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Tisztelt Tagtársak!
Örömmel
tájékoztatom
Tisztelt
Tagtársainkat, hogy a Múzeum krt. 3. alatti
ingatlanunk eladása sikeresen lezárult és a
kölcsönt nyújtó tagtársak, illetve pártoló
tagok
részére
a
kölcsönösszegek
maradéktalanul visszafizetésre kerültek.

nagylelkű
felajánlását,
melynek
köszönhetően hosszú időt követően ismét
saját tulajdonú székhellyel rendelkezhet
Egyesületünk!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Ezúton is szeretnénk megköszönni a
kölcsönt nyújtók és az adományozók

Ülést tartott az Ellenőrző Bizottság
Csütörtökön (december 15-én) délután két
órakor tartotta ülését az Egyesület
Ellenőrző Bizottsága. A mai divatos
szóhasználattal élve, hibrid formában
tanácskoztunk, azaz öten személyesen
voltunk jelen az új székházunkban, ketten
pedig online csatlakoztak. Meghívásunkra
Elnök úr és Ügyvezető igazgató úr is
személyesen vett részt az eseményen.
Az időpont jelentőségét tovább növelte,
hogy a már hetekkel ezelőtt aláírt szerződés
szerint, december 15-e volt a Múzeum krt.i ingatlan kifizetésének határideje is.
Igazgató úr fél szemét folyamatosan a
telefonján tartotta, mikor jön értesítés az
átutalás teljesítéséről.
Az ülés napirendi pontjai a következők
voltak:
- a
Múzeum
krt.-i
ingatlan
értékesítése,
- a vásárlásra kapott kölcsönök
visszafizetésének aktuális helyzete,
- az új székház birtokba vétele,
- az új székház üzemeltetésével járó
feladatok és várható kiadások,
- az Egyesület pénzügyi helyzete,

-

egyebek.

Több mint két órán keresztül alaposan
átbeszéltük a pontokat. Mind Elnök úrtól,
mind Igazgató úrtól részletes tájékoztatást
kaptunk. Majdnem teljesen megnyugodva
állhattunk fel az asztaltól, hiszen az új
székház vásárlásával és a pénzügyi
helyzettel kapcsolatban is megnyugtatóak
voltak a válaszok. Egy pohár pezsgővel
kívántunk egymásnak kellemes ünnepeket,
aki még nem látta körbesétált a székházban
és elbúcsúztunk. Csak az a fránya telefon
nem jelzett…
Miskolc felé autóztam, amikor felhívott
Igazgató úr: „Megjött az átutalás, holnap
estig vissza tudjuk fizetni a kölcsönöket.”
Nem
is
fejeződhetett
volna
be
eredményesebben az Ellenőrző Bizottság
ülésének napja.
Jó szerencsét!
Debreczeni Ákos

2022. évi események
Tisztelt Tagtársak, Helyi Szervezetek- és
Szakosztályok vezetői!

titkárságára, hogy mielőbb összeállíthassuk
az Egyesület 2022. évi eseménytárát.

Kérem, hogy a jövő évre várható
programjaikat és eseményeiket legyenek
kedvesek eljuttatni az Egyesület

Köszönettel,
Titkárság

FÖCIK Hírek

Tájékoztatom Tisztelt Tagtársakat, hogy a
Földtudományi
Civil
Szervezetek
Közössége elnöksége ismételten bizalmat
szavazott, így 2022-ben is én láthatom el a
szervezet elnöki feladatait.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Megjelent a BKL Bányászat legfrissebb száma
Tisztelt Tagtársak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a BKL
Bányászat - BKL Kőolaj és Földgáz
legfrissebb száma elérhető a honlapunkon
itt. Az egyesületi tagok hamarosan kézhez
kapják a nyomtatott változatot is a 2021/III.
számmal együttesen.
Jó szerencsét!
Dr. Vigh Tamás felelős szerkesztő
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dr. Szeman Attila kitüntetése
Szeretettel gratulálunk!
Hagyományosan
a
hűség
napi
ünnepségsorozathoz kapcsolódóan adják át
Sopron legrangosabb elismeréseit, díjait,
melyen munkatársunk, dr. Szeman Attila
főmuzeológus
SOPRONÉRT
EMLÉKÉRMET vehetett át. Ez a helyi
elismerés azoknak a magánszemélyeknek,

közösségeknek
adományozható,
akik
jelentős mértékben hozzájárultak Sopron
város jó hírnevének terjesztéséhez,
rangjának, vonzerejének emeléséhez, a
város érdekeinek előmozdításához.
Fotó: SopronMédia

Központi Bányászati Múzeum

Pályázati lehetőség szakértőknek
A szakképzés átalakításával a Szakképzési
Centrumok fenntartásában létrejöttek a
független vizsgaközpontok, amelyek a
szakmai és képesítő (régi OKJ) vizsgák
szervezéséért és lebonyolításáért felelősek.

hogy segítse munkákat a pályázati felhívás
eljuttatásában a bányászat és kohászat
területén tevékenykedő szakemberekhez.

A vizsgaközpontok pályázati felhívást
tettek
közzé
szakértői
adatbázisuk
szélesítése végett.

Egyetlen
adatlap
kitöltésével,
a
pályázóknak lehetőségük van mind a 41
vizsgaközponthoz egyidejűleg jelentkezni,
így nem kell minden vizsgaközponthoz
külön-külön beadni a dokumentumokat. A
Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont a

A 41 vizsgaközpont nevében azzal a
kéréssel fordulok az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesülethez,

A pályázati dokumentáció itt érhető el.
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pályázati
dokumentációt
minden
vizsgaközpont számára továbbítja.

szakértőkkel, hogy elfoglaltságuk mellett
tudják-e vállalni a vizsgáztatást.

A
pályázati
dokumentációt
az
info@sikervizsga.hu email címre várjuk
2022. január 3-ig.

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne,
keressenek bizalommal.
Köszönjük, hogy segítik munkánkat!

A szakértői névjegyzékbe való felvétel nem
jelent automatikus megbízást, a vizsgák
szervezése előtt előre egyeztetjük a

Tisztelettel,
Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont

Konferencia meghívó
Tisztelt Tagtársak!
Mint a rendezvény technikai tanácsadója,
melegen ajánlom ezt a rendezvényt
figyelmükbe.
Kiváló lehetőségnek tűnik arra, hogy
megossza tapasztalatait a kiöregedő olaj- és
gázmezők megfiatalításával kapcsolatban.
Kérem, terjessze ezt a meghívót kollégái
között, ha az megfelel az ő szakterületüknek
vagy szakmai munkájuknak.
Üdvözlettel,
Palásthy György

KÖNYVAJÁNLÓ
A 2010. októberi vörösiszap-katasztrófa vízminőségi kárelhárítása

A 2010. október 4-én átszakadt a MAL Zrt.
Ajkai
Timföldgyára
Kolontári
X.
zagykazettájának gátja, és e tragikus
esemény vörös-iszap katasztrófa néven
vonult be hazánk ipari katasztrófáinak
történelmébe.

A pusztítást végző áradat elöntötte
Kolontárt, Devecsert és a környező
településeket, több emberéletet követelve,
súlyos
anyagi
és
ökológiai
következményeket vonva maga után.
A vízügy területi szakemberi azonnal
megkezdték a vízminőségi kárelhárítást.
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Széleskörű műszaki beavatkozásokkal,
folyamatos
megfigyelésekkel
egyedi
vízminőség-védelmi
módszerekkel
szakszerű
és
hatékony
védekezést
folytattak.
A Kék Bolygó Alapítvány vezetői
megbízásából, a Consult–Info Kft.
gondozásában igényes szakkönyv készült a
vörös-iszap katasztrófáról és az ahhoz
kapcsolódó kárelhárításról. A kifejezetten
és kizárólagosan műszaki ismeretekből,
adatokból és tényekből építkező mű számos
ábra, színes fotó, táblázat, diagram
segítségével mutatja be magát a
káreseményt és a kárelhárítás műszaki

munkálatait. Foglalkozik a vörös-iszappal
mint vegyi anyaggal, a talajmechanikai
körülményekkel, a helyi, valamint a Tornaés Marcal patak mentén végzett
kárelhárítási munkálatokkal.
Érdeklődésemre közölték, hogy a könyv
jelenleg kereskedelmi forgalomba nem
kerül. A Magyar Mérnöki Kamara Megyei
Szervezetei kapták meg a könyvet, így ott
lehet érdeklődni, hogy hogyan lehet a
könyvet beszerezni.
Dr. Horn János

SZAKMÁNK HIREI A MÉRNÖK ÚJSÁGBAN
2021. december

A Paks II. Zrt. benyújtotta a
reaktortartályok gyártási kérelmét
(p: 8)
Benyújtotta a két új atomerőműblokk
reaktortartályainak gyártási engedélyét a az
Országos Atomenergia Hivatalnak, ami
jelentős mérföldkő a projekt életében. A
VVER-1200-as
reaktortartályokat
az
oroszországi
Volgodonszkban
fogják
legyártani mintegy 36 hónapos munka
eredményeként,
orosz
és
magyar
szakemberek folyamatos kontrollja mellett.
Gáztörténelmi események 2021-ben
(p:36- 37)
2021 történelmi évként vonul be a magyar
gázipar krónikájába. Új gázforrásként
megjelenik az LNG, megindult a szállítás a
Török (Balkáni) Áramlat gázvezetéken, és
Oroszországgal új kereskedelmi szerződés
megkötésére került sor.

Éhség és csendes forradalom
(p: 38-40)
Historikus árszintet láthatunk, ráadásul az
energiahordozók árai is felfokozott piaci
reakciók eredményeként még mindig
dinamikusan
növekednek.
A
legmagasabbra földgáz árszintje kúszott, az
elmúlt
időszakban
nagyjából
megötszöröződött. A Magyar Energetikai
és Közmű - szabályozási Hivatal
nemzetközi
kapcsolatáért
felelős
elnökhelyettese az energia válság hátteréről
nyilatkozik.
Korunk egyik mérnöki csodája: a drón
(p. :45 – 47)
Bemutatja a mérnöki munkának hatalmas
fejlődését e területen.
Dr. Horn János
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In Memoriam Sült Tibor Jenő

(1925 – 2021)
Sült Tibor Jenő vasokleveles bányamérnök,
okl. bányaipari gazdasági mérnök 1925.
március 8-án született Komáromban.
Gimnáziumi tanulmányait a révkomáromi
Bencés Gimnáziumban végezte, itt
érettségizett 1943-ban.
A bányász szakmával 1944-ben ismerkedett
meg közelebbről, amikor egy magyar-olasz
ásványipari vállalatnál, a geodéziai
csoportnál nyári gyakorlaton volt. 1951-ben
Sopronban
bányamérnöki
diplomát
szerzett. Tanulmányai alatt 1949-50-ben a
Mátraaljai
Szénbányák
mérnökségén
dolgozott, majd 1950–51 között a Nógrádi
Szénbányák
Salgói
bányaüzemében
beosztott mérnök volt.
1964-ben Miskolcon bányaipari gazdasági
oklevelet szerzett.
Az első diplomája megszerzése után a
Nógrádi Szénbányászati Tröszt Salgói
üzeménél lett üzemvezető. 1953-1955
között a Bánya- és Energiaügyi
Minisztérium Szénbányászati Főosztályán
területi főmérnök volt, 9 hónapot kivéve,
amikor Rudabányán beruházási előadóként
alkalmazták. Ezt a 9 hónapot azért kellett
Rudabányán töltenie, mert fegyelmi úton

állásából és az iparágból fellebbezhetetlen
fegyelmi határozattal kizárták azzal az
indoklással, hogy a tervosztállyal közölt
kijelentése (a tervszámok túlzóak)
ellenséges propaganda. Miután a vasárnapi
termelések ellenére a szénbányászat nem
teljesítette tervét, az ellenőrző hatóság újra
alkalmazta
a
Salgótarjáni
Kerületi
Bányaműszaki
Felügyelőség
főmérnökeként, illetve hivatalvezetőként.
1962-1978 között előbb a Nógrádi
Szénbányászati Tröszt műszaki vezetője,
majd 1967-től a Nógrádi Szénbányák
Vállalat
főmérnöke,
műszaki
igazgatóhelyettese volt. Ez alatt az idő alatt
érte el a 3,5 millió tonnát meghaladó
legnagyobb éves termelését a bányavállalat.
Egy tanulmányban 1968 előtt már
kidolgozta a széntermelésen kívüli vállalati
tevékenység fejlesztésének a koncepcióját a
vállalat továbbélésének és zökkenőmentes
visszafejlesztésének
érdekében.
A
visszafejlesztéssel párhuzamosan kiépülő
kiegészítő termelés árbevétele 1969-re
meghaladta az alaptevékenység árbevételét.
A mátraaljai lignit külfejtés, a Thorez bánya
mielőbbi termelésbe állításáért történt
közreműködése miatt a korábbi fegyelmi
eljárást
aláíró
miniszter
magas
pénzjutalomban
részesítette.
1978.
november
1-től
a
Salgótarjáni
Bányaműszaki
Felügyelőség
hivatalvezetőjeként dolgozott.
1989-ben vonult nyugállományba.
A nyugdíjazásakor 45 évet meghaladó
munkaviszonyát ismerték el, amely alatt
többször
is
kitüntették,
köztük
Népköztársasági
Érdemérem
aranyfokozatával, a Bányászati Szolgálat
Érdemérem aranyfokozatával.
A hosszú évek során sikerrel működött
közre többek között a kiépülő országos
gázhálózat geodéziai munkálataiban, a
fényeslitkei
gáz-fogadóállomás
tervezésében, az első magyar nukleáris
hulladék „temetőjének” megtervezésében
és kivitelezésében, valamint a mongóliai
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molibdén és volfrám kutatóaknáinak
létesítésében, a budapesti közlekedési
vállalat villamos-motorjainak javítása és a
keletnémet
ELMO
Vállalattal
a
villamosmotorgyártás
és
exportjának
megszervezésében.
Nyugdíjazása
után
igazságügyi
szakértőként vállalt alkalmanként munkát.
Többszöri lehetősége ellenére nem
doktorált le, a főnöke nem vette volna jó
néven a trösztnél. Stabil volt a szakmai
tudása, amit bármikor elő tudott hívni.
Diplomatikus volt, szerette a családját, s
büszke volt sikereikre.
Nyugdíjasként
otthon
kertészkedett,
szeretett
kártyázni,
meglátogatni
gyermekeit, unokáit.
Feleségével közel 60 évet éltek együtt.
Három gyermekük született Tibor, aki
diplomata lett, Kubában, Zágrábban és
utoljára Szarajevóban. Sajnos ő 2017-ben
meghalt. Tamás, aki gyermeksebész lett és
Judit pedig Vendéglátó Főiskolát végzett és
üdülővezetőként dolgozott. Öt unokája és 3
dédunokája született.
2005-ben költöztek Balatonlellére felesége
betegsége miatt, hogy a lányuk lakóhelye

közelében legyenek. 2010 óta egyedül élt,
felesége meghalt. Őt lekötötték a
sportközvetítések, a rádió, s főleg a
számítógép. Megtanult mindent, amire
szüksége volt. Sokat mesélt az unokáinak is
az életéről, órákat tudott mesélni. Túlélt egy
gyomorműtétet, egy tüdőembóliát, mert az
élni akarása erős volt.
Az OMBKE-nek 1952-től tagja. A
Bányászati és Kohászati Lapokban több
publikációja is megjelent. Az Egyesületünk
helyi szervezetében többször is betöltötte az
elnöki tisztséget. Előbb az 1970-es
években, majd az 1990-es években volt az
elnökünk. Kezdeményezésére indult be a
havi klubnapok megtartása, ami a mai napig
tovább élő hagyományunk.
Egyesületi összejöveteleket különösen
szerette. Ha tehette, idős kora ellenére
Balatonlelléről is Salgótarjánba utazott.
Negyedévente találkozott Budapesten a régi
egyetemi évfolyamtársaival.
2021. november 22-én álmában hunyt el. 96
évet élt.
Józsa Sándor

Éppen 100 éve van annak, Sopron város polgárai népszavazással
döntöttek
arról, hogy a város és még a nyolc település
Magyarországhoz
tartozzon,
vagy
elcsatolják a békediktátum eredeti terve
szerint.
Az elmúlt napokban több helyen és
sokan megemlékeztek erről az eseményről,
így a részleteket nekem már le sem kell
írnom, de akit érdekelnek, az előadások,
illetve cikkek listáját mindenkinek ajánlom
szíves figyelmébe, olvasásra. A RUBICON
folyóirat 2021/12 decemberi számát több
cikkben, szinte teljes terjedelmében ennek a
témakörnek szentelte, érdemes megvenni az
újságosnál.
Ezek a következők, rövid figyelemfelkeltő
tartalommal:

100 éve Sopronban …
Egy dátum örökre összeforrt Sopron
nevével. Egy nap emléke örökké él a
soproni polgárok szívében. Ez a nap: 1921.
december 14.
Azon a szerdai napon a trianoni
békediktátum
által
megcsonkított
Magyarországon csak egyetlen város és a
környező nyolc község élhetett az
önrendelkezés jogával. Maguk dönthettek
sorsukról,
hogy
Ausztriához
vagy
Magyarországhoz kívánnak-e tartozni.
A diadalmas soproni népszavazás
messze túlmutatott helyi jelentőségén. Arra
volt példa a békediktátorok számára, hogy
miként lehetett és kellett volna egyebütt is
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eljárniuk a magyar és más európai határok
igazságos kijelölésében.
Hogyan zajlott 100 éve a soproni
népszavazás?
Felkelés Nyugat-Magyarországon
1921. december 14–16. között
zajlott le a soproni népszavazás, amely
során Sopron és a környező nyolc település
lakosságának
döntő
többsége
a
Magyarországhoz tartozás fenntartása
mellett tört lándzsát Ausztriával szemben.
A népszavazás lehetősége azonban
fel sem merülhetett volna a nyugatmagyarországi felkelők tevékenysége
nélkül, akik a reguláris magyar erők
kivonását követően ellenálltak a megszálló
osztrák csapatoknak, és megteremtették a
nagyhatalmi közvetítés szükségét.
Hogyan sikerült néhány ezer
felkelőnek szembeszállnia Ausztriával?
Mennyiben támogatta őket titokban a
magyar kormány, és hogyan ítélte meg
működésüket a magyar, osztrák és
nemzetközi közvélemény? Egyáltalán
hogyan sikerült elérnie Ausztriának, hogy
vesztes ország létére az antant magyar
területeket akart hozzácsatolni?
Ausztria és a saint-germaini béke
Miután a birodalom megmentési
tervei elbuktak, Károly császár 1918.
november
11-én
lemondott
az
államügyekben való részvételről, a
nemzetgyűlés képviselői pedig másnap
elfogadták Német-Ausztria ideiglenes
alkotmányát.
A frissen megalakult állam
tárgyalási taktikája erősen eltért a
németekétől és a magyarokétól: elfogadták,
hogy a győztes hatalmak diktálnak, és nem
tagadták felelősségüket a világháború
kirobbantásában. Ráadásul még abba is
hajlandóak voltak beleegyezni, hogy a
Németországgal
való
egyesítésükről,
valamint döntő többségében németek lakta
területekről lemondjanak.
Ezzel elérték, hogy a saint-germaini
békeszerződés 1919. szeptember 10-i
aláírásával – óriási veszteségek árán ugyan,

de mégis – biztosítsák azt, amire a németek
és magyarok nem voltak képesek: az antant
részbeni jóindulatának elnyerését.
Mindezzel komoly helyzeti előnybe
kerültek
Magyarországgal
szemben,
amelyet még meg sem hívtak az általuk már
lezárt békekonferenciára. Ausztria ügyesen
kihasználta e helyzetet, s a vele 400 éven át
államközösségben
élő
Magyarország
nyugati területeit igyekezett megszerezni.
Miben különbözött még az osztrák
stratégia a többi vesztes államétól az I.
világháború lezárásakor? Milyen célokkal
érkeztek
a
saint-germaini
békekonferenciára, és milyen mértékben
jártak sikerrel?
Banditák vagy szabadságharcosok?
Amikor a magyar szervek kiürítették
Sopron városát, 1921. augusztus 28-án 120
felfegyverzett civil állta útját a bevonuló
osztrák csendőröknek.
Az
ország
minden
tájáról
folyamatosan
érkeztek
NyugatMagyarországra
a
fegyveres
különítmények,
paramilitáris
szabadcsapatok, amelyek a honvédelemben
egyetértettek, de a királykérdésben már
annál kevésbé.
A magyar sajtó kezdetben felelőtlen
és
zavarkeltő
elemekről,
majd
szabadcsapatokról,
fegyveresekről,
felkelőkről tudósított, míg az ausztriai
híradások rendre egyenruhás tisztek vezette
katonai elemekről, fegyveres banditákról és
rablóbandákról szóltak.
De kik voltak valójában a nyugatmagyarországi felkelők, hogyan tudták
elhitetni az osztrákokkal, hogy 2500-4000
főt számláló csoportjuk egy 20-30 ezres
magyar hadsereg, és hogyan járultak hozzá
a későbbi, soproni népszavazás sikeréhez?
A kedves olvasónak nem kell mást tennie,
csak kattint kettőt gyorsan a
Tudja
meg
ingyenesen
olvasható
cikkünkből a Rubicon Online-on!
feliratra. Még 3-4 napig ezek a cikkek
elérhetők.
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Továbbá a Klebelsberg Emlékház –
Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány
http://v4fund.archi domainen keresztül Dr.
habil. Újváry Gábor CSc történész, a
VERITAS Történetkutató Intézet és
Levéltár vezetőjének „Az 1921. december
14-i soproni népszavazáshoz, annak magyar
sikeréhez az Osztrák–Magyar Monarchia
1918-as felbomlásától hosszú út vezetett.”
című előadása, 2021. december 15-én 18
órai kezdettel hangzott el, és napokon belül
elérhető lesz a fent jelzett V4. domainen
keresztül. Ezt az előadást mi élőben
hallottuk, rendkívül tartalmas volt.
Természetesen a hozzászólások jól
egészítették ki, illetve az előadót további
részletek elmondására késztették. Ez azért
is érdekes, mert a hallgatóság 3-4 fő
kivételével sem nem volt soproni, sem nem
bányász, kohász vagy erdész, csak a
környéken élő érdeklődő.
Ugyanezen a napon (2021.
december 15-én) MTV 5 csatorna műsor 20
órai kezdettel: „Ez itt a kérdés” műsorában
dr. Újváry Gábor történész, dr. Sarkady
Sándor Soproni Egyetem Levéltárának
tudományos munkatársa és kutatója,
Veszprémi László Bernát történész és
Farkas Gábor a soproni Széchenyi István
Gimnázium igazgatója Gulyás István
műsorvezető irányításával a „100 éve
történt események” cím alatt igen érdekes,
közel 50 perces beszélgetés hangzott el
ebben a témában. Ezt a felvételt – amely a
mediaklikk.hu-n keresztül elérhető a
csatorna és az időpont beállításokkal –
ajánlom
szíves
megnézésre
és
meghallgatásra, hiszen az OMBKE
HÍRLEVÉL -ben mindezeket leírni nem
igazán lehet.
Röviden csak ennyit foglalnék össze a
fenti anyagok összefoglalásaként:
Az osztrák államtanács etnográfiai
elvekre hivatkozva 1918. november 17-én
bejelentette
igényét
NyugatMagyarországra. Az 1919. szeptember 10-i
Saint German-i béke az önrendelkezés jogát
kizárva Ausztriának ítélte Moson, Sopron
és Vas vármegyék nyugati sávját (Sopront

és környékét is beleértve), azzal az
indoklással, hogy ne valósulhasson meg a
dédelgetett csehszlovák-délszláv korridor
sokat emlegetett terve. Az ezt követő
trianoni béke a döntést újból megerősítette.
Ennek okán 1921. augusztus 20-án
Sopronban tömegtüntetésre került sor. A
soproniak és a rábaköziek ezrei tiltakoztak
az elszakítás ellen. A hivatalos átadás
napja1921. augusztus 21-e lett volna. Az
antant Szövetségközi Tábornoki Bizottság,
és az osztrákok – a biztos átadás tudatában
– a Széchenyi-palotában várták a híreket.
2021. augusztus 28-án a történelmi
határt
több
helyen
osztrák
csendőralakulatok lépték át. Az egységek
lőfegyverekkel,
géppuskákkal
voltak
felszerelve. Ágfalvánál azonban az
irreguláris
erők
meglepetésszerű
puskatűzzel visszavetették az osztrákokat.
Kezdetét vette a másfél hónapig tartó
nyugat-magyarországi fegyveres felkelés.
A felkelő „hadseregben” ott küzdöttek a
soproni főiskolások és diákok, a
magyaróvári
gazdászok,
a
pesti
műegyetemisták, az Alföld, a Felvidék és
Erdély magyarjai.
Ez a felkelés vezetett el a soproni
népszavazáshoz. Sajnálatosan a felkelők
három hősi halottat vesztettek: Machatsek
Gyula erdőmérnök-hallgatót, tartalékos
hadapródőrmestert, Szechányi Elemér
bányamérnök-hallgatót,
tartalékos
alhadnagyot és Pehm Ferenc önkéntest,
pénzügyi tisztviselőt.
A népszavazás tízedik évfordulóján, 1931ben a nem hivatalos magyar történetírás ezt
így foglalta össze a nemzeti lobogók fehér
selymére
írva:
Ágfalva-VelenceNépszavazás.
Mindezek emlékéül Baumann Béla
szobrász 1931-ben készült „Sopron
őrtüzek emlékműve” a Soproni Egyetem
Botanikus kertjében az A épület előtt áll.
Soha nem feledhetjük a Soproni
Főiskolásokból álló Ifjúsági Kör tagjainak
helytállását, hazaszeretetét, és végül a
népszavazás erős többséggel döntött a
Magyarországhoz
tartozásról,
annak
ellenére, hogy a főiskolai hallgatók (400 fő)
9

nem szavazhattak, holott tanulmányaik
ideje alatt többnyire Sopron III. kerületében
laktak.

Sopron tüzek a végeken szobor oldalról

Sopron tüzek a végeken szobor részlet felirat

Sopron tüzek a végeken szobor részlet_1

Sopron tüzek a végeken szobor részlet_2

Káplánné Juhász Márta okl. kohómérnök

Energetika
A Természet makacsul őrzi titkait.
Annyit tudhatunk csak: a Világegyetembéli
bármilyen történés nem más, mint energia
átalakulás. Melynek végső állomása a hő.
Az energia fajta, melyet céljainkhoz
munkára foghatunk, ugyanúgy, mint az
anyag és az energia többi megjelenési
formáját. Mindennapi legfőbb segítőnk a
legtöbb ember számára ismeretlen marad.
Hiánya azonnal feltűnik megállítván rohanó

tempónkat. Veszélyeztetve megszokott
kényelmünket.
Az energia a Világmindenség
mozgatója, mely a Világegyetem teljes
térfogatának minden egyes pontjában jelen
van.
Tulajdonságai,
átalakulásai,
megjelenési formái a Természetben
folyamatosan zajló fizikai, kémiai és
biológiai folyamatok, melyeket az emberi
tudomány eszközeivel ismerhetünk meg és
végtelen hosszan írhatunk le.
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Az energia máig megfoghatatlan.
Tudományunk minden igyekezete ellenére
hivatalosan
definiálatlan
fogalom.
Nélkülözhetetlen
társunk
sokrétű
megnyilvánulása egyelőre nem engedi meg
a precíz megfogalmazást, a beható
ismeretet. Ennél nagyobb gond számunkra,
hogy kívánt formájának előállítása a
felhasználói igény -robbanásszerű- tágulása
miatt egyre inkább akadozik. Emberi
elégedetlenség, konfliktusok, fegyveres
fenyegetések, összecsapások forrása.
Az energia birtoklása tehát stratégiai
kérdés. Ez azonban nem jelent hatalmat és
kiváltságot csupán akkor, ha mások
számára nem hozzáférhető.

Mai tudásunk szegényes. Azt
gondoljuk, hogy az energia csak az energia
hordozókban rejtőzik. Ezek a primér
energiaforrások
legnagyobb
ismert
előfordulásban ásványi kincsek. Fosszíliák,
melyek jól körülhatárolható földrajzi -vagy
világűrbéli- területeken találhatók. S ez az a
pont, ahol az emberi szubjektum a
természeti tények fölé emelkedik. Joggal,
hiszen a pillanatnyi erőviszonyok emberi nemzetközi- kapcsolatok döntik el, ki és
milyen mértékben fér hozzá a mindennapi
létünk alapját képező szükséglethez. S ezzel
végleg eltávolodunk a természetestől.

1.sz. ábra

Nem túlzás, a mai kor embere (a 7ből 1,8-2,2 milliárd fő) ellehetetlenül, ha
nem fogyaszthatja el napi energia adagját.
(1. sz. ábra) Ismét mások egzisztenciája,
extra anyagi bevétele attól függ, meddig
megy ez így. Modern világunkban már a
legegyszerűbb,
legalapvetőbb
tevékenységeink java részét sem végezzük
saját testi és szellemi energiáinkkal. Ezeket
a rutinokat gépeinkre bízzuk maximálisan
kitéve magunkat, létünket az energia
függőségnek.

Természetesnek tartjuk, hogy a
légellátás, az ivóvíz, az élelem, a komfort, a
közlekedés, a tudás, nem egyéni elképzelés
és erőforrás készletünk alapján, hanem
energiát fogyasztó közszolgáltatásokkal
biztosított mindennapjainkhoz.
Egyre többen vannak, akik
bekapcsolódva az energia előállításielosztásiszállításifogyasztás
számbavételiellenérték
beszedésimindennek
hatósági
engedélyezési
folyamatába, egyre magasabbra tolják a
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végső fogyasztó hozzájutási lehetőségét és
költségét. Közben e mesterséges láncolat
fenntartására fordított energia egyre
növekszik. Mára összességében 8-10szeresen is meghaladva a személyiség
létfenntartásához
szükséges
energiát.
Ugyanezt egy-egy európai társadalmi
egység (ország) vonatkozásában vizsgálva
az eredmény szinte elviselhetetlenül magas:
fejenként és naponta akár mintegy 3000szerese a lét fenntartásához szükséges
energia mennyiségnek (1. sz. ábra). Amikor
példaképp kiszámítjuk, hogy mi lenne a
világ igénye, ha minden ember hozzánk
hasonlóan cselekedne, döbbenetes számot
kapunk. Az eredmény: 1,6 Zetta Joule1, ami
a mai ténynek mintegy 3,6-szorosa! Nem
meglepő tehát, hogy az energia kérdésével,
kutatásával manapság már nemcsak a
természettudományok
művelői
foglalkoznak. Véljük, ekkora szükséglet
mai módszereinkkel nem kielégíthető.
Régebben energetikának nevezték
azt a több tudomány terület határmezsgyéjét
átölelő széles tudás spektrumot, mely az
energia hordozók kutatásán, kitermelésén,
feldolgozásán, a megtermelt energia fajta
célszerű felhasználásán át az energia adatok
gyűjtésével,
feldolgozásával,
kiértékelésével,
tanulságok,
következtetések levonásával és az egyéni,
társasági,
valamint
a
társadalmi
eredmények alakításával foglakozott. Mára

1

ez a vertikum hazánkban is szétesett. A
változó energia politika és a globalizálódni
igyekvő energiapiac hatására pillanatnyi
igényekre kényszerül reagálni minden és
mindenki, ami és aki az energetikai
folyamatban részt vesz. A Természet
időközben „teszi a dolgát” gyakran intő
jeleket produkálva, melyek egyelőre
megoldhatatlannak
látszó
feladatot
állítanak az emberiség elé.
Az energetikában a humán túlsúly
azt jelenti, hogy rabjai vagyunk olyan
pillanatnyi érzelmeknek, eseményeknek,
kívánságoknak, melyeket a ma általánosan
használt energetikai folyamatokkal nem
tudunk és nem is lehet lekövetni. S közben
a tudomány hangja egyre halkabb.
Ha visszatérünk az alapokhoz, azt
mondhatjuk, mindennapi energia igényünk
kielégítése, mint létünk feltétele stabilan,
időt álló, előre látható, lassan változó
körülményeket kíván. Ezek a természeti,
műszaki tudományos, technikai és
technológiai alapok emberöltőnyi, 30-60
éves távlatokban értendők. Lehetőséget
adva az egyéni és a társadalmi „gazdaság”
létbiztonságához, folyamatos működéséhez
és fejlődéséhez egyaránt.
Ha
gazdasági
tevékenységek
sorozataként kívánjuk bemutatni az
energetikai folyamatot, például a következő
ábrához jutunk:

1 ZJ= 1021 J

12

2. sz. ábra
Az energetikai folyamat szerkezete és összefüggései

A kutatás a fejlesztés és az
innováció a kezdetektől fogva többszörösen
átszövi az energetikát. Illetve ma is
egyszerre kellene átfognia minden területét!
Ez lenne a kívánatos annak érdekében, hogy
a Föld ma már robbanásszerűen növekvő
lakossága gyors fogyasztóvá válása közben
fokozódó energia éhségét csillapítsa.
Itt azonban érdemes megállnunk
egy gondolat erejéig. A földrészek-, s azon
belül az egyes országok tekintetében a mai
energia igényszint igencsak eltérő. Európa,
Észak-Amerika, Ázsia, Afrika, Óceánia,
Ausztrália egy része hatalmas mennységet
fogyaszt. Népességet tekintve azonban a
sokkal kisebb energia igényű földlakók e
„fejlett” kisebbséghez képest ma még 3-4szeres többségben vannak. Azonban a
globális közlekedés és információáramlás
korában ez a helyzet nem lehet tartós. Félő,
hogy a többség egyre gyorsuló ütemben
óhajtja kielégíteni igényeit. Teheti, hiszen a
korábbi évszázadok tudományos, technikai,
és szellemi befektetéseit nem kell
végrehajtania. Gondoskodnak erről a
globális hasznukat ma már földrajzi
korlátok nélkül építő vállalat csoportok. A

technikai eszközök használata és személyes
birtoklása egyre fiatalabb korban kezdődik,
ezért igencsak elgondolkodtató eredményre
vezet akár 6 milliárd mobiltelefon készülék
energia igényének kiszámítása is. S az
eredmény jóval megdöbbentőbb, ha hozzá
tesszük a teljes gyártási- helyszínre
szállítási vonzatát is...
Visszatérve 2. sz. ábránkhoz látjuk,
az energetika összes szektorában egyszerre
és egymással összefüggésben kell(ene)
kutatnunk. Felismerve új energetikai
potenciálokat
új
típusú
energia
hordozókhoz
jutnánk!
Olyanokhoz,
melyeket új,
a maiaknál sokkal
hatékonyabb módszerekkel aknázhatnánk
ki. S ezeket mind természettudományos
alapokon e tudományágak művelői
találhatnák meg, fejleszthetnék ki.
Közben természetesen fejlesztenünk
kell a használt technológiákat, elfogadva
természeti korlátaikat. Végezetül valóban
szükségesek új ötletek és megvalósításuk
(innováció) melyek első sorban nem
annyira az új energia felhasználási
módozatokra, mint inkább a technikánk
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energia igényének drasztikus csökkentésére
irányulnak!
Az elmúlt évszázadban (20.)
hatalmas és gyors fejlődés ment végbe az
energetikában. Ez azonban az energetikai
K+F+I hármast nem az ábra (2. sz.)
összefüggései szerint érintette. Az alap
kutatások nem találtak új energia
hordozókat. (Ebben az értelemben a
maghasadás sem az. Ugyanis hatalmas
energia sűrűségét nem tudjuk ma még
közvetlenül munkára fogni.) A fejlesztések
többnyire az energia igényt növelték (pl.
szerves
vegyipari,
kohászati,
anyagtudományi folyamatok), és új
technológiai
technikai
eszközökre
irányultak (pl. repülés, infókommunikáció,
számítástechnika stb.) melyek még több
energiát igényelnek. Az innováció: új és új
alkalmazások, fajlagos energia igény
csökkentés, rendszerek és alkalmazások
összekapcsolása irányában halad, mely a
speciális energia függőségünket minden
határon túl növeli. A villamos energia
termeléselosztásüzemeltetés
központosítása és a helyhez kötött vagy
hordozható, villamos árammal működő
személyi használatú eszközöktől való
függőségünk ellentmondása ma még
feloldhatatlannak látszik. A 21. század első
évtizede
hasonlóan
telt,
s
nem
szolgálhatunk jobb hírrel napjainkban
sem...
Talán itt az EU-ban hamarosan
felismerjük
a
változás
kényszerét.
Elfogadjuk az axiómát, hogy az energiára
pillanatnyi tartózkodási helyünkön van
szükségünk. Fajtáját tekintve olyanra, ami
tevékenységünket
lehetővé
teszi.
Mennyiségében pedig annyira, amennyit
feltétlenül el kell használnunk ott és akkor...
Ez a felismerés -és elismerésforradalmasíthatja az energetikát, a
gazdaságot és végül a társadalmat is. Mert
új
természettudományos
kutatási,
fejlesztési és innovációs eredményekre
vezet. Kikényszeríti azokat. Alkalmazói
számára egy új életminőséget és újabb
fejlődési irányt nyitva. Nincs más
lehetőségünk,
hiszen
a
problémák

megoldására nem ismerjük -vagy nem
ismerjük el- már elődeink eszközeit és
módszereit. A gyors fejlődés a technikában
hamar elzárja utódaink előtt a mi
gyakorlatunkat is...
Időközben, mint mondani szoktuk,
egyszerre van jelen napi folyamatainkban a
határtalan pazarlás és az alaptalan
takarékosság. Például élelmiszereinket,
gyógyszereinket, használati eszközeinket
hatalmas energia befektetéssel egyre
cizelláltabbá, jobban feldolgozottá, célra
orientálttá tesszük, majd még több energiát
fordítunk arra, hogy a fogyasztói
társadalomban keletkezett hulladékoktól
megszabaduljunk.
Esetenként
újra
hasznosítsuk legalább egy csekély
töredéküket.
A társadalmi munkamegosztásban
minden résztvevő saját maga választ
tevékenységet.
Eredményül
a
legfontosabbak elmaradása előbb vagy
utóbb megoldhatatlannak tűnő gondokat
okoz.
A közösségek és a társadalmak
alapvető energetikai érdekei egyáltalán nem
jutnak szerephez abban a kavalkádban,
melyben a felesleges eszközök és
információk tengere borítja el Földünket. A
közvetítő
központokat
-még
a
legalapvetőbb,
létfontosságú
alkalmazásokat tekintve is- az űrbe
helyeztük. Ezekhez villamos energia
segítségével férhetünk hozzá, melyet egyre
nagyobb területeket átfogó szabályozással,
elosztással kapunk. Lassan, de biztosan
halad a villamos energia minden egyéb
alkalmazást maga alá gyűrő diadalútja. A
gond csupán, hogy kimaradása esetén a
rendszer és ezzel létünk omlik össze. Egy
intő példa Fukushima volt a közelmúltban,
mely felvillantva a Természet iszonyatos
erejét, azóta is világméretű problémát,
veszélyt
hordoz
magában.
Az
áramkimaradás az atomerőmű hűtő
rendszerében
beláthatatlan
következményekkel járó folyamatokat
indított el.
Ma általában gazdasági alapon
tervezünk. A termékek gyártói, a
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szolgáltatók
mind
haszon
alapon
működnek.
S
a
haszon
saját
sikerességükben
mérhető.
Ennek
megfelelően a termékek és a szolgáltatások
tartalma, tartóssága, megbízhatósága rövid
életű. A vevő biztonságát az jelenti, ha
folyamatosan a legújabb konstrukció
megvásárlására képes. Ez a folyamat
hatalmas
és
többnyire
felesleges
energiafelhasználással, bátran állíthatjuk
pazarlással jár.
A szabványok, minőségi normák a
személyes biztonság szerepe napjainkra a
gyártók többségénél leértékelődött. Ma a
gazdasági- üzleti „verseny” részét képezik

az
egyedi-,
javíthatatlan-,
csereszabatosságot, kompatibilitást kizáró
megoldások a készülék építésben, a
programozásban és a szolgáltatásokban
egyaránt. Megvásároljuk a vágyott eszközt,
használjuk és fizetjük költségeit. Ezek közé
azonban nem számoljuk be azokat,
melyeket nem személyesen, hanem kisebbnagyobb közösség tagjaként fizetünk meg.
Ha létünket és cselekedeteinket
energetikai számítások alapján tervezzük a
mindennapokban, a problémák legnagyobb
része magától megoldódik. Ha mindenki
így tenne, újra épülhetne az energetikai
piramis, amit a 3. ábrán mutatunk be.

3. sz. ábra Társadalmi energetikai piramis

Az
energetika
szilárd
természettudományos alapokon nyugvó
gyakorlati tudomány. Mint minden
folyamat, így mindennapi tevékenységünk
is energiát fogyaszt. A ráfordítás
ismereteink
alapján
energetikailag
tervezhető, előre kiszámítható a szükséges
tudás birtokában. Egy-egy termék energia
szükséglete a gyártásához szükséges
alapanyag geológiai kutatásától kezdve a
bányászaton,
gyártáson,
használaton,
karbantartáson át a megsemmisítésig (újra
hasznosításig) kiszámítható. Az a kérdés
csupán,
érdemes-e
erre
energiát

fordítanunk?
Tulajdonképpen
nem
kötelező, hiszen a Természet egy egységes
egész. Bármilyen valós vagy virtuális
problémánkat nyugodtan rábízhatjuk.
Megoldja.
Ma inkább - energetikai számítás és
vertikum helyett külön folyik a gyártás,
hulladék gazdálkodás és az újra hasznosítás
minden komolyabb összefüggés nélkül. Így
eshet meg világméretekben, hogy az úgy
nevezett kiégett atomerőművi fűtőelemek
csupán tárolásra -s közben magas költségen
és veszélyességgel- őrzésre és folyamatos
hűtésre kerülnek. A sokat hallható
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fenntarthatóság szempontjából a komplex
energetikai gondolkodás és vizsgálat itt is
hasznosabb lenne.
A számtalan hasonlóan intő példa
mellett azt is tapasztalhatjuk: több helyen a
Világban valami elmozdult. Van már több
olyan ország, ahol a tudatosan kialakított
energia stratégia a nemzeti- földrajzikörnyezeti sajátosságokon túl figyelembe
veszi az energetika -és az energiasokarcúságát. Közelítve ezzel a technikaigazdasági- és fenntarthatósági optimumot.
Példaként akár Dánia, Svájc, Japán energia
stratégiája és mindennapi gyakorlata
említhető.
Ha a 3. ábra piramisa mentén tovább
haladunk, a tudományos alapokra a
társadalom és vele a nemzetgazdaság
különböző szereplőinek együttműködését
építhetjük. Az energetikai folyamat
szerkezetének megfelelően az energia
hordozókat megkeresők és felszínre hozók,
az energetikai technológiák kidolgozói a
koncentrált átalakított kellő formájú
energiát előállítók és felhasználók mellett a
csapatban szerepet kapnak a hulladékok
gyűjtői, kezelői az energia folyamatok
megfigyelői s adatgyűjtői a földrajzi és
időjárási körülmények ismerői mellett a
természeti- és a társadalmi környezet
kutatói és az eredményeket vizsgáló és
értékelő humán tudományok művelői is.
A
felsorolt
szempontok
és
vélemények alapján a következő szinten a
napi gyakorlatban dőlhet el az adott
energetikai folyamat gazdaságossága,
fenntarthatósága kicsiben és nagyban. Ezt
egy jól működő hierarchikusan egymás
munkájára épülő energetikusi szervezet
tudja elvégezni. A kisebb-nagyobb üzemek,
lakóközösségek,
állami
intézmények
zökkenő mentes mindennapjai adják e
munka sikerét. A helyi energia stratégia
kialakításában és a helyes taktika
megvalósításában, a kitűzött célok
elérésében az energetikához értő és azt
művelő felkészült szakembereknek döntő

szerepük van. Vezetőik az ő pontos
előkészítésükre
alapozva
tudják
menedzselni a képviselt társadalmi
egységet. Ha erről a szintről a piramis
alsóbb emeleteire tekintünk, látjuk, hogy az
energetikus szakma napjainkban mennyi
féle egymástól szerte ágazó ismeretet
követelne.
A mai gyakorlat helyett, mikor a
KSH által kiadott több száz lapos éves
jelentésben az energetika címszó alatt
csupán néhány oldal szerepel, a helyi
szinteken képződött pontos adatsor és
információ tömeg feldolgozásával lehet egy
ország Energia Stratégiáját összeállítani. Itt
juthatna vezető szerephez a Magyar
Tudományos
Akadémia
megfelelő
felkészültségű és nemzetközi kitekintésű
tagjaiból összeállított csapat, akik az
energetikai „vágyakat” a valós, pillanatnyi
befolyásoktól mentes távlati lehetőségekkel
összhangba tudnák hozni.
Manapság azért a disszonancia, mert
sok országban és helyen az Energia
Stratégia nem a realitás és a vonatkozó
tudományok talaján, hanem lobby érdekek
képviseletének erején dől el. Talán ennél is
nagyobb gond, ha a stratégia vizsgálatával
és napi karbantartásával nem foglalkozik
egy kellően informált hozzáértő team vagy
intézmény.
Azt gondoljuk a piramis felső
emelete és az ott helyet foglalók energetikai
kérdésekben (is) betöltött szerepe magától
értetődő, mint a társadalom és a gazdaság
egyéb fő kérdéseiben is. Döntésük időt álló
helyessége azonban az alsóbb szinteken
végzett munka eredményeinek feldolgozott,
napra kész ismeretén, a tanácsadók
(szakértők) természetes kiválasztódásán
múlik.

Livo László
Az írás 2014-ben készült.
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Napfény földalatti átalakítása

Metanizáció
A metanizáció lényege, hogy az
elektrolízissel előállított hidrogén és
széndioxid felhasználásával metángázt
(CH4) állítanak elő. A metán a hidrogénnel
szemben egyrészt kevésbé illékony
(nagyobb
a
molekulamérete),
így
könnyebben és hatékonyabban tárolható,
másrészt tüzelőanyagként/üzemanyagként
könnyebben felhasználható a már meglévő
infrastruktúrákkal.
A metán előállítása a következő reakcióval
történik:
4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O ΔHR = -164,9
kJ/mol
Ez
a
reakció
exoterm,
azaz
hőfelszabadulással jár. Maga a reakció kettő
részreakcióval írható le:
(1) H2 + CO2 → CO + H2O ΔHR = +41,5
kJ/mol
(2) 3H2 + CO → CH4 + H2O ΔHR = -206,4
kJ/mol
Az első részreakció endoterm (hőfelvevő)
folyamat, végterméke szénmonoxid és víz.
A második részreakció exoterm (hőleadó)
folyamat, melynek eredményeként hő,
metán és víz keletkezik. A reakció során
keletkező hő a további átalakítások
hatásfokát növeli.
A biológiai metanizáció folyamán a
hidrogénből
a
földalatti
tárolóban
(rétegben)
élő
metanogén
mikroorganizmusok (korábbi nevükön
metanogén baktériumok) anyagcseréjük
során
az
oxigénszegény
(anaerob)

körülmények között – külső energia
befektetés nélkül – metánt állítanak elő.
Napfény földalatti átalakítása
(Underground Gas Conversion)
A sikeresen 2017. június 30-án befejezett
„Napfény földalatti tárolása” üzemi kísérlet
után az ausztriai „Power to Gas” projekt
második fázisát 2020. decemberében
kezdték el „Napfény földalatti átalakítása”
néven. Ugyanis, a projekt fókusza most
elsősorban a földalatti gáztárolóba juttatott
széndioxid (CO2) és hidrogén (H2) metánná
(CH4) történő biológiai átalakításán van. A
biometanizáció nagyon rugalmas, az
önmaga rendszerén belül megoldja a
feladatot, a porózus földgáztárolót, mint
egyfajta természetes bioreaktort használják.
A már meglévő telephelyen létesítettek egy
második, szintén ~1000 méter mélységű
kutat, amely kitároló kútként, az eredeti kút
pedig
betárolóként
működik,
ezek
egymástól mindössze ~80 méterre
találhatók. A telephelyen a hidrogén
előállítását egy 500 kW teljesítményű
alkális elektrolizáló biztosítja, amelyet nap, szél- és vízenergiából származó villamos
energiával működtetnek, a szükséges víz
egy saját, telephelyi kútból származik. A
széndioxidot a szomszédos bioetanol
üzemből szerzik be, ahol előtte a
fermentációs folyamat melléktermékeként a
levegőbe engedték.
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A létesítmény vázlatos felépítése
01 – elektrolizáló, 02 – CO2 tartály, 03 – kompresszor, 04 – betápláló kút, 05 – tároló réteg (rezervoár), 06 –
kitermelő kút, 07 – gázszárító, 08 – membránszűrő, 09 – elektromos-áram fogadó, 10 – szabályozó egység

A ciklikus üzemmódban végzendő kísérlet
során a két gázt – a hidrogént és a
széndioxidot – betáplálják a tárolóba, 2
hónapos időtartamra lezárják, a metanizáció
a tárolóban lévő mikroorganizmusok
segítségével megtörténik. A kitermelt
metán még némi hidrogént és széndioxidot
tartalmaz(hat), azonban szintén egy
telephelyi
konténerben
elhelyezett
membránszűrő – amennyiben szükséges –
már teljesen tiszta metángázt tud
biztosítani,
amelyet
azután
a
földgázhálózatba táplálnak. A kitermelt
vizet újrahasznosítják. A telephely egyik
konténerében gázkromatográf működik,
amely mind a betáplált, mind pedig a
kitárolt gázelegy összetételét méri, és ezek
idősoraiból következtetnek a metanizáció

mechanizmusára,
sebességére
és
hatásfokára.
Az így előállított metán megújuló gáznak
(renewable gas) minősül, mivel a
metanizációhoz
szükséges
hidrogént
megújuló alapon állítják elő, a szükséges
széndioxidot pedig egy, az azt eredményező
folyamatból biztosítják. Ez lényegében egy
fenntartható karbon-ciklust tesz lehetővé,
még akkor is, ha az elégetett metán egy
részéből széndioxid lesz. Ráadásul az
elektrolizálóval történő hidrogén előállítás
akkor történne, amikor az országos
villamosenergia-rendszerben
túlzott
mértékű az időjárásfüggő technológiákkal
termelt energiamennyiség, azaz ez a
technológia segíti a megújuló energiák
országos
villamosenergia-rendszerbe
történő integrációját is.
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A fenntartható karbon-ciklus

A kísérleti üzem felszíni létesítménye
továbbra is kis kiterjedésű maradt, a teljes
területe 1 hektár alatt van. A fő
berendezések (elektrolizáló, kompresszor,

membránszűrő,
laboratórium
stb.)
konténerekben kaptak elhelyezést, továbbá
néhány tartály található a telephelyen a CO2
és a víz tárolására.

A telephely madártávlatból

A projekt II. fázisa 2021 végéig tart,
azonban már készítik elő a III. fázist, amely
100 %-os hidrogén tárolásának kísérlete
lesz.
Mayer Zoltán: Újabb látogatás a RAG
ausztriai Power to Gas létesítményében.

A telephely

Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella
Egyesület, 2019. november 15.;
RAG Austria AG: Underground Sun
Conversion
–
Flexibe
Storage.
Wienna/Pilshbach, 22 January 2021.
id. Ősz Árpád
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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

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

tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította:
Zelei Gábor
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