapodása – rövid
áttekintés
Dipl.-Ing. Michael Limburg, Európai
Klíma- és Energiaintézet (EIKE) alelnöke
-A nap mágneses tere és a Föld klímája
Prof.
Dr.
Valentina
Zharkova,
Northumbriai Egyetem
-Klímaadatok kontra klímamodellezés
Prof. Dr. Nicola Scafetta Università di
Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze
della Terra
-CMIP6 vs. CMIP5 – A próbának kitett
IPCC klímamodellek
Prof. Dr. John R. Christy – Skype-on
keresztül - a légkörtudomány kitüntetett
professzora és a Huntsville-i és Alabamai
Egyetem
Földrendszer-tudományi
Központjának igazgatója
-Energiaátmenet a vágy és a valóság között

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, Hamburg
egykori környezetvédelmi szenátora, a "The
Cold Sun" és a "Unwanted Truths"
társszerzője
-Környezettudomány,
klímatudomány,
földfizika. Áttekintés Magyarországról
Prof. Dr. Szarka László Csaba Geofizikus,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja
-A 21. század nukleáris energiája – A kettős
folyadék technológia
Dr.
rer.
nat.
Götz
Ruprecht,
Szilárdtestmagfizikai intézet gGmbH
-A média szerepe a „klímabeszélgetésben”
Günter Ederer, gazdasági újságíró,
filmproducer és könyvszerző
-Zárszó
Wolfgang Müller, az Európai Klíma- és
Energiaintézet (EIKE) főtitkára
Az előadások nagy része németül, kisebbik
része angolul hangzott el.
Az
1.
nap
előadásainak
videofelvétele: https://eike-klimaenergie.eu/2021/11/12/live-streaming-fuerdie-konferenz-tag1/
A 2. nap előadásainak videofelvétele:
https://eike-klimaenergie.eu/2021/11/12/live-streaming-fuerdie-konferenz-tag-2/ A 2. nap 8:58:00-tól
van Szarka László: „Environmental
Science, Climate Science, Earth Science.
Remarks from Hungary" című előadás.
Prof. Dr. Szarka László

Szakértelem...
Ismerősöm,
ki
elhivatott
környezetvédőként aposztrofálja magát,
nemrég fotót küldött, mint mondta, egy
tájsebről. Szíve vérzik minden nap, ha
utazik mellette...
Fotóit csodáltam korábban. Ez is jól
sikerült, egy kapkodva bezáratott külszíni
bányánkról. Kiderült, a Természet sérelmét

véli felfedezni ott, ahonnan évtizedekig
munka, megélhetés, villany és meleg,
magyar honnak bevétel származott! Ő nem
is használ bányaterméket, ékszert, lakást,
közlekedési
eszközt,
mobiltelefont,
fényképezőgépet,
s
felsorolása
itt
megszakadt...
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Kérdeztem, miért nem inkább annak
látja a bányát, ami valójában? Hiszen
lehetne szakszerűen rekultiválni, számára
más funkciót találni. Vagy egyszerűen
turista látványosságként használni, mint
máshol teszik! Ja, hogy pénzbe kerül?!
Nahát…
Milyen sokfélén látunk egy
fényképet -mondta másik barátom
szeretettel- hiszen ő valaha ott dolgozott.
Azon a külfejtésen. Természetes, hogy nem
ítélünk egyformán, de az már talán nem oly
kézenfekvő,
ha
feledjük,
tagadjuk
gyökereinket. Használd és dobd el! Divatos
fogyasztói nézet. Lehet ez társadalmi
méretű? Vagy van még egy határ, melyen a

régi és az új harmóniát talál? Talán a
szakértelem, a megbecsült nagy tudású
szakember köztudottan elismert véleménye
az orvosság?
Történelmi fogalmaink beszédesek.
A gazda gazdálkodik, a mérnök mér, a
tudós tud, a tanár tanít, az orvos orvosol
vagy szebben: gyógyít. Ki-ki tanult
szakmájának megfelelően.
Újabb nevezéktanunk már nem ily
kifejező. Mit tesz a közgazda, a
pszichológus, a szociológus és a
környezetvédő? Erről soká vitatkozunk, s
majd bizton kialakul! Ma még akadozik a
gépezet…

Sajnos mostanság nem kell
szakirányú képzettséggel rendelkezni
ahhoz, hogy szakértőnek neveztessék aki.
Azért nem Valaki vagy Akárki, mert valami
azért szükséges ehhez napjainkban is!
Ismeretség elismertség helyett, és
jól irányult vélemény szakmai ismeret
helyett. Legalább is így látszik már 20 éve a
napi történésekből! Az úgynevezett
Médiákban, sajnos egyre gyakrabban a
szakfolyóiratokban, de már egyetemi
jegyzetekben is teret kapnak olyan hírek,
írások melyek szakmai szempontból
nemcsak értéktelenek, hanem kiválóan
alkalmasak arra, hogy egy-egy szakma
manapság amúgy sem magas szintű
társadalmi elismertségét tovább rombolják.
A laikust, tudni vágyót félre tájékoztassák.
Nincs mit csodálkozni ezen, hiszen
sok, és sajnos egyre több tradicionális

szakmát hazánkban már szinte csak a
szakhatóságoknál, közhivatalokban, hadd
ne mondjam a magas minisztériumokban
„művelnek”. Számszerűen többen, mint azt
a napi gyakorlatban teszik. Így eshet meg,
hogy termelő tevékenységek kihalnak,
mások nem kapnak engedélyt. Valamilyen,
akár a Természetben amúgy nem létező, de
kellően magas helyen kiagyalt feltétel miatt.
A kitartó folyamodót hosszas és fölösleges
hiánypótlásokkal tűzdelt ügymenetre s vele
pénze kidobására kárhoztatják, míg el nem
megy a kedve a tenni akarástól. Példaként:
egy szénbánya, s egy atomerőmű
„környezethasználati engedélye” azonos
nagyságrendű összeg…
Persze azért manapság „szakértő
véleménye” szinte bárkinek, így a bölcs
hatóságnak is lehet, sőt komoly helyen ez
kötelező is! Nem elegendő örömmel
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tudomásul venni (támogatni?), hogy új
munkahelyek születnek, ha akarják. Hiszen
annyi gátja van, miért is ne találnánk egy kis
egyszerű akadályt?!
Az eredmény nem marad el!
Sikerrel védjük a környezetünket az
értékteremtő munkától. Hevernek parlagon
földjeink és tudós agyaink, piac híján.
Energiahordozóink a föld alatt maradnak.
Tradicionálisan jól menő iparágaink
elhalnak. Gyermekeink tantervet s nem
elődeik példáját, hasznos útmutatást,
problémamegoldást tanulnak. Értékteremtő
önmegvalósító munkalehetőség nélkül
nőnek fel generációk.
Ha
megpróbálhatnák,
ha
ráérezhetnének alkotó erejükre. El sem

merem gondolni, hová vezetne az új magyar
termékek,
találmányok,
remekművek
művészi alkotások sora…
A boltokban minden kapható. Jut
elegendő kis létszámú nemzetünknek is a
globalizáció gyártmányaiból. Legyen az
atomerőmű, élelmiszer, használati cikk,
szórakoztató TV műsor…
Elég
megvenni
tudni
és
„szakértelemmel használni”.
S mi a jövőkép? Azt mondaná Pató
Pál úr: ejh, ráérünk arra még!
Livo László

Akvamarin projekt
Az
Innovációs
és
Technológiai
Minisztérium
a
Nemzeti
Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatallal
négymilliárd forint keretösszegű támogatási
pályázatot hirdetett meg 2020-ban
„Karbonmentes, többlet villamos energia
innovatív technológia által gázenergiává
(hidrogén, biometán) történő alakítását
célzó fejlesztések megvalósítása” címmel.
A nyertes pályázatok egyike, a Magyar
Földgáztároló Zrt. (MFGT) Akvamarin
nevű projektje.

Az Akvamarin pilot projekt keretében a
Magyar
Földgáztároló
Zrt.
egy
megközelítőleg 2,5 MW összteljesítményű
elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó
hidrogén gázelőkészítő technológiát létesít
a Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál. Ennek

a rendszernek a felépítése jelentős
energiatárolással kapcsolatos innovációs
tartalmat hordoz, mellyel hozzájárul a
villamosenergia-rendszer
kiegyensúlyozásához is. Az elektrolizáló
berendezés működtetésével biztosítható,
hogy
a
megújuló
energiaforrás
„kikapcsolása” helyett a felesleges többlet
villamos
energia
felhasználásával
vízbontáson keresztül hidrogén álljon elő.
Az így előállított hidrogén a tervek szerint
földgázzal keverve a Magyar Földgáztároló
Zrt. saját gázzal működő berendezéseiben
kerül felhasználásra, csökkentve ezzel a
CO2 kibocsátást. E mellett szigorúan
betartva a gázminőségi előírásokat, a
szállítórendszeren
keresztül
a
végfogyasztókhoz is eljuttatható lesz. Az
Akvamarin projekt tovagyűrűző hatása,
hogy megteszi az első lépést a hidrogén
technológia széleskörű elterjedéséhez. Az
Akvamarin projekt megvalósításával a
Magyar Földgáztároló Zrt. tovább erősíti
elkötelezettségét a szektorintegráció és a
dekarbonizáció folyamata iránt. Az
Akvamarin projekt összberuházási értéke
kb. 2,9 milliárd Ft, amiből 1,9 milliárd Ft az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
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és a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal
közös pályázatán nyert támogatás. A
fennmaradó részt az MFGT önerőből
biztosítja. A pályázati támogatásnak
köszönhetően a projektet szigorú határidők
kötik, 24 hónap áll rendelkezésre a projekt
megvalósítására
a
közbeszerzési
folyamatokat is beleértve. A megvalósítási

Pannon Egyetem

Debreceni Egyetem

A projekt keretében a hidrogéntermelő
egységre kiírt közbeszerzési pályázaton a
magyar kompresszortechnikai piac vezető
szereplőjére,
a
GanzAir
Kompresszortechnika Kft.-re esett a
választás,
amelynek
értelmében
a
kiskunhalasi gyártóbázisú GanzAir számára
nyílt lehetőség, hogy a szükséges
hidrogéntechnológiai
berendezéseket
összeállítsa és beüzemelje. A hidrogén
termelő,
tároló
és
nyomásfokozó
létesítmény komplex kiviteli tervezési és
engedélyezés előkészítési feladatait a több
évtizedes tervezői tapasztalattal rendelkező
Petrolterv Kft. végzi.

A kardoskúti pilot projekthez a GanzAir
mérnöki csapata piacvezető, széleskörű
ipari tapasztalattal rendelkező és a magas
minőségi követelményeket teljesítő hazai és

ütemterv tartása érdekében a szükséges
munkafolyamatok megkezdődtek, emellett
megkezdődött a munka a projekt
megvalósításában
közreműködő
egyetemeken is (Pannon Egyetem,
Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem és
Budapesti Műszaki Egyetem).

Miskolci Egyetem

Budapesti Műszaki
Egyetem

külföldi beszállítók komponenseiből építi
össze a berendezéseket. Az elektrolizáló
rendszer két moduljának beszállítója az
amerikai Plug Power – Giner ELX, amelyek
óránként mintegy 400 normálköbméter
hidrogént állítanak elő 30-40 bar nyomáson.
A Plug Power a vízbontó-elektrolizáló és a
hidrogén
üzemanyagcella
rendszerek
kulcsrakész
megoldásainak
vezető
gyártójaként
a
hidrogéngazdaság
kiépítésében úttörő munkát végez. A cég az
elektrolizáló berendezéseken túl – minden
gyártót felülmúlva – több, mint 40 000
üzemanyagcellát szállított már világszerte
targonca flotta, helyi áramfejlesztő és emobilitás
alkalmazásokhoz.
A
nyomásfokozáshoz 30-ról 200-350 bar-ra a
Burckhardt
Compression
hidrogén
nyomásfokozó egységét építi a Ganzair a
rendszerbe. A nagy múltú gyártó cég, a
dugattyús
kompresszortechnika
világviszonylatban meghatározó szereplője,
lefedve a teljes termékspektrumot. A svájci
Burckhardt
Compression
számos
referenciájával, fontos tapasztalattal bír a
szárazon sűrítő dugattyús kompresszorok
hidrogéntechnológiában
való
alkalmazásában. A berendezések gyártása
mintegy 1 évet vesz igénybe. A telepítés,
beüzemelés és próbaüzem után a
12

technológia terv szerint várhatóan 2023
februárjában kezdi meg üzemszerű
működését.

GanzAir Kompresszortechnika Kft., Kiskunkalas

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. az MFGT Zrt
felkérése
alapján,
együttműködési
megállapodás keretében tudását, kiterjedt
technológiai hátterét és jogszabályismeretét
felhasználva csatlakozott a projekt
keretében termelt hidrogén földgáz
távvezetéki
rendszeren
történő
szállíthatóságának vizsgálataihoz.

Az Akvamarin projekt megvalósítását
követően a hidrogén eljuttatását a
fogyasztókhoz
az
FGSZ
Zrt.,
a
magyarországi
nagynyomású
földgázszállító-rendszer tulajdonosaként és
üzemeltetőjeként, infrastruktúrával és
jelentős szakértelemmel támogatja. A
földgázrendszer üzemeltetésében szerzett
több évtizedes tapasztalatukra alapozva
pedig folyamatosan vizsgálják a hidrogénföldgáz keverékek szállíthatóságát. A
szükséges műszaki-technikai feltételek
megteremtése
mellett
ugyanakkor
figyelmet szentelnek a hidrogéntermelés-,
tárolás- és szállítás szabályozásának
integrálására is a hazai szabályozási
környezetbe, továbbá a jogalkotói javaslat
kialakításában is az FGSZ kulcsfontosságú
szerepet játszik.
id. Ősz Árpád
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A „koszorús honfi” és a selmeci bányászakadémikusok
találkozása Vihnyén
Régtől kedvelt üdülőhely volt a
Selmecbánya melletti, vasas gyógyvizéről
és fürdőiről, valamint tiszta levegőjéről
híres, szélvédett, tengerszint feletti 310
méter magasságban fekvő Vihnye, ahol II.
Rákóczi Ferenc fejedelem, Habsburg József
nádor vagy Jókai Mór is megfordult. 1
Boleman István fürdőorvos, nőgyógyász
szakember,
a
magyar
balneológia
kiválósága a 19. század második felében
Vihnyén tevékenykedett és erről könyvet is
írt.2 Országosan híres volt még a vihnyei

Kachelmann gyártelep is. Az 1900-as évek
elején a bányaváros vezetése sokat tárgyalt
arról, hogy saját kezelésben vagy
bérbeadással hasznosítsa-e, illetve eladja-e
a saját tulajdonú fürdőjét. 3 Most nem erről
lesz szó, hanem még régebbi időkbe, a
magyar reformkorba kalauzolom el a
kedves
olvasót,
hogy
Vihnyén
megmártózhassunk (1. kép, illusztráció) az
akkori akadémikusok ünnepélyességében.

1. kép: Az egykori vihnyei gyógyfürdő

Majdnem 190 évvel ezelőtt, 1832. július 15én (vasárnap) meleg nyári időben számos
üdülővendég között egy magas rangú hazai
kormányzati vezető, a magyar királyi udvari
főkancellár is a vihnyei fürdőben időzött. A
korabeli laptudósítás4 szerint a 46 éves gróf
Reviczky Ádám5 „magyar Kanczellár Ő
Exja. (excellenciája) itt mulatása nagy
élénkséget adott e tájnak”. A legfelsőbb
szintű magyar kormányzati szerv vezetője,
a – bécsi udvar és a magyar rendek között

közvetítő – főkancellár üdülése akkoriban
nem csak magánügy volt, ugyanis „az
egymást felváltó szomszéd megyei,
kamarai és városi fényes kiküldöttségek
igen
érdekes
vendégváltozattal
kellemesítik” Vihnyét. A főkancellár előtti
tisztelgő látogatások sorából a szomszédos
selmeci akadémikusok sem maradtak ki.
Ennek köszönhetően számos érdekes,
újszerű ismeretet szerezhetünk az 1830-as
évek selmeci diákéletről is.

1

3

Nagy Zoltán: A felvidéki fürdők lexikona. Dunaszerdahely,
2018. 15, 119., 121.
2
Boleman István: Vihnye vastartalmú hévvíz Barsmegyében.
Selmecz, 1878.

4
5

Selmecbányai Hírlap, 21. (1911) 40. sz. 3. (okt. 1.)
Jelenkor, 1. (1832) 59. sz. 465. (júl. 25.)
Jelenkor, 1. (1832) 13. sz. 98. (febr. 15.)
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„Végre a selmeci bányász ifjak is hódoltak
bányászi
módon
Őexcellenciájának.
Bányász köntöseikben és lámpáikkal éjjel
megjelenvén, katonai renddel az ünnepelt
név első betűit ügyesen formálták és
bányász dalokat énekelve a betűket lámpáik
felemeltével
világították.
Ezután
Őexcellenciája az ifjúságot egy kertben a
csendes
éj
kellemes
hűsében
megvendégelte és személyes megjelentével
örvendeztette.”
A
selmeci
bányászakadémikusok
tehát
vihnyei
szerenáddal – ennek során vélhetően
javarészt német nyelvű (bursch) dalokkal –
tisztelték meg a magyar főkancellárt, akinek
a társaságában volt a „koszorús honfi”,
vagyis gróf Széchenyi István is. Ez további,
szinte szökőkútszerűen magasba törő
felbuzdulást (2. kép, illusztráció) okozott a
selmeci ifjakban.

2. kép: Szökőkutas vihnyei parkrészlet (1900 k.)

6

Jelenkor, 1. (1832) 59. sz. 466. (júl. 25.)
Erdélyi származás esetén nem kizárt a további, a nyelvinemzetiségi – így a magyar-székely, szász és román – elkülönülés sem
már az 1830-as években, de ennek tisztázása további kutatásokat
igényelhet. Az 1880-as években volt nemzetiségi alapú elkülönülési
törekvés a román érzésű akadémikusok között, ehhez lásd Fricz-Molnár
Péter: Magyar-román feszültség a selmeci akadémikusok között. In
OMBKE Hírlevél, 1. (2021) 32. sz. 22-24. (08.13.)
7

„A lelkesedés és közöröm, melyet e kedves
hír okozott a (vihnyei) vendégekben – és
mely őt (Széchenyit) megelőzte – híven
osztoztak velünk a selmeci magyar és
erdélyi fiatal bányász szomszédink is. És
sokan összegyűlvén körükből, többeket
választottak, kik nemzeti köntösben és
nyelven Őméltósága (Széchenyi) hazafiúi
páratlan
érdemeinek
hódolásukat
megvigyek és vele tudassák, hogy a tiszta
honszeretet és fejedelem iránti hűség,
melynek legszebb példányát Őméltósága
bírja, kedves honunk bánya-üregeikben is
visszhangra talált.”6 Mindezek alapján
látható, hogy az 1830-as évekbeli
akadémikusokban – a német tannyelv és a
bursch diákhagyományok mellett – már a
magyar érzés és nyelvhasználat is jelen volt.
Magyarország és Erdély újraegyesülése
(uniója)
a
forradalmi
események
következtében, 1848/49-ben valósult meg,
így az 1832-es vihnyei tudósításban a
„selmeci magyar és erdélyi fiatal bányász”
szövegrész még az akkori különállóságra
utalt. A tudósításból az is következik, hogy
a selmeci akadémián már az 1830-as évek
elején egymástól földrajzi alapon is
elkülönült – jelen esetben magyar(országi)
és erdélyi7 –, vagyis származási-területi
öntudatú ifjúságikör-szerű csoportosulások
voltak. Ez pedig a diákélet részben
differenciált – burschok, flottisták, Szlávia
nevű egyesülések – 19. század eleji
kezdetének8 újabb bizonyítéka. A vihnyei
szerenád mellett az 1832-es dátum még
annyiban fontos, hogy akkor jött létre –
többek között Goldbrunner Sándor egykori
bányászakadémikus 9
(Bergzöglinge),
később
selmeci
polgármester-főispán
tagságával – a Selmeci Magyar Olvasó
Társulat.10 Ennek jelentősége kapcsán
beszédesek a korabeli hallgatói születésihely és családi-név adatok. Az 1832-es
[https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_3
2.pdf (letöltés: 2021.11.14.)]
8
Vivat Academia … Budapest, 1985. 233-234.
9
Faller Gusztáv: Gedenkbuch zur hundertjähringen Gründung
der Königl. Ungarischen Berg- und Forst-adademie in Schemnitz 17701870. Selmecbánya, 1871. 156. Goldbrunner Alexander 1827-ben
iratozott be az akadémiára.
10
Vivat Academia … Budapest, 1985. 237.
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esztendő előtt közvetlenül, vagyis 1831-ben
(ősszel) 51-en bányász- és 13-an
erdészhallgatónak iratkoztak be. A 64
beiratkozott akadémikus közül 31, illetve 8
fő – összesen 61 % – volt magyarországi
származású, továbbá 5, illetve 1 fő –
összesen 9 % – volt erdélyi honos. A
magyarországi születésű beiratkozottak
közül 9 fő – az összes 1831. évi fuchs
(később magyarosan: balek) 14 %-a – tűnik
magyar családnevűnek, ugyanakkor az
erdélyiek mind szász-német hangzásúak
voltak. Hozzá kell tenni azonban, hogy a
nem magyar családnevűek esetleges
magyar identitása-érzése a beiratkozási
adatokból nem állapítható meg. 11

(köri) ifjak érdeklődtek az országos
közügyek iránt, mely során számon
tartották és nagyra becsülték Széchenyi
István
ország-építő,
közérdekű
szerepvállalását is. A „koszorús honfi”
pedig megtapasztalhatta
a selmeci
akadémikusok – köztük vélhetően az
említett selmeci magyar társulati tagok –
„honszeretetét”. A magyar főkancellár, a
„legnagyobb magyar” és a selmeci
bányászakadémikusok így együtt valóban
„érdekes
vendégváltozattal
kellemesítették” a – bányavárosi polgárok
és villatulajdonosok (3. kép) által a
későbbiekben is kedvelt – reformkori
Vihnyét, az ottani fürdőt.

A vihnyei szerenád alapján az is
nyilvánvaló, hogy a magyar és erdélyi

3. kép: A számos közül egy, a Sóltz villa Vihnyén (1900 k.)
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