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Fővárosi Törvényszék jóváhagyta az új Alapszabályunkat
Örömmel értesítem Tisztelt Tagtársainkat,
hogy a Fővárosi Törvényszék a
125.Pk.60.434/1989/49. sz. határozatában
egyrészt elfogadta az új alapszabályát
Egyesületünknek, másrészt bejegyezte az új
székhelyünket is.

Köszönöm az Alapszabály Bizottság
tagjainak, különösen Dr. Lengyel Károly
AB elnök úrnak és minden tagtársunknak,
aki részt vett ebben a folyamatban a lelkes
és eredményes munkáját!
Jó szerencsét!

Ennek megfelelően a tisztújítás során -a
terveinknek megfelelően- már az új
Alapszabály rendelkezései szerint járunk el.

Hatala Pál
elnök
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Megalakul a Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki
Bizottság
Dr. Bíró Marcell úr, a Szabályozott
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
elnöke kérésére Egyesületünk 4 tagot
delegálhatott
a
Szénhidrogénszállítóvezetéki
Szakági
Műszaki
Bizottságba. A bizottság tagjai a
következők:

Dr. Szunyog István (ME)
Chován Péter (FGSZ)
Német Zoltán (MFGT)
Virág István (SZTFH)

Terenyi Petra Anita (ITM),
Dr. Tömösváry Anikó (MOL)
Gábriné Konrád Anikó (MOL)
Dencs László (MFGT)
Zelei Gábor (OMBKE)
Dr. Lukács János (ME)

Jó szerencsét!

A Bizottság alakuló ülésére 2022.03.30-án
kerül sor. Munkájukhoz sok sikert kívánok!

Hatala Pál
elnök

XIV. Kő- és Kavicsbányász Napok 2022
Nagy sikerrel került megrendezésre a „XIV.
Kő- és Kavicsbányász Napok 2022”
konferencia és kiállítás Siófokon, 2022
március 9-11. között a Szilikátipari

Tudományos Egyesület és Egyesületünk
társrendezésében. Részletes beszámolót a
következő Hírlevélben olvashatnak
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Péch Antal az 1848-1849 évi forradalom és szabadságharcban
(Munkássága 1842-1850 között)

Péch Antal 1822 június 14-én született
Szent László királyunk városában,
Nagyváradon, a Váradolaszi városrészben.
Nagyapja és apja helyi ácsmesterként
tartották el családjukat. Munkájuk
kezdetben, az ott folyó egyházi barokk
épületek kivitelezésén, bőven akadt, majd
1838-ra már apja tönkrement, ezért szüleit
és testvéreit magához véve 1842-től
igyekezett eltartani őket is bányahivatalnoki
illetményéből.
Mondhatnánk,
beleszületett
a
magyarországi
reformkorba.
Iskoláit
Váradon és Temesvárott végezte magyar,
latin és német nyelven. Váradra visszatérve
bölcsészeti végzettséget szerzett 16 éves
korára. 1838 kora őszén Selmecbányára
indult és ösztöndíjasként felvételt nyert a
Bányászati Akadémiára, amit kitűnő
eredménnyel végzett el. Tanítással és
rajzolással egészítette ki ösztöndíját.
Akadémista korában nem vett részt a
burschoknál szokásos zajos diákéletben,
barátaival, így Zsigmondy Vilmossal,
Szabó Józseffel és Gábory Antallal inkább
a „Magyar Olvasó Társaságnak” voltak a
tagjai. Már ekkor támogatták a magyar
nyelvű műszaki felsőoktatás fontosságát,
amiért később mindent megtettek az 1867es kiegyezés után. Szabó József a kalocsai
illetékességű évfolyamtársa, majd későbbi
minisztériumi munkatársa az 1848 március
18-iki, a magyar tanítási nyelvet előíró,
rendelet nyomán, a „Hetilap” hasábjain
figyelmeztette
a
közvéleményt
Felsőbányáról, mint „ideilenes kémlész”
mielőtt M. kir. Pénzügyminisztérium
munkatársa lett! „El van már határozva,
hogy a kincstári ügyek magyar nyelven
vitessenek, s így kell, hogy a
bányászatnak is mind gyakorlatban,
mind pedig, hogy a bányászati akadémia
is megmagyarosítassék”.
Péch Antal is megpályázta a kincstári
hivatalnoki gyakornokságot, amit abban az
időben Bécsben, a Hofkammer in Münz und
Bergwesen hivatalban, majd 1844-től a
Császári-Királyi Központi Bányászati
Igazgatóságon szereztek meg a végzett és az

ugyancsak Bécsben lévő Bányászati
Múzeumba irányított selmeci akadémisták,
a fiatal szakképzett bányászok. A hivatali
esküt 1842. október 6-án tette le társaival
együtt.
1844-ben Selmecbányára irányították a
Cristina akna és a Gedeon táróban folyó
munkákhoz. Később a Hoffer tárónál is
dolgozott. Itt alapozta meg későbbi selmeci
szakmai és emberi kapcsolatait a
főbányagrófi hivatallal és az érczúzó
szakemberekkel
(Rittinger
Péter
zúzómester,
Ritterstein
Ágoston
főbányagróf).
1846-ban
a
Szász-Érchegységbe,
Joachimsthalba helyezik át az ottani
zúzómű építéséhez. Itt ismerkedik meg az
uránszurok érccel, amely uránt, rádiumot és
polóniumot is tartalmazott. Ekkoriban az
üvegiparban
alkalmazott
„uránsót”
állították elő belőle. Jóval később 1898 és
1902 között a Curie házaspár az itteni
érczúzó iszapjában fedezte fel a rádiumot.
1848. június 13-án királyi kamarai tisztként
Selmecbányára kap kinevezést a körmöci
bányahivatalhoz.
Közben
még
Csehországban éri el a pesti forradalom
híre, amelynek eredményeként az uralkodó
V. Ferdinánd szentesíti az áprilisi
törvényeket és megalakul az első felelős
magyar kormány.
Péch Antal Selmecen éli át a helyi
forradalmi időszakot. Beniczky Lajos
kormánybiztossal áll kapcsolatban, aki
maga is volt selmeci akadémista, akinek a
helyi szlovák, valamint a bécsi bányászati
kamara által újonnan áttelepített cseh
bányamunkások, béremelést követelő
sztrájkját volt feladata kivizsgáltatni a
kormány utasítására. Beniczky sikeresen
megoldja a feladatát, akit a jó felvidéki
kapcsolatai miatt, a nép a „Tótok
Hercegének”
nevez.
Péch
Antal
bányatisztként nem vállal sem nemzetőri,
sem más forradalmi szolgálatot. Ő mindig
megmarad olyan szakembernek, aki a
forradalmi változásoknak, a polgári
rendnek és a haza szolgálatának híve.
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1848. május 2-án Habsburg István főherceg
nádorhoz kérelem levelet intéztek Kossuth
Lajos pénzügyminiszteren keresztül a
„Bécsben
lévő
magyar
bányász
gyakornokok”.
A
császári-királyi
bányászati kamarában gyakornokoskodó 11
selmeci szakképzett bányász, köztük
Alemann Károly, Mike Alajos, Oszvald
Lajos és Ballus Zsigmond kérik a nádort,
hogy engedélyezze további hivatalnoki
szolgálatukat a Budapesten megalakult,
Kossuth Lajos által vezetett M. Kir.
Pénzügyminisztériumban a magyarországi
és Erdélyt is érintő bányászattal foglalkozó
III. Bányászati Osztályon.
„Miután mi alólírt magyar k. bányász
gyakornokok -olvassuk ebben- néhány
évek
előtt
a
selmeci
bányász
academiában
tanulmányainkat
bevégezvén királyi szolgálatba eskütétel
után felvétettünk s egy időig külömbféle
bányász
hivataloknál
elöljáróink
megelégülésére
folytattuk
volna
gyakorlati pályánkat, s részint a bécsi cs.
k. Bányászati Muzeumban ásvány s
vegytan ismereteinket is bővítettük
volna, kitüntetésül s felsőbb hivatalokra
kiképeztetésül a rendszer értelmében
legföllebb
3
évig
tartandó
szolgálattételre, részint a bányász udvari
kamara,
részint
a
központi
bányaigazgatósághoz egy ezüst forintnyi
napi díjjal behívattunk”…” a kivívott
szabadság
dicsőségének
bécsi
szemtanúiként,
szívünket
azon
magasztos vágy feszíti, hogy a nemzeti
szent jogok örök épségben tartásához s a
közjólét alapításához tehetségünk szerint
hozzájárulhassunk és esméreteinkkel
hazánkban, melynek nyelvét, szellemét
anyáinktól
szívtuk
be,
hasznos
polgárokká lehessünk….”
Péch Antal nincs az aláírók között, mert ő
ebben az időben már királyi kamarai
bányatiszt Körmöcbányán, Szabó József
pedig Felsőbányán van szolgálatban, de
mindkettőjüket Ballus Zsigmonddal együtt
behívják
szolgálatra
a
M.
Kir.
Pénzügyminisztérium
III.
Bányászati
Osztályára, melyet államtitkári címmel
Duschek Ferenc vezet, aki 1845-től a
Bécsben lévő Magyar Udvari Kamara
másodalelnöke volt.

A minisztériumban akkor 414 fő
alkalmazott volt állományban. Péch Antal is
állást kap az új minisztériumban fogalmazói
munkakörben. 1848 őszére már csak 210
alkalmazott dolgozik az intézményben
köztük Péch Antal, Ballus Zsigmond,
Debreczeni Márton, Szabó József és Szlávy
József, akik egyöntetűen jó hazafiak és
követik a kormányt Debrecenbe is, majd
visszatérnek Pestre a tavaszi hadjáratot
követve.
I. Ferenc József visszavonja az 1848-as
áprilisi tv.-ket, István nádor elmenekül
csehországi bírtokára és a császári csapatok
támadásba lendülnek. Megkezdődik a
szabadságharc. Kossuth Lajos, mint az
Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke
„Nyiltrendelettel” 1848. december 31-én
utasítja a pénzügyminisztérium tisztikarát a
körmöcbányai pénzverde berendezéseinek
és nemesfém készleteinek Debrecenbe,
majd Nagybányára történő átmentésére. Az
akció, melyben többek között Péch Antal
irányításával Szabó József és Ballus
Zsigmond is részt vett 1849. január 16-án
sikeresen
befejeződött.
A
nyolc
társzekérből álló konvoj biztonságát
Görgey tábornok feldunai hadteste fedezte a
császári és az orosz cári csapatok
megszállását hátráltatva.
A
sikeres
tavaszi
hadjárat
után
visszaérkezik a kormánnyal Budapestre
családostól. Július végén Kossuth-ot
követve, a hivatallal együtt Szegedre ment.
A minisztérium felbomlásakor a szintén
nagyváradi
gyökerekkel
rendelkező
Nagysándor József tábornok hadtestét
keresi
fel,
hogy
hadiszolgálatra
jelentkezzen. A tábornok közli vele hogy
„menjen oda, ahol tudásával megélhet,
mert karddal többé nem segíthet a
hazán”.
A fentiek miatt Péch Antal-t méltán
nevezhetjük
születésének
200-ik
(bicentenáriumi) évében „A legnagyobb
magyar bányásznak” gr. Széchenyi
István a legnagyobb magyar és br. Orbán
Balázs, a legnagyobb székely emlékét is
idézve.
A fegyverletétel után Aradon, mint polgári
hivatalnok került az osztrákok kezébe, de
kihallgatása után elengedték. Jól tette, hogy
nem ment vissza a régi munkahelyére, mert
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mint Kossuth hívét biztosan börtönbe
csukják, ahogyan ez régi barátjával,
Zsigmondy Vilmossal,
a pozsonyi
evangélikus
gimnáziumi
tanár
bányamérnök fiával is megtörtént, akit
Resicabányáról vittek a börtönbe.
Sok viszontagságon átesve Pestre ment,
ahol meghúzta magát családjával együtt.

Eddigi pályája derékba tört, pesti házuk
leégett és mindenüket elvesztették. Kis
gyermekek számára készült könyvek
kifestésével szereztek némi jövedelmet.
Dánfy László Andor

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
2022-ben az előző évhez képest nem
változtak a tagdíjak, viszont a Választmány
döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek
online lapjai érhetők el alanyi jogon a
tagtársak részére.
Aki nyomtatott lapokra is igényt tart,
azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést
kell fizetni a tagdíjjal együtt.
Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki
átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel
a sárga csekkes befizetéseknek jelentős
költsége van és nehéz nyomonkövetni a
befizetőjüket.
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP
Bank:
11705008-20041982-00000000;

K&H
Bank:
10200830-3231011900000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve
aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse
fel, hogy „+BKL”.
Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege:
- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év,
- házastársak, a 75 évnél fiatalabb
nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok
(30 éves korig) 6.000 Ft/év
- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a
nappali
képzésben
részt
vevő
doktoranduszok, a munkanélküliek, a
GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja
3.000 Ft/év.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató
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A rendezvényre regisztrálni itt lehet.
Jó

szerencsét!

Dr. Hatala Pál
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.

A járványhelyzet alakulása változtathat az
ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva
fogjuk
a
Hírlevélben
megjelentetni a rendezvényeinket.

Jó szerencsét!

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

Zelei Gábor

Helyszín

Időpont

Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések

változó
OMBKE székház

Dank Viktor emléknap
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
XXXII. Nemzetközi Olaj- és
Gázipari Konferencia és Kiállítás
XXIII. Nemzetközi Bányászati,
Kohászati és Földtani Konferencia
113. Tisztújító Küldöttgyűlés
LX. Bányamérő Konferencia
Péch
Antal
sírjának
megkoszorúzása
Európai Bányászati Szövetségek
Szervezete találkozó
XI.
Bányász-Kohász-Erdész
Találkozó
Központi Bányásznap
Knappentag - Selmeci Szalamander
Bányászatiés
Kohászati
Múzeumok Találkozója
Fazola Napok
Országos Bányászati Konferencia
Bányamérő Fórum
Kunoss Endre síremlékének
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála
Emlékülés

OMBKE székház
Székesfehérvér

folyamatos
minden hónap
utolsó csütörtök
március 17.

Rendezvény

Státusz

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Eger

május 4-6.

Kézdivásárhely

május 12-15.

egyeztetés alatt
Balatongyörök
Selmecbánya

május 21.
május 25-27.
június 14.

Szlovénia

június 18.

Tatabánya

június 17-19.

egyeztetés alatt
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Miskolc
Egerszalók
OMBKE székház
Káloz

egyeztetés alatt
szeptember 7-11.
szeptember
második fele
szeptember
október
november
november

Kecskemét

november 25.
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XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciára (BKF 2022), 2022.
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15

Tisztelt Tagtársak!
Egyesületünk elkezdte szervezni
konferenciára a kiutazásunkat.

a

Sajnos
Kézdivásárhelyen
a
szálláslehetőségek
korlátozottak.
Egyesületünk lefoglalta az egyetlen hotelt,
az Atrium Hotelt, ahol az alábbi
szobalehetőségek állnak rendelkezésre:
-10 db 2 ágyas szoba - 225RON
-7 db franciaágyas - 2 fő részére: 225RON;
1 fő részére: 180RON
-14 db 1 ágyas - 165 RON
-4 apartman -320 RON (1db 2 ágyas szoba
és 1 db francia ágyas, közös
fürdőszobával).
Az árak tartalmazzák a reggelit.
Előzetesen lefoglaltunk egy 49 fős buszt is.
Ennek a várható költsége 25eFt/fő.
Kérjük az igényfelmérés érdekében az
előzetes
regisztrációjukat
az
ombke@ombkenet.hu
e-mail
címre
legyenek kedvesek elküldeni.
Nagyon
fontos,
hogy
legyenek
színvonalas előadások, ezért kérjük
tagtársainkat,
hogy
jelentkezzenek
előadásokkal mind a bányász, mind a
kohász szekcióba!
Jó szerencsét!
Titkárság
A következő oldalon olvashatják az EMT
felhívását:
„Terveink szerint 2022. május 12-15. között
személyes jelenléttel kerül sor a XXIII.
Nemzetközi Bányászati, Kohászati és
Földtani Konferenciára (BKF 2022),
Kézdivásárhelyen.
A konferencia meghirdetése megtekinthető
a konferencia honlapján: http://bkf.emt.ro

A konferencián bemutatott előadások
nemzetközi azonosítóval (ISSN számmal)
ellátott,
online
konferenciakötetben
jelennek meg. A tavaly megjelent kötet itt
tekinthető meg.
Jelentkezés:
Előadás bejelentő lap
Külföldi jelentkezési lap
Belföldi jelentkezési lap
Jelentkezési határidők:
Előadás/poszter bejelentése és anyagának
beküldése: 2022. április 1.
A bejelentett előadás elfogadásának
visszaigazolása vagy poszterre jelölése: 2022.
április 11.
Jelentkezési
határidő
(előadás/poszter
nélkül): 2022. április 15.
Tervezett program:
május 12., csütörtök: regisztráció
május 13., péntek: egész napos kirándulás
május 14., szombat: plenáris előadások,
szekció-előadások, poszter bemutatás
május 15., vasárnap: hazautazás
A konferencia titkársága:
RO-400604 Cluj (Kolozsvár), B-dul 21
Decembrie 1989 nr. 116.
Postacím: RO-400750 Cluj, O.P. 1, C.P.
140
Tel./fax: +40-264-590825, Mobil: +40-744783237
E-mail: emt@emt.ro
Kapcsolattartó személy:
Mészáros
Cyntia,
programszervező
(programszervezo@emt.ro)
Bízunk benne, hogy minél többen
résztvevői
lehetünk
egy
tartalmas
konferenciának!
Tisztelettel,
a konferencia szervezőbizottsága nevében
Kovács Alpár
a BKF konferencia elnöke”
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Beszámoló és tisztújítás az OMBKE Bányászati Szakosztály
Budapesti Helyi Szervezeténél
2022. március 8.

Egyesületünk
új
székházának
emeleti tárgyalójában tartottuk ez évi
második rendezvényünket, melynek fő
napirendi pontjai a leköszönő elnökség
beszámolója és a tisztújítás, valamint a
küldöttek megválasztása a Bányászati
Szakosztály
és
az
Egyesület
küldöttgyűléseire.

Az elmúlt négy évünket, ahogy
mindenkiét keresztbe törte a koronavírus
járvány. Figyelembe véve „Rossz kedvünk
éveit” (nem pedig a telét, ahogy a színműíró
mondta), az első két „békeév” után is
igyekeztünk kevésbé kötött szabadtéri
programokkal is visszavenni normális
életünket a vírustól.

FOTÓ: Tóth Péter

Összességében helyi szervezetünk
egy híján 30 rendezvényt tartott az elmúlt
ciklusban. Ezek meghívóit inkább többé,
mint kevésbé feltettük az OMBKE levelező
listájára, így nemcsak a helyi szervezet
tagjai, de a lista-tagok is értesülhettek róla.
(Rendezvényeink nyilvánosak, így a helyi
szervezet tagjain kívüli tagtársakat is
szeretettel látunk. (Jó) szerencsére néha
meg is tisztelnek bennünket más helyi
szervezetek tagjai is!)
Az elnökségünk beszámolója után,
melyet
a
tagság
„közfelkiáltással”
jóváhagyott,
megválasztottuk
a
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület Bányászati
Szakosztályának Budapesti Helyi
Szervezetének megválasztott küldöttei a
Bányászati Szakosztály küldöttgyűlésére
Benke István
Benke Tamás
Fricz-Molnár Péter dr.

jelölőbizottságunk elnöke, Martényi Árpád
tagtársunk,
javaslatára
az
új
tisztségviselőinket és a küldötteket.
A szavazás végeredménye az alábbi
lett:
A
taggyűlés
tartózkodás
és
ellenszavazat nélkül megválasztotta a
helyi szervezet titkárának Hollósi
Lászlót és elnökének Szamek Zsoltot.
A küldöttgyűlésekre pedig az alábbi
küldötteket választottuk:

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület Bányászati Szakosztályának
Budapesti Helyi Szervezetének megválasztott
küldöttei az Egyesületi küldöttgyűlésre

Benke István
Hollósi László
Huszár László
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Hollósi László
Huszár László
Kovács Gyula
Martényi Árpád
Nagy Sándor
Szamek Zsolt
Tóth Péter
Vojuczki Péter dr.

Szamek Zsolt
Tóth Péter
Vojuczki Péter dr.

A hivatalos rész után baráti beszélgetést
folytattunk „műsorzárásig”.

(A tudósítást „képernyőre” vetette –
Szamek Zsolt)

Tisztújítás Dorogon
A 2022.03.09-én Kárpát Csaba javaslatát a
tisztújító taggyűlés elfogadta. A szavazás
végeredményét Farkas Miklós ismertette:
Elnök:
Glevitzky István
Titkár:
Raduka Ferenc
Vezetőség:
Hartyán Csaba
Dr. Korompay Péter
Mocsnik Imre
Mráz László
Pados József

Országos közgyűlés küldött: 4 fő
-Mocsnik Imre, Mráz László, hivatalból
Glevitzky István, Raduka Ferenc
Bányász szakosztály küldött: 9 fő
- Fülöp Zita, Hartyán Csaba, dr. Korompay
Péter, Mocsnik Imre, Mráz László, Pados
József, hivatalból Glevitzky István, Raduka
Ferenc, Bánhidi József
dr. Korompay Péter

Energetikai hírek
Az IEA tagjai 60 millió hordót
bocsátanak ki az ukrajnai konfliktus
közepette
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA)
tagjai az Egyesült Államok vezetésével
március 1-jén megállapodtak a nyersolaj
vészhelyzeti
készletekből
történő
összehangolt felszabadításáról. A döntés
Oroszország múlt heti ukrajnai inváziója
nyomán született, és 60 millió hordó kőolaj
piacra
bocsátását
eredményezi.
A
mennyiség fele az Egyesült Államokból
származik majd. Koichi Hagiuda japán
gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztert
idézték, aki azt mondta, hogy a többi tag
által fizetendő pontos részesedést a
következő napokban határozzák meg. Az
IEA-nak 31 tagja van - főként európai

országok, de az Egyesült Államok, Kanada
és Mexikó, valamint néhány ázsiai-csendesóceáni
ország
is.
A
kibocsátás
összehangolásáról egy rendkívüli ülésen
döntöttek, amelyet Jennifer Granholm
amerikai energiaügyi miniszter az IEA idei
miniszteri
találkozójának
elnökeként
vezetett. Az IEA tagjai együttesen 1,5
milliárd hordónyi biztonsági készlettel
rendelkeznek. A kezdeti 60 millió hordónyi
készletcsökkentés e készletek 4%-át teszi
ki, és napi 2 millió hordónak felel meg 30
nap alatt. Az összehangolt kibocsátás az
IEA 1974-es megalakulása óta a negyedik jegyezte
meg
közleményében
az
ügynökség. Korábban 1991-ben, 2005-ben
és 2011-ben tett közös lépéseket. Granholm
külön nyilatkozatban közölte, hogy az
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Egyesült Államok készen áll arra, hogy
szükség esetén további intézkedéseket
hozzon, miután a stratégiai kőolajkészletből
(SPR) először 30 millió hordót bocsátott ki.
Az IEA felszabadítása az SPR külön
koordinált felszabadítását követi, amelyről
az USA több más országgal, köztük
Kínával, Indiával, Japánnal, Dél-Koreával
és az Egyesült Királysággal 2021 végén
állapodott meg az olajárak emelkedésének
megfékezése érdekében. A Reuters a héten
megjegyezte, hogy Kína hivatalosan soha
nem kötelezte el magát az összehangolt
kibocsátás mellett, és ehelyett több olajat
vásárolt a tartalékaihoz. Az USA azonban
már folyamatban volt 50 millió hordó
felszabadítása az említett koordinált
erőfeszítés részeként, eladások és cserék
kombinációjával. Miközben azonban az
amerikai kormány felszabadítja az SPR-ből
az olajat, ellenáll a hazai termelőknek a
kitermelés
növelésére
irányuló
felhívásoknak. Február 27-én Jen Psaki, a
Fehér Ház sajtótitkára "téves diagnózisnak"
nevezte azokat a felhívásokat, hogy az USA
növelje saját olajtermelését. Azt mondta
továbbá, hogy a helyzet valójában igazolja
Joe Biden amerikai elnök azon véleményét,
hogy az országnak teljes mértékben
csökkentenie kell a kőolajtól való
függőségét - mind a külfölditől, mind a
belfölditől. Eddig az IEA tervezett
közleménye, valamint az OPEC+ csoport
március 1-jei döntése, miszerint folytatja a
termelés
tervezett
növelését,
nem
akadályozta meg, hogy az olajárak 2011 óta
a legmagasabb szintre emelkedjenek. A
Brent nyersolaj március 3-án rövid időre
elérte a hordónkénti 118 dollárt, majd
némileg visszaesett.
NewsBase
2022. 03. 07.

Az amerikai LNG reflektorfénybe kerül,
miközben Európa gázkérdésekkel küzd
Az
amerikai
LNG
a
figyelem
középpontjába került, miközben Európa
sürgősen mérlegeli, hogyan csökkentheti az
orosz gáztól való függőségét Moszkva
Ukrajna elleni támadása után.
Mi? Az amerikai LNG a figyelem
középpontjában áll, mint diverzifikációs
lehetőség, mivel az európai gázvásárlók

sürgősen mérlegelik a lehetőségeiket.
Miért? Oroszország múlt heti ukrajnai
invázióját követően. Mi következik ezután?
Várhatóan több amerikai LNG-mennyiség
kerül Európába, legalábbis a közeljövőben.
Az amerikai LNG ismét reflektorfénybe
került Oroszország múlt heti ukrajnai
invázióját követően, mivel újból sürgetővé
váltak a kérdések, hogy Európa hogyan
csökkentheti az orosz földgáztól való
függőségét. Az az elképzelés, hogy több
amerikai
LNG-t
lehetne
Európába
szállítani, nem új keletű, különösen Donald
Trump korábbi amerikai elnök kormánya
hangoztatta. Most azonban nyomós okok
szólnak amellett, hogy az európai vásárlók
inkább az amerikai LNG felé fordulnának,
és hogy a közelmúlt eseményei miatt
további amerikai projektek építése a
korábban vártnál gyorsabban folytatódhat.
Mindez két rendkívüli hetet követően
következett be, amikor az ukrajnai háborúra
gyors és drámai válaszlépések születtek,
többek között az Oroszország elleni
szankciók sorozata, valamint a különböző
vállalatok bejelentései, amelyek szerint
nem folytatnak többé üzleti tevékenységet
Oroszországban vagy Oroszországgal. A
földgázszektorban az egyik legjelentősebb
fejlemény az volt, hogy Németország
felfüggesztette az Oroszországból érkező
Északi
Áramlat
2
gázvezeték
engedélyeztetési folyamatát. Mivel a
gázvezeték üzembe helyezése jelenleg
rendkívül
valószínűtlennek
tűnik,
Németország ígéretet tett arra, hogy
helyette két tervezett LNG-importterminált
támogat. Eközben a Shell és a Centrica azon
vállalatok közé tartozik, amelyek közölték,
hogy kilépnek az orosz gázszállítási
megállapodásokból
és
projektekből,
megnyitva ezzel az utat más európai
gázimporttervek felgyorsítása előtt. Ezek a
fejlemények hozzájárultak ahhoz, hogy az
európai árak új rekordmagasra emelkedtek,
és a kereskedők most már 2023-ig tartó
energiahiányra számítanak.
Európa februárban már a harmadik egymást
követő hónapban maradt az amerikai
cseppfolyósított
földgáz
legnagyobb
importőre. A Refinitiv előzetes adataiból,
amelyeket a Reuters idézett, kiderült, hogy
a múlt hónapban az amerikai LNG-export
közel 75%-a Európába irányult. Az
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amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA)
pedig a múlt héten közölte, hogy az EU-ba
és az Egyesült Királyságba irányuló
amerikai LNG-export a 2021. novemberi
napi 3,4 milliárd köblábról (96,3 millió
köbméter) 2022 januárjára napi 6,5 milliárd
köblábra
(184,1
millió
köbméter)
emelkedett. Ez a legtöbb, az Egyesült
Államokból Európába szállított LNG az
eddigi havi szinten - jegyezte meg az
ügynökség. A közelmúltbeli fejlemények
még tovább gyorsíthatják az Európába
irányuló LNG-szállítások növekedését.
Ezek egybeesnek a Venture Global LNG
évi 10 millió tonnás (tpy) Calcasieu Pass
exporttermináljának
beindításával
Louisiana államban - ez az ötödik LNGüzem az USA Öböl-mentén. A Yiannis
tartályhajó március 1-jén indult el a
Calcasieu Passból a létesítmény első
üzembe helyező rakományával. A hajó úti
célja március 3-án még bizonytalan volt, de
kereskedők szerint valószínűleg az Atlantióceán medencéjében marad, esetleg
Európába tart. A Yiannist a japán JERA
bérli, amely hozzáféréssel rendelkezik a
franciaországi
Dunkerque
LNGimporttermináljához. A JERA és a Venture
Global közös nyilatkozatban közölte, hogy
a Calcasieu Pass tartja a világrekordot a
valaha épített leggyorsabb zöldmezős LNGlétesítmény tekintetében, mivel 29 hónap
alatt jutott el a végleges beruházási
döntéstől (FID) az LNG-termelésig. A
Venture Global már tervbe vette a második
terminál, a Plaquemines LNG építésének
megkezdését, amely valószínűleg a
következő amerikai LNG-projekt lesz,
amely eléri a FID-et. Az Öböl-parti más
létesítmények is egyre közelebb kerülnek az
FID-hez, beleértve a Corpus Christi és a
Cameron LNG bővítéseit. Eközben a
Tellurian nemrégiben bejelentette, hogy
áprilisban tervezi megkezdeni a Driftwood
LNG építését, függetlenül attól, hogy
addigra
véglegesíti-e
a
projekt
finanszírozását vagy sem. Más projektek is
próbálnak még előrehaladni, bár még
mindig
elegendő
beszállítót
kell
biztosítaniuk ahhoz, hogy folytatni tudják a
munkát. Ezek közé tartozik a NextDecade
Rio Grande LNG projektje, amelynek FIDjét nemrég 2022 második felére tolták ki. A
NextDecade-nek eddig csak egy átvételi

megállapodása van a létesítményre
vonatkozóan a Shell-lel, amely 20 éves
időtartamra 2 millió tonnát fedez le. A
vállalat tervei között szerepel egy
kezdetben két vonatból álló, évi 11 millió
tonnás kapacitású fejlesztés, amelyet
később öt vonatra bővítenének, 27 millió
tonnás kapacitással.
Hogyan tovább? Az orosz gáz Európába
történő áramlása nem szűnt meg, bár sürgős
tervek készülnek az európai függőség
csökkentésére. Valójában nem csak
vezetékes
gáz
áramlik
Európába
Oroszországból, a Rystad Energy tanácsadó
cég március 4-én arról számolt be, hogy
legalább öt LNG-hajó tart Oroszországból
nyugat-európai kikötőkbe.
A kontinensre irányuló orosz gázáramlás
jelentős
megszakadásának
kockázata
azonban most sokkal valószínűbbnek tűnik,
és már készülnek a vészhelyzeti tervek. Az
EIA szerint Oroszország, az Egyesült
Államok és Katar együttesen az európai
LNG-behozatal közel 70%-át adják 2021ben. Az USA részesedése ebből az elmúlt
években folyamatosan nőtt, és ez a
tendencia folytatódni fog. Ugyanakkor más
logisztikai kihívásokkal is számolni kell,
többek között a kontinens korlátozott
szabad
újragázosítási
kapacitásával.
Elemzők pedig megjegyezték, hogy az
LNG önmagában nem lenne elegendő a
hiány pótlására, ha az Európába irányuló
orosz gázáramlás megszakadna. Ha más
európai országok követik Németország
példáját az új LNG-importprojektek
támogatásában és felgyorsításában, az
segíthet, de az exportterminálok építéséhez
hasonlóan ez is időbe telik. Európa tehát
nehéz helyzetben van, de az ukrajnai háború
miatt valószínűbb, hogy mind a hazai
importterminálok, mind a külföldi
exportprojektek támogatottsága növekedni
fog.
NewsBase
2022. 03. 07.

Az EU Green Deal tervei 50 milliárd
köbméter orosz gázimportot
helyettesíthetnek
A
Nemzetközi
Energiaügynökség
felvázolta, hogy az EU a zöld energia
fellendítésével
és
a
fogyasztás
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csökkentésével egy éven belül hogyan
tudná egyharmadával csökkenteni az
Oroszországból származó gázimportját.
Az IEA közleményében azt írta, hogy az EU
a 155 milliárd köbméteres orosz
gázimportból 50 milliárd köbmétert tudna
kiváltani,
miközben
támogatná
az
energiabiztonságot és a megfizethetőséget.
Az intézkedések összhangban vannak az
európai zöld megállapodással, és valóban
továbbviszik azt.
A tervekre azután került sor, hogy Kadri
Simson energiaügyi biztos kijelentette,
hogy az EU a jövő héten javaslatokat tesz
közzé arról, hogyan lehetne az EU-t a lehető
leghamarabb függetleníteni az orosz gáztól.
"Az orosz gáztól való függőségünk
csökkentése stratégiai fontosságú az
Európai Unió számára. Az elmúlt években
már jelentősen diverzifikáltuk ellátásunkat,
LNG-terminálokat és új összekötő
vezetékeket építettünk. Az Ukrajna elleni
orosz támadás azonban vízválasztó pillanat.
A Bizottság a jövő héten javaslatot tesz arra,
hogy Európa miként válhat a lehető
leghamarabb függetlenné az orosz gáztól" mondta Simson.
"Az IEA elemzése számos konkrét lépést
vázol fel, amelyeket e cél érdekében
megtehetünk. Ez egy nagyon időszerű és
értékes hozzájárulás a munkánkhoz" - tette
hozzá.
A 10 pontos terv magában foglalja az orosz
szállítókkal kötött gázimport-szerződések
további aláírásának elutasítását, a zöld
energiaforrásokra való áttérést, valamint az
energiahatékonyság növelését és a
fogyasztás
csökkentését
célzó
intézkedéseket. A helyiségek fűtésének 1Cvel való csökkentése az egyik fő összetevő.
A javasolt intézkedések teljes mértékben
összhangban vannak az EU európai zöld
megállapodásával és a „Fit for 55”
csomaggal, ami az elkövetkező években
további
kibocsátás-csökkentést
tesz
lehetővé.
"Senkinek sincsenek már illúziói. Az, hogy
Oroszország gazdasági és politikai
fegyverként használja földgázkészleteit, azt
mutatja, hogy Európának gyorsan kell
cselekednie, hogy készen álljon arra, hogy
jövő télen jelentős bizonytalansággal kell
szembenéznie
az
orosz
gázellátás

tekintetében" - mondta Fatih Birol, az IEA
ügyvezető igazgatója.
"Az IEA 10 pontos terve gyakorlati
lépéseket tartalmaz annak érdekében, hogy
Európa egy éven belül több mint
egyharmadával csökkentse az orosz
gázimporttól való függőségét, miközben
biztonságos és megfizethető módon
támogatja a tiszta energiára való átállást.
Európának gyorsan csökkentenie kell
Oroszország domináns szerepét az
energiapiacain, és a lehető leggyorsabban
fel kell gyorsítania az alternatívákat."
A terv legfontosabb politikai intézkedése,
hogy nem kötnek új gázszerződéseket
Oroszországgal, miközben maximalizálják
a más forrásokból származó gázellátást.
A tervek szerint fel kell gyorsítani a nap- és
szélerőművek elterjedését, bővíteni kell a
nukleáris energiát, és növelni kell az
energiahatékonysági intézkedéseket a
háztartásokban és a vállalkozásokban.
A tervek szerint elegendő, akár 13 milliárd
köbméter gáz is rendelkezésre állhat ahhoz,
hogy 2022-ben az európai gáztárolók
feltöltéséhez
szükséges
minimális
gázmennyiséget meg lehessen határozni. Ez
azt jelentené, hogy 63 milliárd m3 orosz
gázimportot lehetne kiváltani.
Az energiahatékonysági intézkedések
fokozása és a megújuló energiaforrások
felhasználásának
felgyorsítása
kulcsfontosságú elemei az IEA 2050-re a
nettó nullára való áttérés ütemtervének.
Az IEA figyelmeztetett, hogy az orosz
gázellátás csökkentésének rövid távú
megoldásai - például az európai
széntüzelésű
erőműpark
fokozott
használata vagy alternatív tüzelőanyagok,
például olaj használata a meglévő
gáztüzelésű erőművekben - jelentős
kompromisszumokkal járnának, és nem
szerepelnek a javaslataiban.
Az IEA egyszerűen úgy érvelt, hogy rövid
távon nincs szükség a szénre.
Az IEA figyelmeztetett, hogy az orosz gázra
való támaszkodás csökkentése több
ágazaton átívelő, összehangolt és tartós
politikai
erőfeszítést
igényel,
az
energiapiacokról és az energiabiztonságról
folytatott erős nemzetközi párbeszéd
mellett.
Az alternatív gázvezeték- és LNGexportőrökkel - valamint más nagy
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gázimportőrökkel és -fogyasztókkal folytatott
megerősített
nemzetközi
együttműködés kulcsfontosságú lesz.
A kormányok, az ipar és a fogyasztók
közötti egyértelmű kommunikáció szintén
alapvető eleme a sikeres megvalósításnak.
A világ vezető energiaügyi hatóságaként az
IEA továbbra is a biztonságos és
fenntartható
energia
jövőjének
biztosításáról szóló globális párbeszéd
fókuszpontjaként fog működni.
A számokat tekintve a tervek szerint a
leghatékonyabb intézkedés az alternatív
gázforrások, például az LNG és a
csővezetékes import Közép-Ázsiából,
Afrikából és Európa saját készleteinek
felhasználása lenne. Ez évi 30 milliárd
köbmétert
helyettesítene.
Ezután
következett a fűtés
1C-vel való
csökkentése, ami évi 10 milliárd m3
megtakarítást jelentene. A bioenergia és az
atomenergia évi 13 milliárd köbmétert, míg
a szél- és napenergia évi 6 milliárd
köbmétert tudna helyettesíteni.
Barbara Pompili, az EU soros elnökségét
jelenleg betöltő Franciaország ökológiai
átállásért felelős minisztere elmondta:
"Minden eddiginél fontosabb, hogy
megszabaduljunk az orosz fosszilis
tüzelőanyagoktól és általában a fosszilis
tüzelőanyagoktól. A tét egyrészt az
éghajlatváltozás
elleni
küzdelem
felgyorsításának szükségessége, másrészt mint most láthatjuk - az európai kontinens
rövid távú energiabiztonsága. Az IEA által
ma javasolt 10 pontos terv gazdagítani fogja
gondolkodásunkat. Részletesen meg fogjuk
vizsgálni ezeket a javaslatokat, mivel a
francia elnök tegnap bejelentette a
Franciaországra vonatkozó átfogó ellenálló
képességi tervet. Ennek a tervnek a
részeként a kormányom egy sor olyan
intézkedésen
dolgozik,
amelyekkel
biztosíthatjuk
energiarendszerünk
robusztusságát, és amelyek minden
bizonnyal visszhangozzák majd az IEA
javaslatait."
NewsBase
2022. 03. 07.

Olaszország a következő hónapokban
bővíti az algériai gázvásárlásokat
Olaszország néhány hónapon belül akár évi
30 milliárd köbméter algériai gázt is
importálhat - közölte az észak-afrikai
ország nagykövete március 4-én, ami
meredek növekedést jelent a tavalyi 21
milliárd köbméteres római gázvásárláshoz
képest.
Olaszország és más európai országok az
ukrajnai konfliktust követően azon
fáradoznak, hogy csökkentsék az orosz
gáztól való függőségüket. Február végén a
kormány bejelentette, hogy egy sor
"rendkívüli" intézkedést készít elő az orosz
gázellátás megszakadásának kockázatát
enyhítendő,
beleértve
a
gázimport
diverzifikálását. A legnagyobb szállító
jelenleg Oroszország, amely tavaly 29
milliárd köbmétert szállított az országnak.
"Olaszország számíthat az algériai gáz
további, azonos áron történő szállítására,
hogy már a következő hónapokban elérje,
sőt talán meg is haladja a 30 bcm-t" mondta Abdelkrim Touahria nagykövet az
Il Sole 24 Ore című napilapnak.
Olaszország a Földközi-tenger alatt húzódó
Transmed gázvezetéken keresztül jut
algériai gázhoz. A további import "ha nem
is teljesen, de legalább jelentősen
csökkentheti az ukrán válság és az
Oroszország elleni szankciók hatását az
olasz energiaellátási rendszerre" - mondta a
nagykövet.
Kapcsolódó hír, hogy az Intesa Sanpaolo
olasz
bankcsoport
március
elején
bejelentette, hogy stratégiai felülvizsgálat
alá vonja oroszországi tevékenységét
Moszkva ukrajnai akcióinak fényében.
Európa egyik legnagyobb bankja, az Intesa
Sanpaolo az évek során jelentős szerepet
játszott az orosz olaj- és gázipari projektek
és ügyletek finanszírozásában. Figyelemre
méltó tranzakciói közé tartozik az az 5,2
milliárd eurós hitel, amelyet a Rosznyeft
nemzeti olajvállalatban lévő 19,5%-os
részesedés
oroszországi
eladásának
támogatására nyújtott 2017-ben a Qatar
Petroleumnak
és
a
Glencore-nak.
Finanszírozta
továbbá
a
Gazprom
Törökországba tartó, évi 16 milliárd
köbméteres Kék Áramlat gázvezetékének
megépítését.
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Eközben Olaszország legnagyobb olajipari
vállalata, az Eni bejelentette, hogy kivonul
a Kék Áramlatból. A SACE olasz
exporthitel-ügynökség pedig március 4-én
közölte, hogy az ukrajnai helyzet romlása
miatt
ideiglenesen
leállította
az
oroszországi és fehéroroszországi projektek
értékelését.
NewsBase
2022. 03. 08.

Németország megegyezett az LNG
importterminálról
Németország megerősítette az első LNGimporttermináljának terveit: az állami
tulajdonú KfW befektetési csoport március
4-én memorandumot írt alá a holland
gázhálózat-üzemeltetővel, a Gasunie-val és
a német RWE energiakonszernnel a
projektről.
A német kormány nemrégiben elrendelte az
orosz Északi Áramlat-2 gázvezeték
tanúsításának
leállítását
Oroszország
ukrajnai fellépése miatt. Helyette a
projektet
várhatóan
két
LNGimportterminál - egy Brunsbuettelben és
egy Wilhelmshavenben - váltja fel.
A Gasunie közölte, hogy a Brunsbuettel-i
létesítmény alapkőletételére várhatóan még
az idén sor kerül, amelynek újragázosítási
kapacitása évi 8 milliárd köbméter lesz. Az
üzemet a holland cég fogja üzemeltetni, de
a KfW 50%-os részesedést szerez, és a
német kormány nevében finanszírozást
biztosít.
Németország korábban megelégelte az
orosz energiától való viszonylag nagyfokú
függőségét, de az új kancellár, Olaf Scholz
alatt álláspontja gyökeresen megváltozott.
"A
Brunsbuettel-i
LNG-terminál
megépítésével
a
Gasunie
fontos
hozzájárulást nyújt az európai ellátás
biztonságához" - mondta Sigrid Kaag német
pénzügyminiszter egy nyilatkozatban. "Jó
lépés az Oroszországból származó
gázimporttól
való
függőség
csökkentésében."
Robert Habeck német éghajlatvédelmi
miniszter,
bár
az
ország
kormánykoalíciójában a Zöldek pártjának
tagja, szintén dicsérte a projektet, noha
pártja
korábban
bírálta
a
több

cseppfolyósított földgáz behozatalára
irányuló német terveket.
"A brunsbütteli LNG-terminállal a legújabb
geopolitikai fejleményekre reagálunk" mondta. "Csökkentenünk kell az orosz
gáztól való függőséget. Az LNGterminálok hozzájárulnak Németország és
Európa
ellátásbiztonságának
növeléséhez"."
A terminál egy későbbi szakaszban maga is
átalakítható zöld hidrogén fogadására,
vagyis szerepet játszhat Németország
hosszabb
távú
energiaátállási
stratégiájában.
A Gasunie eredetileg egy másik holland
vállalattal, a Vopakkal és a német
Oiltankinggal közösen fejlesztette ki a
Brunsbuettel létesítményt. A Vopak
azonban tavaly novemberben közölte, hogy
kiszáll a projektből, az Oiltanking pedig
nem
erősítette
meg
további
elkötelezettségét. A projektre vonatkozó
végleges beruházási döntés (FID) még nem
került bejelentésre.
NewsBase
2022. 03. 08.

Az orosz fosszilis tüzelőanyagembargóról szóló uniós tárgyalások
Moszkva megrovását váltják ki
A Nyugat az orosz kőolajra vonatkozó
embargó bevezetését fontolgatja, amire
Moszkva azzal válaszolt, hogy Oroszország
megszakíthatja az Európába irányuló
energiaellátást.
Az amerikai Biden-kormányzat az ukrajnai
konfliktus eszkalálódására válaszul az orosz
olaj, gáz és más kőolajtermékek amerikai
importjának betiltását tervezi - jelentette a
Financial Times március 8-án. A döntést
Washington európai szövetségeseivel
egyeztetve hozták meg, bár nem világos,
hogy az USA-n kívül pontosan milyen
lépéseket tesznek majd az országok.
A Fehér Ház március 8-án közölte, hogy Joe
Biden elnök "intézkedéseket fog bejelenteni
annak érdekében, hogy továbbra is
felelősségre vonja Oroszországot az
Ukrajna ellen indított, provokálatlan és
indokolatlan háborúja miatt", anélkül, hogy
részletezte volna, milyen intézkedéseket
hajtana végre.
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A Nyugat eddig vonakodott olyan
szankciók
bevezetésétől,
amelyek
közvetlenül érintenék az orosz olaj- és
gázexportot, tartva annak a globális
energiaválságra
gyakorolt
következményeitől. Az országok azonban,
különösen Európában, egyre inkább
közelednek az ötlethez, mivel Oroszország
ukrajnai
katonai
műveletei
egyre
fokozódnak.
Az orosz állami televízióban elhangzott
beszédében Alekszandr Novak orosz
energiaügyi miniszterhelyettes azt mondta,
hogy "az orosz olaj elutasítása katasztrofális
következményekkel járna a világpiacra
nézve", és azt állította, hogy az olaj ára
hordónként 300 dollár fölé szökhetne.
Németországnak az orosz Északi Áramlat-2
gázvezeték
tanúsítási
folyamatának
leállításáról szóló döntésére utalva
kijelentette, hogy Moszkvának "minden
joga megvan ahhoz, hogy hasonló döntést
hozzon, és embargót vezessen be az Északi
Áramlat-1 gázvezetéken keresztül történő
gázszállításra". Hozzátette, hogy az európai
fogyasztók számára lehetetlen lenne az
orosz kőolaj azonnali pótlását megoldani.
"Évekbe fog telni, és még mindig sokkal
drágább lesz az európai fogyasztók
számára" - mondta. "Végső soron őket fogja
a legrosszabbul sújtani ez az eredmény".
A Bank of America elemzői egyetértenek
abban, hogy az árak elérhetik a hordónkénti
200 dollárt, ha az orosz olajexport nagy
részét embargó alá vonják. Az EU eddig
ellenállt az azonnali lépések megtételének,
ehelyett azt sugallta, hogy az orosz olajtól
és gáztól való függőséget idővel
csökkenteni lehetne.
"Ez nem könnyű, de megvalósítható" mondta Frans Timmermans március 7-én az
Európai
Parlament
környezetvédelmi
bizottsága előtt, megjegyezve, hogy
Oroszország
jelenleg
az
EU-ban
elfogyasztott gáz 40%-át szállítja.
NewsBase
2022. 03. 09.

EurOil: a gázárak az egekbe szöktek a
folyamatos ukrán konfliktus közepette
A holland TTF csomóponton a fronthavi
gázár március 7-én közel 4000 dollárra
szökött 1000 köbméterenként, az ukrajnai

konfliktus eszkalálódása közepette, amely
ráépült az Európában már meglévő
energiaválságra.
Az áprilisi kontraktus a csomóponton rövid
időre 345 euró/1000 köbméteren állapodott
meg
GMT
08:30
körül,
ami
köbméterenként 3 990 dollárnak felel meg.
A napi átlaga 227 euró volt.
A nyomás gyorsan nőtt az európai
gázárakra, mióta Moszkva megkezdte
katonai hadjáratát Ukrajnában. Az árak már
az elmúlt hónapokban is rekordszintre
emelkedtek az Oroszország és a Nyugat
közötti
feszültségek
eszkalálódása,
valamint a koronavírus (COVID-19)
korlátozások enyhülését és a globális
ellátási korlátokat követő kereslet erőteljes
fellendülése miatt.
Egyre nagyobb az aggodalom, hogy az
ukrajnai konfliktus az országon keresztül
történő orosz gáztranzit megszakadásához
vezethet, annak ellenére, hogy egyelőre a
kínálat ténylegesen magasabb, mint
februárban volt. Eközben az elmúlt
napokban Európa-szerte alacsonyabbra
csökkent a hőmérséklet, és az LNG iránti
ázsiai kereslet megugrott, ami korlátozza az
európai
kikötőkbe
küldhető
gáz
mennyiségét.
A válság több uniós tagállamot arra
késztetett, hogy átgondolja az orosz
energiától való függőségét, köztük
Németországot, amely leállította az orosz
Északi Áramlat-2 gázvezeték tanúsítási
folyamatát, amely szükséges ahhoz, hogy a
projektből valaha is áramolhasson a gáz.
Azóta Berlin bejelentette, hogy két olyan
LNG-importterminál építésének szenteli
magát Észak-Németországban, amelyek
helyettesítésére szolgálhatnak.
NewsBase
2022. 03. 10.

Az USA betiltja az orosz olaj és gáz
importját
Joe Biden amerikai elnök március 8-án
bejelentette, hogy országa betiltja az orosz
olaj és gáz, valamint a szén behozatalát.
Erre azért került sor, mert az Egyesült
Államok szigorítja az Oroszországgal
szembeni szankciókat válaszul Moszkva
ukrajnai inváziójára. A Fehér Ház
közleményében a lépést "széleskörű
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kétpárti támogatással rendelkező, jelentős
intézkedésnek nevezte, amely tovább
fosztja meg Putyin elnököt azoktól a
gazdasági forrásoktól, amelyeket arra
használ, hogy folytassa szükségtelen
háborúját". Az Egyesült Államok a globális
szövetségesekkel, valamint mindkét párt
kongresszusi tagjaival konzultálva hozta
meg a döntést - folytatódott a közlemény.
Az amerikai Energiainformációs Hivatal
(EIA) szerint az orosz nyersolaj és
finomított termékek amerikai importja
2021-ben átlagosan nagyjából 672 000
hordó/nap (bpd) volt, ami a teljes folyékony
üzemanyagimport 8%-át teszi ki. Az
Egyesült Államok nincs annyira kitéve az
orosz kőolajnak és földgáznak, mint az
európai országok, de ettől függetlenül
Biden döntésének várhatóan messzemenő
hatásai lesznek, beleértve a hazai
benzinárakra gyakorolt nagyobb felfelé
irányuló nyomást. A március 8-i
végrehajtási rendelet értelmében Biden
megtiltja továbbá az új amerikai
befektetéseket az orosz energiaágazatban,
és megtiltja az amerikai állampolgároknak,
hogy
olyan
külföldi
vállalatokat
finanszírozzanak vagy tegyenek lehetővé,
amelyek oroszországi energiatermelésbe
fektetnek be. A tilalom napok óta tartó belföldi és nemzetközi - vitát követ - az
orosz nyersolajra vonatkozó esetleges
embargó előnyeiről. Olyan országok, mint
Németország, ellenálltak egy teljes
nemzetközi embargónak, mivel féltek attól,
hogy egy ilyen lépés milyen hatással lenne
Európára, amely sokkal nagyobb mértékben
függ az orosz olajtól. "Ezt a tilalmat annak
tudatában terjesztjük elő, hogy sok európai
szövetségesünk és partnerünk nem biztos,
hogy képes lesz csatlakozni hozzánk" jelentette ki Biden. "De szorosan
együttműködünk
Európával
és
partnereinkkel, hogy hosszú távú stratégiát
dolgozzunk ki annak érdekében, hogy
csökkentsük az orosz energiától való
függőségüket is". Az Európai Unió
ugyanezen a napon valóban bemutatott egy
tervet, amelynek célja, hogy egy éven belül
kétharmadával csökkentse az orosz
gázimportot. Az EU-ból 2020-ban kilépő
Egyesült Királyság pedig azt mondta, hogy
2022 végéig fokozatosan leállítja az
Oroszországból származó kőolaj és

kőolajtermékek importját, és fontolóra
veszi, hogy ugyanezt teszi a gázzal is.
Moszkva megtorolja a legújabb lépéseket.
Március 8-án este Putyin rendeletet adott ki,
amely az év végéig betiltja bizonyos
nyersanyagok és áruk exportját. A részletek
kezdetben nem voltak ismertek, az orosz
kabinet két napot kapott arra, hogy
összeállítsa a tilalom alá eső áruk és
országok listáját. Alekszandr Novak orosz
miniszterelnök-helyettes
egy
nappal
korábban arra figyelmeztetett, hogy a
megtorló intézkedések között szerepelhet az
Európába
az
Északi
Áramlat-1
gázvezetéken
keresztül
történő
gázszállítások leállítása. Novak elmondta,
hogy az országnak más lehetőségei is
vannak olaja eladására, ha az USA és az EU
az orosz import betiltására lép, és
figyelmeztetett, hogy az olajárak a tilalmak
miatt hordónként 300 dollárra vagy még
magasabbra is emelkedhetnek. A Brent
nyersolaj irányadó árfolyama március 9-én
hordónként 127 dollár körül mozgott - 2012
óta a legmagasabb szinten -, miután március
7-én rövid időre hordónként 139 dollárig
emelkedett.
NewsBase
2022. 03. 10.

Mi történik, ha Moszkva leállítja az
Európába irányuló gázszállítást?
Oroszország a hét elején felvetette, hogy a
nyugati szankciókra adott válaszlépésként
esetleg leállíthatja az Európába irányuló
gázszállításokat az Északi Áramlat-1
gázvezetéken keresztül, és a kormány
várhatóan hamarosan tervet terjeszt elő
bizonyos áruk egyes országokba irányuló
exportjának blokkolására. Ha Oroszország
részben vagy teljesen megszakítaná az
Európába
irányuló
gázszállításokat,
érdemes megfontolni, hogy ez milyen
súlyos következményekkel járna a
kontinensre nézve.
Az orosz gázszállítások az európai
gázszükséglet mintegy 35-40%-át fedezik,
de az egyes országok nagymértékben eltérő
mértékben
függenek
ezektől
a
szállítmányoktól. Míg az olyan országok,
mint
az
Egyesült
Királyság
és
Spanyolország alig importálnak orosz gázt,
addig más országok, mint Németország,
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Olaszország
és
Hollandia
jelentős
mennyiséget vásárolnak. Ez a három ország
2020-ban 56,3 milliárd köbméter, 19,7
milliárd köbméter, illetve 11,2 milliárd
köbméter orosz gázt vásárolt.
Fontos azonban azt is figyelembe venni,
hogy az orosz gáz mekkora részesedéssel
rendelkezik az adott gázpiacon, valamint
azt is, hogy milyen mértékben állnak
rendelkezésre alternatívák. Németország
például keresletének közel felét orosz
gázzal fedezi, míg Olaszország 46%-ban
támaszkodik rá. Míg azonban Olaszország
meglehetősen diverzifikált gázimportmixszel rendelkezik, hiszen az LNG mellett
Afrikából és Azerbajdzsánból is képes
vezetékes
gázt
beszerezni,
addig
Németország
kevésbé
van
biztos
helyzetben, mivel korlátozott az északitengeri gázmennyiség, amelyet még be tud
szerezni. Azt is figyelembe kell venni, hogy
a gáz milyen szerepet játszik a nemzeti
energiamixben. Németországban a teljes
energiafogyasztás mintegy harmadát teszi
ki, míg az olyan országokban, mint
Lengyelország, ez az arány jóval
alacsonyabb, mivel az energia nagy részét
szén elégetésével állítják elő.
Egy üzemzavar mindenesetre a jelenleginél
is magasabbra repítené az európai
gázárakat, és ez példátlan mértékű
keresletcsökkenést eredményezne, többek
között a gázra alapanyagként támaszkodó
európai műtrágyagyárakban. A magas árak
miatt sokan már bezártak, és a gázárak
további
emelkedése
műtrágyahiányt
okozna, ami az ukrajnai mezőgazdaságban
bekövetkező
zavarokkal
párosulva
potenciálisan élelmiszerválsághoz vezetne.
A Yara március 9-i bejelentése, miszerint a
magas árak miatt leállítja olaszországi és
franciaországi
műtrágyagyárainak
termelését, valószínűleg jelzi, hogy mi fog
következni.
Ennek ellenére Oroszországnak jó oka van
arra, hogy ne csökkentse a szállítást. A
Gazpromot megfosztanák a bevételektől,
amelyeket beruházási projektekre és a
belföldi piac gázár-támogatására használ
fel. Ezenkívül a vállalatnak több milliárd
dollárnyi jogi költséget kellene kifizetnie,
ha bármilyen szerződést megszegne, és a
megbízható gázszállítóként szerzett hírneve

romokban heverne, ami hosszú évekre
aláásná az európai üzletét.
NewsBase
2022. 03. 10.

A brit kormány a rétegrepesztés
tilalmának feloldását tekinti
lehetőségnek
Az Egyesült Királyság kormánya szerint a
hidraulikus repesztés tilalmának feloldása
lehet az egyik lehetőség az asztalon, mivel
Moszkva ukrajnai invázióját követően az
ország
energiabiztonságának
megerősítésére keres megoldást.
Boris Johnson jelenlegi miniszterelnök volt
az, aki 2019 végén meghozta a döntést a
rétegrepesztésre vonatkozó moratórium
elrendeléséről, annak ellenére, hogy az
általa
vezetett
Konzervatív
Párt
hagyományosan
támogatja
a
nem
hagyományos technológia alkalmazását,
mint a palagázban rejlő több trillió
köbméternyi
gáz
felszabadításának
eszközét. A kormányra azonban most
nyomás nehezedik, hogy tegyen többet a
magas energiaköltségek elleni védelme és
az ellátás biztonságának javítása érdekében,
miután a gázárak hónapok óta szárnyalnak,
és fennáll annak a potenciális kockázata,
hogy az ukrajnai válság eszkalálódása
esetén Oroszország megszakíthatja az
Európába irányuló gázszállításokat.
"Mindenki elvárná a miniszterelnöktől,
hogy
vizsgálja
meg
az
összes
lehetőségünket" - mondta a Downing Street
egyik szóvivője március 9-én a Financial
Timesnak, amikor arról kérdezték, hogy
Johnson fontolóra venné-e a moratórium
feloldását.
Kwasi Kwarteng gazdasági miniszter a
közelmúltban hasonlóképpen azt mondta,
hogy a kormány mindig is "nyitottan állt" a
rétegrepesztéshez,
amennyiben
az
biztonságos és fenntartható módon valósul
meg.
Johnson az orosz betörés nyomán több
kiigazítást is szeretne eszközölni az
Egyesült Királyság energiastratégiájában. A
szárazföldi palagáz-fejlesztés mellett a
hírek szerint a tengeri olaj- és gázipari
engedélyezési körök újraindítását is tervezi,
hogy ösztönözze az új felfedezések
felkutatását. Ezek a fordulók 2019 óta
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szünetelnek, amikor az Olaj- és Gázügyi
Hatóság közölte, hogy felülvizsgálatot fog
végezni annak megállapítására, hogy az
engedélyezési politika összhangban van-e
az Egyesült Királyság éghajlati céljaival.
"Biztosítanunk
kell,
hogy
legyen
helyettesítő ellátásunk" - mondta Johnson
egy március 7-i sajtótájékoztatón. "Az
egyik dolog, amit vizsgálunk, az a
lehetőség, hogy több saját szénhidrogént
használjunk fel... Növelnünk kell az
önellátásunkat."
Az Egyesült Királyság gázellátásának
mindössze 4%-át szerzi be Oroszországból,
de az Európába irányuló szállítások
megszakadása
minden
bizonnyal
tovagyűrűzne, és magasabb árakhoz és
esetleges hiányhoz vezetne.
A moratórium bevezetése előtt csak néhány
vállalat próbálkozott a palagázkészletek
feltárásával az Egyesült Királyságban, és
sokuknak a helyi hatóságok és a
környezetvédők ellenállása akadályozta
meg az előrelépést. A Cuadrilla Resources,
amely az Egyesült Királyságban a
palagázfejlesztés élére állt, februárban
felszólítást kapott, hogy cementezze be az
Egyesült Királyságban található egyetlen
két
vízszintes
palagázkutat,
és
figyelmeztetett, hogy nagyon költséges
lenne helyreállításuk.
Eközben az Egyesült Királyság lakossága a
magasra szökő energiaárak ellenére
továbbra is határozottan ellenzi a
palagázfejlesztést. A YouGov legutóbbi
felmérése szerint decemberben a lakosság
55%-a ellenezte, hogy az Egyesült
Királyságban palagázt termeljenek ki, míg
mindössze 19% támogatta, 25% pedig
bizonytalan volt. Korábban a közvéleménykutatások azt mutatták, hogy a lakosságnak
még rosszabb véleménye van a palagázról,
mint a szénről.
NewsBase
2022. 03. 11

A holland biztonsági felügyelet továbbra
is kockázatosnak tartja a groningeni
termelést
A holland biztonsági felügyelet óva intett
attól, hogy újraindítsák az extra gázáramlást
az óriási groningeni gázmezőn, annak

ellenére, hogy Európa az ukrajnai háború
miatt akut energiaválsággal küzd.
Groningen a legnagyobb európai mező
Oroszországon kívül, és csúcspontján,
1986-ban 88 milliárd köbméter gázt termelt.
A kitermelési tevékenység azonban
földrengéseket okozott, és végül a holland
kormány 2014-ben intézkedett, és a Shell és
az ExxonMobil közös vállalatát, a NAM-ot
a mező bezárására kötelezte. A teljes
leállítást eredetileg 2030-ra tervezték, de a
célt 2019-ben 2022-re hozták előre.
A kormány már egyszer felülvizsgálta a
2022. október 1-jéig tartó évre vonatkozó
éves termelési kvótát annak fényében, hogy
mennyire szűkössé vált az európai gázpiac,
és januárban úgy döntött, hogy 3,9 milliárd
köbméterről csaknem megduplázza azt 7,6
milliárd köbméterre. Kitart azonban
amellett, hogy a mező a tervek szerint idén
októberben teljesen leállítja a kitermelést.
A mező bezárásának elhalasztására irányuló
felhívások ellenére a kormány nem
hajlandó tovább módosítani terveit.
Március 8-án pedig a holland állami
bányafelügyelet, amely a kormánynak
tanácsot ad, hangsúlyozta, hogy a termelés
továbbra is biztonsági kockázatot jelent a
térségben élő emberekre nézve.
"Csak akkor lesz Groningen ugyanolyan
biztonságos, mint Hollandia többi része, ha
a gázkitermelést fokozatosan leállítják, és
megerősítik a szükséges házakat" - mondta
Theodor Kockelkoren, a felügyelet
főfelügyelője egy nyilatkozatban.
Hollandia mégis kénytelen lehet lépéseket
tenni, mivel saját fogyasztóinak az egész
Európához
hasonlóan
emelkedő
energiaszámlákkal kell szembenézniük. Az
EU akár nyomást is gyakorolhat a
kormányra, hogy változtasson álláspontján,
különösen akkor, ha Oroszország beváltja
fenyegetését, és megszakítja a kontinensre
irányuló gázszállításokat. A blokk emellett
az LNG-behozatal bővítésére törekszik,
különösen az Egyesült Államokból és
Katarból.
NewsBase
2022. 03. 11

Zelei Gábor
19

FÖCIK Hírek

A REFLECT projekt webináriuma, 2022. 03. 17. Téma: European
Geothermal Fluid Atlas. Regisztrálni kell!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Tisztelettel
küldöm
a
EU
által
finanszírozott REFLECT - geotermikus
projekt webinárjának meghívóját!
Within the framework of the EU-funded
project REFLECT, we are organising the
webinar ‘European Geothermal Fluid
Atlas’ on Thursday, 17 March 2022, 16:0017:30 CET (Brussels time).
The European Geothermal Fluid Atlas will
provide information on geothermal fluid
properties from 21 European countries. The
data will be public and available to all
geothermal operators and stakeholders.
Formerly existing and newly measured data
will be visualised in the platform. The layers
will provide point feature information
presented on a base map, including
geography, geology and depth range, as

well as physical and chemical properties of
fluids. Data of wells, rocks and reservoirs
will be also available. The focus is on the
fluids used for electricity generation (> 100
°C), but there is also a potential to include
data from heat projects.
The host of the webinar will be REFLECT
project manager Katrin Kieling (Helmholtz
Zentrum
Potsdam
–
Deutsches
GeoForschungsZentrum). The speakers will
be REFLECT scientific coordinator Simona
Regenspurg (Helmholtz Zentrum Potsdam –
Deutsches
GeoForschungsZentrum)
and project partners Éva Hartai and Károly
Kovács (University of Miskolc).
Learn more and register for the free
webinar at the following link.
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

Miskolci Egyetem Hírei
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Felhívás

Tisztelt Tagtársak, Egyesületünk is
támogatja Buda Attila és Tóth János, a
Magyar bányák 1920-ig, képeslapokon c. új
könyvének
megjelentetését.
A
rendelkezésre álló forrás csak korlátozott
példányszám
megjelentetését
tenné
lehetővé, ami magas egy példányra jutó
fajlagos árat eredményezne. Egy kis
összefogással sokkal több érdeklődőhöz
juthatna el ez a könyv.

Biztatom
tagtársainkat,
hogy
Egyesületünknél
5.000,-Ft/példány
befizetésével jegyezze elő ezt a könyvet. Az
utalás megjegyzés rovatába legyenek
kedvesek beírni, hogy „Magyar Bányák”.
Segítségüket előre is köszönjük!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

* * *
Meghívó
A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (MOGIM) szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
Papp Simon Népfőiskola Tagozat következő rendezvényére:

Buda Attila - Tóth János
Magyarország gyógyfürdői XIX-XX. századi képeslapokon
című könyv bemutatójára.

Ideje: 2022. március 22. (kedd) 16:30 óra
Helye: MOGIM Szabadtéri kiállítás, kiállító terem
(Zalaegerszeg, Falumúzeum u.)

Program:
A vendégeket köszönti:
Péter Károly
múzeumigazgató
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum

A könyvet bemutatja és dedikálja:
Buda Attila
A rendezvény során lehetőség van a könyv megvásárlására.
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ÉLETUTAK – Németh György
(Gyémántokleveles bányaművelő mérnök, építőipari gazdasági mérnök, a Veszprémi Szénbányák
ny.vezérigazgatója, a Magyar Bányászati Szövetség alapító elnöke, az OMBKE tiszteleti tagja)
Ami eddig történt velem…
(Vagy, ahogy emlékszem)
Mottó:
„A cél halál, az élet küzdelem és az élet célja e küzdés maga”
(Madách: Az ember tragédiája –tizenharmadik szín)

1936-45 Gyerekkor!
Édesapám a vasmegyei Táplánfán (a mai
Táplánszentkereszten) született, soproni
tanonc évei után tulajdonosként Budapesten
vezetett minőségi cipőket készítő üzletet.
Édesanyámmal
a
Hegykő-Cseraljai
kovácsmester
legidősebb
lányával
megismerkedve visszatért Sopronba és az
Ötvös utcában nyitott a háború elött
viszonylag jól menő cipészetet és cipő
felsőrész kereskedést. Apám világéletében
kétkezi munkás volt, viszont az a tény, hogy
az üzletében alkalmazottjai is voltak
mintegy másfél évtizeddel később nem
bizonyult előnyösnek a káderlapomon.
(“Származása: egyéb”)
Szüleim 1934-ben született első fiú
gyermeke, Ferenc, az akkor még
gyógyíthatatlan kanyaró járvány egyik
áldozataként csecsemő korában elhunyt.
Én, másodikként 1936. május másodikán,
Sopronban, a Hátulsó utcában születtem. A
“Hátulsó utca” (ma is ez a neve) poncichter
negyed volt, majdnem mindenki németül
beszélt. Lakásunk az utca 9. számú házában
a híres soproni "Stornó család" tulajdonában
lévő bérházban volt, a ház további 10-12
lakásával együtt.
Emlékszem a házbeli gyerekekkel, köztük a
Spitzer család gyerekeivel a nagy udvaron, az
ecetfa alatt folytatott közös játékainkra. Nagy
volt velük a barátság, amely még ma is tart
elsősorban “Sándi”-val, a későbbi Alexander
Spitzerrel a bécsi U-Bahn egykori
főmérnökével.
A ház egyik lakói voltak továbbá a Bummer
család: a szűcs foglalkozású férjet valamivel
az én születésem előtt elvesztő aranyos, olasz
származású, ezért se magyarul, se németül
rendesen nem tudó Bummer néni, valamint a
fiai, a nálam, mintegy 10-12 évvel idősebb
Aldó és Ninó. A Bummer Aldó volt az egyik

első példaképem, aki örökké vizsgára
készült, hamarosan kohómérnök lett és 45ben a WM Csepel főmérnökeként magas
rangú szovjet tisztekkel ült be egy
személyautóba, … így látták utoljára. A
velünk, házbeli gyerekekkel mindig
barátságos, műszerésznek tanuló fiatalabb
Ninó, (tkp. Antonino) fotózásra, fényképek
előhívására, biciklizésre és képeslapokból
olasz nyelvre, továbbá a “Oh sole mio…”-ra
tanított bennünket. Bummer Ninó, évekkel
később Tárczy-Hornoch Antal műszerésze
lett, és akit ekkor már Pepi-nek hívott
mindenki és akinek én sokat köszönhetek…
De erről majd később.
1944. okt. 20. péntek: megszületik az öcsém,
Laci. Bombázások, közös ima és egyházi
énekek, továbbá veszekedések két nyelven a
légópincében, ahol sötét van, és csak kübli
van WC helyett. Édesanyám keze a 44. dec.
6-i bombázáskor eltörik, a néhány hetes
kisöcsém gondozása érdekében, mivel vonat
nincs, gyalog megyünk Hegykőre. Kegyetlen
hideg volt és 22 km jó hosszú út! Szomorú
karácsony. Édespám az üzlet miatt
Sopronban maradt, hetenkénti utánpótlást
vittem neki 8 évesen, egy-egy nálam néhány
évvel idősebb rokon kíséretében, néha
alkalmi lovasfuvarral, de többnyire újra
gyalog.
Bejönnek az oroszok, jó kis cirkuszok,
zabrálás: óra, bicikli továbbá hol a bárisnya?
Vissza Sopronba, az üzletet kirabolták, a
lakásunkból szinte mindenünket elvittek, az
iskolában
a
háborús
gyerekek
“gyűjteményéből” gyakran pukkan, vagy
elsül valami, minden gyerek gázálarctokban
hordja a könyveit, -ez a divat- én is akarok
egyet: a 48-as laktanyában mellém lőnek a
ruszkik. Egy kicsit éhezünk. Augusztusban
Apám
beírat
a
66-os
(iparos)
cserkészcsapatba, cserkésztáborba mehetek
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Rábasebesre. Az UNRA kaját, a Kossuth
Lajos utcai amerikai misszió, az „amik”
pedig még csokoládét is adtak, mi gyerekek
csodálatosnak éreztük ezt a nyarat, majdnem
minden nap jóllakhattunk!
Innen-onnan
összeszedett
bútorokkal,
Édesapám
üzletének
maradványaival
szüleim „újra kezdenek” a régi üzletünk
feletti lakásban, ahová a régi lakóknak nem
sikerült Hitlerék valamelyik halálgyárából
visszatérni. Elszabadul az infláció, sok babot
eszünk, mert az van, Laci öcsémnek néha
szerzünk tejet Kópházáról (oda-vissza 7-7
km gyalog). Spitzerék Bécsben laknak,
üzenik, hogy ott még bab sincs, ők tényleg
éheznek.
1945-54 Iskolák
Az elemi iskola: 1942 őszén kezdtem az első
osztályt. Eredetileg a soproni Petőfi-téri, Szt.
Imre Katolikus Fiu Iskolában iratkoztunk, de
az iskola épületébe őszre hadi kórház
költözött, ezért a Kaszinó egyik termében
volt a tanítás, majd néhány hónap múlva
átköltöztettek bennünk a közben megürült
Templom utcai neolog zsinagóga melletti
zsidó iskolába. Palatáblákon kezdtük az
írástanulást, karácsony után használhattunk
füzeteket, tintát és tollat. A 43 őszi félévet a
gyakori légiriadók miatt már októberben
megszakították Jöttek a bombázások, azután
a front, így a háború befejezéséig,
pontosabban 1945 júniusáig nem jártunk
iskolába. A 45 nyarán az egész tanévet
pótolni hivatott rövid “félévet” a Rákóczi
utcai Egyetemi Ifusági Kör épületében
tartották, csak szeptemberben, immár a
harmadik osztályba költözhettünk vissza az
eredeti iskolaépületbe. (Hogy a fenébe
tanultunk meg írni-olvasni nem tudom.)
.
Középiskola:
Édesapám, némi töprengés után (félő, hogy
le fogják nézni az iparos gyereket) Rádai
Imre (Góri származású) tanító tanácsára
beírat a bencésekhez. Évvégére „kitűnő”
lettem, de Jávor Egon atya (később Apám is)
felpofozott, mert az évzáró lelkigyakorlaton
egyik osztálytársammal belülről felmásztunk
a Kecsketemplom tornyának a csúcsára (az
utolsó térdig érő mellvédig!). Másodikban
újra kitűnő lettem, latinból megdicsértek, a
bencéseket szétzavarták a gimnáziumot
pedig “államosították”, ezért vissza az

„általános” iskolába. Az evangélikus
líceumban, az u.n. „gyakorlóiskolában” van
hely, csak ketten vagyunk katolikusok,
bibliaóra helyett lóghatunk. Sok a munka
édesapám
legénykorában
vásárolt
szőlőjében. Végül mégis elvették. Jóapám
sajnos egyre aggasztóbban betegeskedik.
Vonakodása ellenére anyám elviszi a régi
ismerős, a haláltábort megjárt Lebovits
doktorhoz, aki azt kérdezi: “Németh bácsi!
Hol szerezte ezt az úri cukorbajt?” Nyaranta
Hegykő, illetve Gór, a nagyszülőknél.
Szántás a szilaj ökrökkel: a nevük Busa és
Rangos, rám nagyon hallgatnak. Egyik
szomszéd elkóborolt tehene beleesik egy
elhagyott káva nélküli kútba, az ökrökkel
kihúzom, a parasztok elismerik! Cséplés a
gépészkovács
Vince
nagypapával.
Elhatározom, hogy: “Gépészmérnök leszek!”
Vissza a –most már csak 4 osztályos –
soproni Széchenyi István Gimnáziumba.
Diák elnevezéssel "Ketya", becsületes nevén
Katona Anna tanárnő, akit szülei pénzt nem
kímélve rangos svájci leánynevelőkben
taníttattak, belénk veri az oroszt, pedig ő
franciául és németül jobban tudott. Megint
„kitűnő” lettem, egyre kevesebbet tanultam.
Két évig vasárnaponként vitorlázórepülés a
győri reptéren. Vitorlázó "A-vizsga” a
szüleimet pedig a frász kerülgeti. Megszállott
rádióamatőrködés, otthon a padláson, ill.
néha Z. Robival az ő padlásukon (Újabb
elhatározás: villamos mérnök leszek).
Nyaranta
rohadt
nehéz
meló
a
téglagyárakban, a Hacker, a Hasenörl, a
Steiner, ezekben mindben dolgoztam.
Kétszer sztálinvárosi építőtábor (járvány
volt, fostunk, de nem baj elvtársak), visszeret
kaptam. Tánciskola, a partnerem Menyes
Kati. Rákosi Mátyás tanulmányi verseny:
matematikából én is döntőbe jutottam.
54-ben érettségi: a minősítés „kitűnő” (az
elnök majdnem elsült, mert latin idézeteket
is mondtam, hála a bencéseknek).
Egyetemi évek
1954-59 Miskolc-Sopron
Némi előjáték:
A soproni Széchenyi gimnáziumban
szerzett,
„kitűnő”
érettségi
bizonyítványommal, a Rákosi Mátyás
országos
tanulmányi
verseny
eredményemmel, a korabeli (állítólag
hivatalos, de senki nem tartotta be)
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szabályok értelmében a maximális
pontszámot értem el és az egyetemre
felvételi vizsga nélkül juthattam volna
be. Mint már említettem, megszállott
rádióamatőr voltam, Budapestre a
Műegyetem Villamosmérnöki Karára
jelentkeztem, mégis felvételi vizsgát
kellett tennem. (Évekkel később
megtudtam mind az írásbeli, mind a
szóbeli jól sikerült.) Nem vettek fel,
néhány nap múlva megkaptam a „Hely
hiányában,
átirányítva
Miskolc
gépészkarra” levelet (nem szószerinti
idézet, de ez volt a lényege). A gimi
párhuzamos osztályából egy tanulót
„közepes” érettségivel a kedves papa
segítségével ugyanide felvettek.
Nem is kissé csalódottan elutaztam
Miskolcra. A gépész felvételi bizottság
előtt bejelentettem, hogy szívesebben
mennék a bányász karra. Örömmel
átküldtek a szomszédban folyó bányász
felvételi bizottságba. A bizottságon
kérdésre őszintén megmondtam, azért
kérem ide a felvételemet, mert soproni
vagyok és a tanulmányaim egy részét
így otthon folytathatom. Tudomásul
vették, hazautaztam.
Biztos, ami biztos, Sopronban az u.n.
Finommechanika
vállalatnál
helyezkedtem el, húsdaráló késeket
köszörültem normában. Miskolcról egy
sort sem kaptam augusztus végéig. A
vállalat véglegesíteni akart, pár nap
fizetés nélküli szabadságot kértem,
elutaztam Miskolcra. Reklamáció,
hosszas utánjárás stb. után egy
végtelenül barátságos dékáni hivatali
tisztviselő elmesélte (jobb, ha azt
mondom bevallotta) mi történt. A
bányász felvételi bizottságban annak
idején bent ült egy soproni professzor,
bizonyos Falk Richárd, akit meghatott
a felvételi elő-történetem és –
megkérdezésem, tudtom nélkül - azzal
a szándékkal, hogy felvetet a soproni
geofizikusokhoz - elvitte a papírjaimat,
aztán - a szórakozott professzor
stílusában - valahol elvesztette azokat.
Az országos felvételi folyamat lezárult,
mindenből kimaradtam. A fent említett
jóakaróm a következőket találta ki:
„Holnap még lesz nálunk egy
rendkívüli pótfelvételi, délelőtt is,

délután is van egy-egy csoport, ott
leszek, üljön be mindkettőre, írja meg
az írásbelit, remélem sikerül.” -mondta.
A kollégiumok még itt-ott üres ágyain
csöveztem még három éjszakát. A
felvételi ünnepség a dudujkai salakos
focipályán volt. Pattantyús Á. Imre
dékán a beszéde végén körbe ment és a
felsorakozott elsősökkel sorban kezet
fogott. „Az egyetem polgárává
fogadom”- mondta. Gondolom éppen
előttem megunta és velem úgy fogott
kezet, hogy „Jó szerencsét”. Elfogott a
keserűség, „Nem vagyok felvéve. Ezt
vajon honnan tudta?” Kiléptem a
sorból, talán nem bőgtem, de nem sok
hiányzott, sietve a szállók felé
indultam. Félúton utolért a jóakaróm:
„Maga fel van véve, jöjjön a
papírokért”. Szabó Miklósnak hívták,
a dékáni hivatal vezetője volt!
Így lettem bányász, talán nem bántam
meg. Falk Richárd professzor urat nem
tudtam megkedvelni.
Két év Miskolcon:
Egyetemváros, kemény hajtás, néhány
oktatónk elszólja magát: túl sokan vagytok!
Szigorú, eddig általam nem ismert oktatási
módszerek és fegyelmezés. Nyolcan lakunk
egy négyfős szobában, emeletes ágyak, egyik
szobatárs időnként bepisil. Egy kis éhezés,
egy kis nyomor, havonta egy csomag
Édesanyámtól. (Többünk által ismert lakatolt
becsúsztatható
fedelű
fadoboz,
a
visszaküldéskor
a
címzés
miatt
megfordítható fedéllel).
Félévenként egyszer haza Sopronba
(Takarékossági okokból bliccelés a vonaton,
másra is kell a mani).
Barlangász kirándulások a Bükkben.
Vasárnapi lapátolás Szuhakállóban.
Nyáron katonaság: Nagykőrös, a 122-es
tarack gödörbe szalad, Patkós tizedes négy
emberrel akarja kihúzatni, közlöm vele: ”a
parancs népellenes”, fogdába kerülök
parancs megtagadásáért, de a többiek
sztrájkja miatt kiengednek.
56 tavaszán dunai jeges árvíz MohácsDunafalva,
minden
egyetem
küld
"önkénteseket". A dunai hajón visszafelé:
„Éljen Titó, a ruszkik menjenek haza” mondják a jól értesült pesti egyetemisták.
Július: Táborfalva már a tisztek is unják a
katonásdit. Valami készül.
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1956-59 Sopronban:
Az 1956 őszi szemesztert Sopronban
kezdtük. Harmadévesek voltunk. Soproni
születésű,
soproni
lakosként
sem
kollégiumi elhelyezésre, sem az ottani
szokások szerint valamelyik felsőbb éves
már meglévő albérleti lakásába társként,
ahogy annak idején Sopronban nevezték
„kamarás”-ként
beköltözni
nem
kényszerültem. Szüleim házából, otthonról
jártam az egyetemre.
A miskolci utolsó félévünkbe az ottani,
alapvetően gépész tárgyakat preferáló
tantervnek sikerült annyi tárgyat és ennek
következtében
annyi
vizsgát
belegyömöszölniük, hogy az egyetemi
közbeszéd szerint, továbbá az előttünk járók
statisztikája
alapján
is
félelmetes
vízválasztónak
minősülő
matematika
szigorlat már nem fért bele a naptárba. Így
a napfényes és sok minden más
szempontból kellemes aranysárga soproni
kora őszünkbe jelentős zavaró tényezőként
némi szorgos jegyzetlapozgatás, az egykori
ZH feladatok újraolvasásának és az elnyűtt
„Obádovics Dömötör példatár” ismételt
megoldásainak is bele kellett férnie.
(Évtizeddel később tudtam csak meg, hogy
a „Dömötör” az nem a szerző keresztneve,
hanem szerzőtársa volt). Végül egy hétfői
napon Raisz Iván tanár úr is megérkezett,
és a hét következő napjain az Erzsébet utcai
kollégium egyik erre a célra kiürített,
félreeső szobájában hajtotta végre a keresem a megfelelő kifejezést - a
„szelekciót”.
Az egyébként minden bizonnyal korrekt
vizsgáztatás előbbi talán kissé otromba
megnevezését egyetlen ügy miatt tartom
ideillőnek. Ugyanis a néhány héttel később
bekövetkező és rohamos gyorsasággal
kiteljesedő
októberi
novemberi
események az esetleges javítás lehetőségét
a bizonytalan ködös jövőbe sorolták. Így az
indexeinkben büszkén virító igazolás, vagy
annak hiánya emlékezetem szerint jelentős
szerepet kapott sokunk további sorsát
illetően, elsősorban a nyugatra távozás,
vagy az itthon maradás tekintetében.
A Forradalom és Szabadságharc soproni
és egyetemi eseményeit mások mellett
néhány szorgos kollegám, több részletes
visszaemlékezésben feldolgozta, így ettől
eltekintek,
mindössze
néhány,
az

emlékeimben felvillanó epizódot említek:
56. Nov. 4.: Fel a csatára: A negyed és
ötödévesek
Nagycenkre,
mi
harmadévesek a 122-es lövegek egy
részével a Muck-kilátóra indulunk. A
ritzingi úton felfelé Schmieder Tonóék
(+ Schmieder Antal és +Masznyik
László) leejtenek egy lőszeres ládát az
autóról, nem robban! (Évekkel később
néhai Mendly Lajostól megtudom: nem
volt bennük töltet …) Felérünk a Muckra. Zavaros hírek, senki nem tud semmit.
Tépelődés a határon: én nem megyek
sehová! Nekem már megvan a
matematika szigorlatom, akinek nincs
elmegy nyugatra (Jól tette?). A rémhírek
ellenére este, későn néhány soproni
fiúval, köztük Németh Jancsi erdésszel a
Várhelyen és Bánfalván keresztül
hazamegyünk Sopronba. A Rák patak
medrében az Erzsébet kertig lopózunk,
bekérezkedünk Csanádi tanár úrhoz, a
“nagy magyarhoz”, aki eltanácsol
bennünket. A fegyvereket eldobjuk,
éjfélre a városon keresztül hazaérünk.
Németh Lajos bmh, aki negyedéves a
„Nagycenki csatából” már otthon van,
meséli, hogy nem volt ütőcsapszeg a
lövegekben. Biztosan a mienkben sem,
de jó, hogy nem akartunk lőni vele.
Spitzer Sándi üzen, hogy keresett az
ausztriai Flüchtlingslágerekben, szép
tőle, de én akkor sem megyek, pedig már
Menyes Kati is Bécsben van.
57 félév és a nyár: Eseménydús,
letartóztatásoktól, egyebektől sem mentes
félév és a sikeres vizsgák után, kicsit nehéz,
de nagyon tanulságos három hét fizikai
munkán Pécsett. (Egy, a Morvai féle “listán”
megjelent írásomban mindezt és 58 első
félévét részletesen leírtam, itt nem akarom
megismételni.)
58 nyarán: Pénzkereset céljából Magdics
Matyi
évfolyamtársammal
elővájáson
dolgozunk Dudaron. Augusztus végén a nagy
élmény: praxi az NDK-ban. (A fent említett
visszaemlékezésben leírt részletek ismétlését
ez
esetben
is
kihagyom.)
Csak
érdekességként egy felbukkanó emlék
részletként megemlítem, hogy ezen a nyáron
Berlinben még nem volt meg a nevezetes fal,
de már tiltották az átjárást, különösen úgy,
hogy csak u.n. “kollektív útlevél”-lel
utaztunk, de az sem volt a kezünkben. Ennek
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ellenére néhányan -a többiek tudta nélkülátmentünk nyugatra moziba. (A címére nem
emlékszem, - szegény Lóránt Mikit pedig
már nem tudom megkérdezni - de a későbbi
“American graffiti”-hez hasonló stílusú,
nekünk a szovjet filmek után szenzációsnak
tűnő limonádé volt.) Megúsztuk.
Ősszel,
egyik
utolsó
bányamérési
gyakorlaton véletlenül leesett egy WILD-T2
teodolit. A botrányt elhárító Bummer Pepi,
javítás közben megtanított, hogyan kell
meredeken felfelé irányozni vele, a padlóra
rakott folyadékon a beesési és kilépési szög
azonosságát kihasználva.
59 tavasza diploma:
“Pécs, Széchenyi akna. IX. szinti
forrásfoglalás, IV. szinti átemelő állomás.”
Sillai
Vilmos
előzetes
minősítése:
”elégséges”. A védés során Boldizsár Tibor
által vezetett bizottság minősítése: ”jó”.
(Bővebben a fent hivatkozott írásban)
Megvalósul. Tudomásom szerint Pécs
ivóvizének jelentős része sokáig innen jött.
Minden közelebbi barátom Pécsre megy
dolgozni, de a “Szén”-nél nincs hely, ezért az
“Urán”-hoz akarok menni. Édesanyám a
hegykői rokoni kapcsolatok révén Zambó
professzoron keresztül – talán szerencsémre
– megakadályozza.
1959-80 A munkás évek eleje:
Jókaibánya: Felajánlom, hogy a készülő
nagy szivattyú állomást megtervezem, mert
ilyen diplomamunkám volt. Jól kiröhögnek.
Néhány nap alatt kiderül, itt mérnökre nincs
igazán szükség. Jelentkezem közvetlen
termelésirányítónak, aknásznak!
Aknászkodás, később szakvezető főaknász
leszek. Három műszakos munkarend, jó
kemény pálya! Ebben a bányában korábban
rabok dolgoztak, néhány köztörvényes itt
maradt. Rendet kell tartani és főleg szenet
termelni! Aladi Gizinek a bérelszámoláson
kinyitják az ajtót, hogy hallja hogyan ordít a
"csendes szolid" barátja a „falézban”. Aladi
Gizi Budapesten született, Pápán nőtt fel, az
NB II.-ben kézilabdázik és Csingerben lakik
a mamájával. Két bátyja is itt dolgozik a
bányánál. Aknászként nagyon jól kerestem
és akkora önálló- és kizárólagos hatalmat,
mint akkor birtokoltam, később sohasem
kaptam.
A németektől acéltámok érkeznek a
bányához. Valahogy szót értek a szerelőkkel,

a tröszt műszaki osztálya elküld a többi
bányákhoz u.n. ”támnyomás méréseket”
végezni.
Orosz
Elemér
pusztavámi
főmérnökkel (-mondjuk csak az ő neve alatt)
cikket írunk a Bányászati Lapokba,
(BKL1962. 11. sz. 722-734.) de Dudaron
ellopják a műszerekről a manométereket,
kártérítést és fegyelmit akar a tröszt a
nyakamba varrni, nagy nehezen megúszom.
(A rosseb a pálinkafőző bakonyi bandát egye
meg, a manométerek 100 atm. méréshatárra
voltak méretezve!)
Esküvő Gizivel 1962.
Áthelyeznek Padrag, Hunyadi aknára,
körletvezetői megbízást kapok, mert Jókain
már
megtanultam
az
acéltámos
frontbiztosítást és itt is be kell vezetni, lakást
is adnak.
Aladi Mama velünk lakik. 1962. március
16. óriási hóvihar, a közlekedés
megbénul, megérkezik a várva várt
trónörökös(nő): HELGA. Kuporgatás
bútorra, minden másra. Egy-egy hétvége
Sopronban, néha Laci öcsém tángálása
Budapesten a Műszaki Egyetemen.
Az üzemi mindennapok: Vízbetörések,
bányatüzek, halálos balesetek. Az üzemi
öreg rókák nem nagyon szeretik, ha a
legfiatalabb mérnök okoskodik. Beadok
néhány
újítást,
elfogadják
néha
fogcsikorgatva ugyan, de fizetnek is, de egy
idő után az újabbakat már „munkaköri
kötelesség”-nek minősítik. Különösen a
Bummer módszerrel a 60o-os, felfelé
pontosan irányított nagy szelvényű gurítók
hoznak nagy „népgazdasági megtakarítást” –
nekem már csak „eszmei díjat” – értsd:
borravalót.
Az összevont Csékút és Padrag falvak
között van a bánya lakótelepe. Nincs
rendes bolt, itt-ott “tökig érő sár”,
lábbeli gyakran a gumicsizma. Spórolás
autóra, garázsra, néhány ruhára.
Ezekkel megy el az idő, Petra lányomra
hét évet kell várni, de végül Helga
kiköveteli magának a testvérkét,
megígéri: neki öt lesz!
Nyugdíjba megy a főnököm, a Komlót,
Brennberget, Várpalotát és az internálást is
megjárt nagy tapasztalatú Varga János alias
“Samu”. Előléptetés helyett a tröszt
központjából hoznak fölém új főnököt. Az
egyik vízbetörés 50 m3/perc. Ekkora a Rába
Sárvárnál, de mindenki megmenekül.
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Ami az utolsó csepp a pohárban: Nyiri Imre,
egy fiatal vájárunk, akivel - szorgalmát
elismerve - igen jó személyes kapcsolatban
voltam, egy 200 Ft értékű vídia
fúrókoronáért, “ne hogy az abléz ellopja”
bemegy a tömény CO2-vel (nem tévedés
CO2!) telt lezárt vágatszakaszba, kihozzuk,
de nem lehet újra éleszteni, meghal. Nem
csak fullaszt, nagy töménységben mérgez is
a CO2!! Alattam, felettem mindenkit
megbüntetnek, én megúszom, de…elég volt.
Elfogadok egy tröszti beosztást: “szervező
mérnök” leszek. Beköltözünk Veszprémbe,
Petra már itt születik.
Veszprém, KDT központ:
Sajnos elég sok bosszúság, idegőrlés,
ugyanis nagyon kevés a valós mérnöki
munka, azt sem nézik semmire a
bányatrösztnél. Jobb volt a bányánál!
Május elsejék, bányásznapok, nyáron
Káptalanfüred, egyszer
Korcsula,
Erdély meg az NDK. Gyakran Sopron,
Laci öcsém végez, megnősül, Édesapám
egyre gyakrabban van kórházban. 1976ban kijutunk nyugatra, vendégek
vagyunk Spitzer Sándinál Bécsben.
Sándi kultúrmérnök lett. A bécsi
Földalatti a Wiener U-Bahn építési
főnöke „Commerzialrat” rangban.
Jóvoltából beutazzuk fél Ausztriát.
Ámulunk és bámulunk (A fene ette volna
meg azt a matek szigorlatot!)
Jön a „Zúj gazdasági mekanizmus elvtársak”.
Kineveznek a Tröszt „Bér és munkaügyi
főosztályvezető”-jévé. Valami vacak ügyért
pártfegyelmit akarnak adni, kiderül, hogy
még nem is vagyok párttag. Na ezen
segítünk! Túl sokat vállalok, tévesen azt
hiszem, tényleg szükség van értelmes
dolgokra. Pl.:
• Elméletileg
és
gyakorlatilag
megalapozva
kidolgozzuk
a
bányabeli személyközlekedés pontos
díjazását,
(“Jegyzet
bányaművelőtechnikus továbbképző
tanfolyamok részére”; szerk: Jármai
Ervin KDT Bakony Szolprint 209/71,
300 pld.)
• Bevezetjük
a
nomografikus
normaadást, (KDT Frontfejtési
nomogramgyűjtemény. Építésügyi
Tájékoztatási
Központ
1968,
kiadványszám: 680883)

•

A „Megbízhatóság elmélet”, mint
matematikai módszer alkalmazásával
a tervezhető létszámgazdálkodást. A
témában országos pályázatot nyerek
(“A bányászati munkaviszony
várható időtartama” BKL 1979 2.
109-113).
Több más szakirodalmi ténykedés,
konferenciákon való országos szereplés.
Doktori disszertációt is írok………..többet
is, így a sajátomra nem jut idő….Talán nincs
rossz viszonyom az üzemekkel és nincs rossz
hírem az iparágban. A saját főnökömtől
elismerés semmi, csesztetés annál több.
Helga leérettségizik, egyetemre megy
Budapestre a Semmelweiszre, Petra
néha már leszáll a nyakamból. Aladi
Mama meghal, Padragon temetjük el.
Tele a hócipőm a trösztigazgató Hidasi-,
akcentusát utánozva "Hidási elvtárs”-sal, aki
a megyei pártbizottságon a bányászati
szakembert, itt a cégnél a pártpolitikust,
egyébként pedig a dinasztiaalapításra törekvő
pátriárkát játssza és elképesztő tehetsége van
az alaptalan indokkal való, személyes
sértegetésekre:
21 év szolgálat után irány Tatabánya, a
Magyar Széntröszt.
1979-81 Két szép és nyugodt év
Tatabányán:
A Magyar Szénbányászati Tröszt, rövidítve
MSzT, Dobronyi László által vezetett
főosztályán dolgozom. Dobronyi Laci
művelt, fegyelmezett, iskolázott közgazdász,
hosszú
államigazgatási
gyakorlattal.
Végtelen türelemmel, kiváló vezetési
módszerekkel bíró ember. Biztosan alkalmas
lett volna magasabb beosztásra is. Sajnálom,
hogy csak rövid ideig dolgozhattam vele
együtt, még jobban sajnáltam néhány évvel
későbbi, korai halálát.
Egy megemlítendő közjáték: csak néhány
hete vagyok a Trösztnél, amikor az u.n.
alapszervi
SzB
titkárunkat
“irodai
munkahelyi baleset” éri, ill. kevesebb
eufémizmussal és a korabeli kifejezéssel
fogalmazva: “nő ügy”. Leváltják. Egy
váratlan helyről történő beavatkozás folytán
én leszek az “alapszervi szakszervezeti
titkár” (Csak a teljesség kedvéért: a
Trösztnek a tagvállalatokra kiterjedő
hatáskörrel van egy függetlenített SZB
titkára, aki “fontos elvti” és engem egy
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veszprémi rendezvényről ismer, ahol úgy
látszik valamit a szíve szerint mondtam,
innen a “hátszél”.) Végül is nem utasítom
vissza, mert ezt nem illett volna egy friss
menekültnek. E tisztségem -hála isten a
munkámat nem zavarja- sok gonddal nem jár,
a vezetőséggel néha nekem kell valamiben
egyetérteni stb., de az érvényes táncrend
szerint minden felesleges és unalmas
értekezleten az alapszervi MSzP titkárral ott
ülünk az asztal végén és érdeklődő pofát
vágunk. Persze azért vannak olyan
értekezletek, tárgyalások, ahol, ha figyel az
ember érdekeset is lehet hallani, és néhány
egymástól függetlennek tűnő részletet, akár
össze is lehet rakni. Az így szerzett
információimat akaratlanul is megjegyeztem.
Ezek közül néhányat ugyan már akkor is
minimum bosszantóan értelmetlennek vagy
igazságtalannak tartottam, de többségükről
úgy véltem, hogy azok a hazai szénbányászat
egészének jövőjét alapvetően talán nem
befolyásolják. Mai tudásommal látom, hogy
ez volt az időszak, amikor a tanmese szerinti
békát belerakták a fazékba és a melegedő
vízben még jól is érezte magát.
Egyébként Tatabányán lakni nem olyan
rossz, mint az ember elsőre gondolná.
Sőt! Vértesszőlősön van kertünk. Helga
Pesten van egyetemen, egy óra alatt, ha
akar haza ér. Petrának tetszik a
veszpréminél lazább, vidámabb iskola.
Gizi jól érzi magát a reprezentatívan
felújított Népházban. Édesapám sajnos
meghal, Édesanyámnak szerzek egy
soproni garzont. Egypár szovjet
kiküldetés. Sikeres orosz nyelvvizsga a
Rigó utcában - még éppen időben. (A jól
értesültek,
ekkor
már
angol
nyelvtanfolyamra járnak).
Aztán szétrúgják a Magyar Széntrösztöt
1982: Vissza Veszprémbe.
Egyetlen napon kapok három állásajánlatot,
egy budapestit, kecsegtető, de lakás nincs,
csak a ködös jövőben, a másikkal nem kell
költözni, mert közel van, harmadiknak befut
Pera Feri azzal, hogy “Gyuri, gyere haza!” Ez
utóbbit választom.
A Veszprémi Szénbányák Gazdasági
Főosztályát
vezetem.
Kiegészültünk
Várpalotával és onnan nem kevés kiváló
képességű kollegával. Pera Ferenc a
vezérigazgató, kemény, de egyenes főnök. A
cégnek nem megy rosszul, a szénen kívül

gépeket is gyártunk, exportálunk. Éljen a
dollárbevétel! Megnyílnak a határok. Egy kis
világjárás:
kiküldetések
Skandinávia,
(Meglátogattam egykori osztálytársamat H.
Zolit Ockelbo-ban, aki a helybeli gimnázium
igazgatója lett.) a Spitzbergák, Kína,
(Németh-Járfás: “Magyar szénomlasztó
pajzs Kínában”, BKL 1989 10. 697-702)
Szingapúr, Németország és Anglia és
Amerika.
Második diplomát szerzek a Budapesti
Műszaki Egyetemen (Még Tatabányán
kezdtem a studiumot). Oklevelem szerint
„építőipari gazdasági mérnök” is leszek.
Lassan felfelé a szamárlétrán: gazdasági
vezérigazgató helyettes vagyok. Nívódíjas
cikkem
a
Bányászati
Lapokban:
(Árbevétel-,
költségés
eredménygazdálkodás
a
Veszprémi
Szénbányáknál, BKL 1987 9. 607-616)
Munka van elég, az értelme is látszik, a
vállalat végig nyereséges, talán valami
közöm ehhez nekem is van…
Sorház, kert, padlástér-beépítés Helga
diplomát kap, férjhez megy, régi
nagynevű veszprémi család kedves az új
rokonság. Miklós, a vőnk még tanul,
hamarosan ő is megkapja diplomáját.
Helga ledoktorál, és ezzel majdnem
egyidőben
gyors
egymásutánban
megszületnek az unokáim Misi és Marci.
(Úristen! ez a Helga meg sem áll az ígért
ötig!) Miki a vőm és Helga lakást
vesznek,
elköltöznek,
építkeznek,
visszaköltöznek, majd újra elköltöznek
(A zongora is költözik mindig!!) Helga
egy svájci céghez szerződik. Petra
lányunk észrevétlenül és hihetetlenül
gyorsan felnő. Érettségi, angliai
nyelvtanfolyam, néhány munkahely, az
első fiúk és jogsi. Sietnem kell haza, ha a
kocsimhoz
akarok
jutni.
Magánemberként
is
utazhatunk.
Korábbi látogatásukat viszonozva
egykori soproni osztálytársaimnál
jártunk Karlsruhéban Sch. Imrénél, aki
gépészmérnök önálló irodával, Baselben
M. Robinál, aki a Sandoz egyik pü.-i
főnöke lett és Überlingenben Z.
Robiéknál, aki megvalósította egykori
közös
rádióamatőr
álmunkat,
gyengeáramú elektromérnöki diplomát
szerzett Stuttgartban. A háború előtti
utolsó
nyáron
Jugoszláviában
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nyaralunk. (Hazafelé úton dudálva
hatvannal áthajtok egy tömegen, abban
a hitben, hogy futballmeccsről jönnek ki,
a következő városban mondják, hogy
mozgolódás van és a fegyveresek sem a
dudaszót, sem a külföldieket nem
szeretik. Na, ezt megúsztuk). Még ezen a
nyáron Gizivel Párizs, a következő évben
London.
A vállalatnál, aki rangban előttem van,
mindenki nyugdíjba megy, illetve meghal, én
leszek a vezérigazgató. Hamarosan
tönkremegy a szocializmus, nyomban utána
a szénbányászat, végül a vállalat is. A
Veszprémi Szénbányák ugyan az egykori
“árkiegyenlítés” ellenére is minden évben
nyereséges. Néhány sötét felhő ugyan már
gyülekezik, de még az 1990-es első félévet is
pozitív eredménnyel zárjuk. Szeptemberben
azonban az MVM minden korábbi bejelentés
nélkül
lemondja
a
Tiszapalkonyai
kontingensünket. (Megteheti, mert évek óta
szerződés nélkül a többiek hiányát betakarva
szállítunk). A tervezett éves árbevételünk
mintegy 15%-a kiesik. Biztosan lehetne még
egy ideig a veszteséges zónában is
darvadozni, de ehhez nekem nincs kedvem,
Pölzman István műszaki helyettesemmel
elballagunk a cégbíróságra.
1990. dec. 31-ével, megjelent a Magyar
Közlönyben a Veszprémi Szénbányák
felszámolásáról szóló határozat.
Valamilyen munkára maradhattam
volna a felszámolásban, de a földalatti
évek
beszámításával,
inkább
a
nyugdíjazást választottam.
Horn
János
egykori
megtisztelő
felkérésének (t.i., hogy írjam meg pályám
emlékeit) állítása szerint egyedüliként a volt
vezérigazgatók közül, nem tettem eleget–
amit a mai napig sem bocsájtott meg nekem,
én pedig az egykori “mulasztásomat” ma sem
bánom.
Akkor erre az olvasó engedelmével kitérek
egy kicsit!
Az évtizedek távlatából bevallom,
nagyon keserű szájízzel távoztam a
Veszprémi Szénbányák Vállalattól.
Ugyan
többségében,
nagyszerű
szakemberekkel kiváló kollegákkal
dolgozhattam, sokukkal mai napig
barátságban, de sajnos találkoztam
tájékozatlansággal,
ezt
tápláló
szűklátókörűséggel, irigységgel és az

ezekből fakadó elszánt rosszindulatú
önérvényesítési kisérlettel is. Ezeket az
ügyeket,
akkori
hangulatomban,
elhallgatni nem tudtam volna, de
kiteregetni sem voltam hajlandó.
Elmúltak, ma sem teszem!
Másrészt bánatomra a vállalaton kívül,
a szélesebb iparágunkból is több volt a
negatív tapasztalatom, mint amire
szívesen emlékeztem volna. Részint az
MSzT-nél eltöltött két és fél,- három
évemben, részint a 80-as évtizedbeli
tisztségeimben nem egyszer észleltem
olyan rossz helyzetmegítélést és ebből
eredő önsorsrontó vezetői magatartást,
ami a szénbányászat leépülését
gyorsította.
Annak idején hajlamos lettem volna
ezeket -ma már tudom többnyire
tévesen- nagyobbnak tekinteni, mint
amelyek az iparág felszámolását
valójában okozták. Akkor ezeket frissen
kifejtve a negatívumok óhatatlanul
személyekhez kötődtek volna. Az
elkerülhetetlen vitára pedig nem volt
szükségem, mert jelen soraim néhány
részletéből talán kitűnik, hogy voltak
további
elképzeléseim,
amelyek
megvalósulását ez megakadályozta
volna.
Akkor sehogy se volt “kedvem” - pláne
írásban - “emlékezgetni”, inkább előre
tekintettem.
Kitérőként néhány mondat a
felszámolásról:
A közben eltelt évtizedek során leszűrt
(természetesen
csak
szubjektív)
véleményem
szerint
a
magyar
mélyműveléses
széntermelés
–
elkerülhetetlen(?) - leépítését a
következő fő tényezők okozták:
• A környezetvédelmi követelmények
jelentős szigorodása.
• A szilárd tüzelőanyagok iránti
ipari és lakossági kereslet
drasztikus csökkenése.
• A társadalomnak a nehéz és
veszélyesnek vélt foglalkozástól
való növekvő idegenkedése, a
megállíthatatlan
létszámcsökkenés.
A
leépülési
folyamatot
néhány
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körülmény “csak” gyorsította, amelyek
végülis a hazai szénbányavállaltoknak
az
1990-es
évtizedben
történt
felszámolásához vezettek:
• Az energiaipari vertikumon belül
hibásan a fűtőanyag termelésre
hárított aránytalan teher. (Senki se
kérte számon, vagy ha igen a
bányászatot ért kritikáktól messze
elmaradó hangsúllyal pl. az
alacsony erőművi hatásfokot vagy
az
aránytalan
hálózati
veszteségeket,
illetve
ezek
gazdasági kihatását. (Az erőművek
nyereséget(?)
a
bányák
vesztességet(?) termeltek.)
• Az
aránytalan teherelosztást
tükröző diktált szénárrendszer
tartós beruházás-hiányt okozott,
aminek következtében, az új
feltárások,
a
gazdaságosan
művelhető szénvagyon folyamatos
pótlása elmaradtak. A bányák u.n.
“mezőkapcsolásokra” az egyre
kedvezőtlenebb
adottságú
területek művelésbe vonására
kényszerültek. A gazdaságosság
tovább romlott, amely a vállalatok
eladósodásához, végső soron
fizetésképtelenné
válásához
vezetett.
• A folyamatoknak végső lökést
adott egy, a normális bányászati
kockázatnál
geológiailagvízföldtanilag nagyobb rizikót
vállaló bányanyitás látványos
kudarca,
amelyet
illetékesek
precedensnek tekintettek.
A vállalatok felszámolásával a
mélyműveléses szénbányászat nem
szűnt meg Magyarországon. Más
formákban-igaz, hogy közel sem ideális
körülmények között számos földalatti
széntermelő
bányaüzem
tovább
működött. A folyamat gyakorlatilag
csaknem 25 évig tartott, az utolsó
mélyműveléses hazai szénbánya a
Vértesi Erőmű Rt Márkushegyi
Bányaüzeme 2014. december 21-én
zárt be.
1991-96 Korai még megöregedni
Csak a teljesség kedvéért megemlítem,

hogy a nyugdíjazásomat követő évbenaz egyéb tevékenységem mellett
szerződéses alapon dolgoztam az
osztrák Rumpold céggel, akik ugyan
lakossági szén- és tűzifa kereskedéssel
is próbálkoztak a magyar piacon, de a
fő tevékenységük a kommunális
hulladékkezelés volt. Ez utóbbi
keretében számos új ismeretre tettem
szert a felhagyott külszíni bányagödrök
környezettudatos, szabályszerű, de
egyben járulékos haszonnal bíró
felszámolásában.
Az MVM szervezésében pályáztam és
részvételi lehetőséget nyertem egy, az USA
kormányzata részéről finanszírozott több
hónapos amerikai energetikai tanfolyamra,
de a következők miatt mégsem utaztam
Gran-Forksba.
Lehet, hogy érdemtelenül, de a tagok
választása folytán 1990 végén én vagyok a
korábbi Szénbányászati Igazgató Tanácsot
követő Bányászati Egyesülés Elnöke. Ez
utóbbi szervezet is felszámolásra kerül,
felszámoló biztosa dr. Jeney Szabolcs
kezdeményezésére, elsősorban dr. Zoltay
Ákos
előkészítése
és
szervezése
eredményeként a felszámolás alatt lévő
szénbánya vállalatok, (egy kereskedelmi
egységgel a SZÉNKER-rel kiegészülve),
továbbá a Bakonyi Bauxitbányák és a
Bányászati
Aknamélyítő
Vállalat
részvételével 1991. jan. 22. dátummal
megalakítják a Magyar Bányászati
Kamarát, amelynek választott alapító
elnöke leszek. A szervezet az egyesülésről
szóló 1989. évi II. törvény alapján alakult
meg, létrejöttét azonban széleskörű
egyeztetés előzte meg az államigazgatási és
társszervezetekkel (IKM-, SZÉSZEK-,
MGK-, OMBKE és BDSZ).
Ennek a vállalkozói érdekképviseletnek tkp.
nincs elődje, ki kell találni a pontos célját,
működésének jellegét, módszereit, a
fenntartó tagokat és a kapcsolati rendszerét.
A nagyrészben felszámolás alatt lévő
szénbánya vállalatokon kívül, megszerezzük
tagnak a szaporodó maszek kő-, kavics-, és
homokbányák első csoportját.
A széleskörű politikai kapcsolatokkal
rendelkező, befolyásos Schallkammer
Antal személyében sikerül jó kapcsolatot
kiépíteni a dolgozói érdekképviselettel, a
Bányaipari Dolgozók Szakszervezetével, a
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BDSz-szel. Személyes jó viszonyunkat
kihasználva Schalkahammer Antalt arról is
sikerül meggyőzni, hogy az “Esztó“ névnek
rangja van a szakmában, a dinasztia jelenlegi
képviselője pedig politikai hovatartozásától
függetlenül kész a bányászat javára
ténykedni és ehhez megfelelő adottságokkal
is rendelkezik. Így aztán a megalakulásunkat
követő mintegy 10 évben az Esztó Péter
vezette Bányahatóság is, mint partnerre,
számított ránk. A sok csapással sújtott
szakmánk
viszonylagos
szerencséjére
mindkét szervezet későbbi vezetői is
követték elődeik példáját.
Annak idején az egész magyar gazdaság
intenzív átalakulása és az ennek kapcsán
felgyorsult folyamatok keretében az újonnan
alakult szövetségünk működését két
folyamatban lévő jelentős törvényalkotási
munka is befolyásolta. Egyik a gazdasági
kamarákról, másik a bányászatról szóló
készülő törvény volt.
Lezajlik a bánya-erőmű integráció (Gombhoz
a kabátot!) Tárgyalunk az MVM felső
vezetésével, hogy az integrált szénbánya
vállalatok, illetve a most már “bányával
rendelkező erőművek” (Nem mindegy,
hogyan mondjuk?) változatlanul tagok
maradhassanak a “Kamarában”. A tárgyalás
érdekesen
alakul:
Az
MVM
vezérigazgatójának valamilyen kapcsolata
folytán érdeke fűződik ahhoz, hogy a
létrejövő új kamarai törvény alapján a
Magyar Gazdasági Kamarán kívül ne legyen
más olyan érdekképviseleti szervezet, ami
kamarának nevezi magát. Noha korábban
akadt az MVM legfelső vezetésében az
integrált bányák tagságának éles ellenzője,
Lengyel Gyula az MVM Rt. új
vezérigazgatója
segítségével
mégis
kompromisszum születik, jöhetnek hozzánk
tagnak az erőművek az integrált bányákkal,
cserébe nevet változtatunk mi leszünk a
Magyar
Szilárdásványbányászati
Szövetség.
Telnek a hónapok. Értesülünk arról, hogy az
olajosoknak -itt nem részletezhető- elég
komoly vitája van a pénzügyi kormányzattal
különböző, a szénhidrogén bányászati
termékeket közvetlenül terhelő költségvetési
kötelezettségeik megállapításának módszerét
illetően. A MOL-t még állami vállalatnak
tekintik, így hivatalosan nehéz, vagy
legalább is nem illik vitát folytatnia

kormányzati szervvel. Felajánljuk a
segítségünket. Esztó Péter támogatásával
intenzíven részt veszünk az új Bányatörvény
előkészítő munkáiban, egyebek mellett
különös tekintettel a bányajáradék általános,
a szénhidrogén bányászatra is kiterjedő
megállapítási módjára A következő
lépcsőben sikerül elérnünk, hogy a Vhr.
megalkotása során a jogbiztonság – a közben
elfogadott Bányatörvény előírásai –
érvényesüljenek. Jelesül elérjük, hogy a
bányajáradék alapja a feldolgozott termék
helyett, a kútfejen kijövő szénhidrogén insitu értéke legyen! Dr. Szalóki István, a
MOL vezérigazgató-helyettese nyilatkozik:
“… ahhoz a szervezethez, mely anélkül,
hogy tagjai lennénk érdekünkben sikerrel
lépett fel, csatlakoznunk kell!“ Belépnek.
Közben jönnek a vízbányászok is. Újabb
keresztelő: Magyar Bányászati Szövetség
leszünk.
Amikor illetékes kormányzati szervnek
rámutatunk egy környezetvédelmi előírás
tartalmi hibájára, t.i. hogy szamárság a
vízkészlet hasznosítási díj mértékét a
biztonsági okokból létesült egyébként
szerencsére talán soha be nem kapcsolt
nagyszivattyú karma névleges kapacitásához
kötni, és kezdeményezésünkre a rendelkezés
módosításával sikerül elérni, hogy csak a
tényleges vízkiemelés legyen a díjfizetés
alapja, újabb tagokat kapunk.
Schalkhammer elégedetten veszi tudomásul,
hogy tagvállalatainktól megszerezzük a jogot
az u.n. “Ágazati Kollektív Szerződés”- ről
szóló tárgyalásokon a munkáltatói oldal
képviseletére. (Lehet, hogy nem gondolt
bennünket erős vitapartnernek, pedig ezek a
tárgyalások elég sokáig tartottak, ha jól
emlékszem valamikor ‘92-93 fordulóján írtuk
végül is alá).
Informális kapcsolatot alakítunk ki és
úgymond a “háttérben“ jól együttműködünk
az iparág felszámolását intéző, ehhez mérten
kissé
eufémisztikus
elnevezésű
Szénbányászati
Szerkezetátalakítási
Központ-tal és vezetőjével Vas László
kollegával.
Vas Lacinál kivételesebb képességű
bányamérnökkel ritkán találkoztam.
Üzemi múltjának méltatását mások
megtették, de ezt követő tisztségében
egyebek mellett bámulatosan képes volt
egyensúlyozni néhány észrevehetően
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rosszindulatú kormányzati tisztviselő
szinte napi vegzálása és bornírt
utasításai, a rendeletek és a felszámolás
alatt kínlódó, volt társaink érdekeinek
védelme között. Talán sikerült egy-két,
kisebb-nagyobb ügyben jól együtt
működnünk, remélem ő is így emlékszik.
Vas László tehetségét bizonyítja későbbi
sikeres életpályája is, mint erőművi
vezérigazgató.
Ütközéseink
voltak
ugyan
magas
kormányhivatalnokokkal,
ezek
közül
megemlítem a kiváló képességű és nagyszerű
debatter Ligeti Pált, akit ellenérdekű félnek,
de sohasem ellenségnek tekintettem és ma is
nagyra becsülök. Különösen jó viszonyt
tudtunk viszont elérni pl. Göncz Árpáddal,
akit
szinte
minden
nagyobb
rendezvényünkön
díszvendégként
köszönthettük.
Tevékenységünk összefoglalójaként tettük
közzé: “Az energiaipari privatizálás és a
magyar szénbányászat” c. értékelést (BKL
1996 3. 234-237).
Az
országgyűlési
képviselőkkel,
különböző parlamenti testületekkel és
nem utolsó sorban az illetékes
minisztériumokkal
létesített
kapcsolatokban, a helyenkénti viták
megegyezéssel
történő
lezárása
tekintetében különös érdem Dr. Zoltay
Ákost illeti, aki a közben eltelt 30 évben
a mai napig eredményesen tölti be a
szervezet Főtitkári tisztségét. Miután
éveken keresztül volt alkalmam
közvetlen közelből tapasztalni, bizton
állíthatom, hogy Zoltay Ákos hihetetlen
munkabírása, szervező készsége és
kitűnően kialakított kapcsolati rendszere
volt záloga ezen érdekképviseleti szerv
létrejöttének és lett a továbbiakban
feltétele az évtizedes sikereinek. Azt
hiszem, annak idején jól tudtunk együtt
működni.
A szövetség képviseletében 1996. 05. 02.-án
(egyébként saját 60. születésnapomon) a
Miskolci Egyetem felkérésére, rangos
előadók, köztük Kapolyi László után az
egyetem felkérésére szót kaptam a Zambó
János 80. születésnapja alkalmából, népes
szakmai közönség részvételével tartott
rendezvényen. A szervezők az előadás címét
előzetesen megadták “A bányászati
felsőoktatás szerepe a bányamérnökök

szakmai
felkészítésében”
(Írásban
megjelent: BKL 1997 2. 98-102) Az
elhangzott előadás, ill. cikk egy kis
részletére írásom végén visszatérek.
A
szakmai
érdekérvényesítési
folyamatában fontos lehetőséget adott a
Magyar Gazdasági Kamarai tagságunk. Ez
utóbbi kezdeményezésére az MGK és a
londoni
Magyar
Követség
előadói
kíséretében,
helyzetünkről
és
tevékenységünkről bányászati előadást
tartottam Nottinghamben, angolul.
Helga és Miki betanított, én papagáj
módjára el akartam mondani „in Oxford
Version”, de a közönség is bányász volt
és pillanatok alatt szót értettünk „in
pidgin”, a két másik ”fluent English”
előadótól nem kérdeztek semmit, én a
„diner”-ig álltam a sarat.
Megkaptam a helyiek, állításuk szerint a
királynő által alapított „Basetlaw” érmét
(No.87.)
A kamarai ill. szövetségi évek során a „Szt.
Borbála érem” miniszteri kitüntetéssel-, a
„Magyar
Bányászatért”
szakmai
érdeméremmel és a “Köszönjük Elnök Úr!”
emlékéremmel ismerték el tevékenységemet.
Megkaptam „A Magyar Köztársasági
Érdemrend
Középkeresztje”
állami
kitüntetést.
Öt év után a Magyar Bányászati Szövetség
1996.12.04-i közgyűlésén tisztségemről 12.
hó 31-i hatállyal lemondtam és az elnöki
feladatokat átadtam az utódomként
megválasztott Csethe András kollegámnak.
1996-2002 BIT Kft: „BIT kezdjek én öreg
tatár?”:
96-ban: Kezd újra! Az új kihívás a BIT =
Bergbau Industrie Technik GmbH! Egy régi
ismerős
a
Ruhr-vidékről
meghív
ügyvezetőnek a Veszprémben megvásárolt
cégéhez. Elvállalom!
Újra a mélyvízben. Ugyanazt kell csinálni,
mint a nagyvállalatnál, csak a számok mögül
le kell hagyni, mondjuk 3 nullát. Továbbá az
asztal túlsó oldalán ülök, ezért keresni kell a
korábbi bányász kollegák kegyét. Először:
„légy szíves vedd meg”, utána „légy szíves
fizesd ki”, néha azzal kiegészítve, hogy az
„isten
áldjon
meg”.
Szégyenlős
kereskedőnek felkopik az álla. Ha kidobnak
az ajtón, vissza kell menni az ablakon.
A tulajdonosok apa és fia, németek. Mi az,
hogy németek, poroszok! Itt indok nincs, a
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futballt gólra játsszák! Negyedévenként
autóval fel a Ruhr vidékre, legtöbbször
egyhuzamban (1030 km UNNA). De
Magyarországon is vannak szép távolságok:
Veszprém-Miskolc-Pécs egy nap stb.
Minden irat, levél telefon általában németül,
de néha még a „repülőtéri” angolomat is kell
használni,
éjszakai
olvasmány:
a
„Geschaftliche Briefe erfolgreich schreiben”
és hasonlók. A német kapcsolat révén
megmarad a pajzsgyártáshoz kötődő
acélszerkezeti export. Azért a kereskedelmi
forgalom is felfut, nem úgy, ahogyan a
tulajdonosok gondolták, a bányászat itt is
beszűkült, helyette cement-, cukoripar, sőt a
végén még sörgyár is szerepel a vevő listán.
A bányászatból pedig meg kell tanulnom a
külfejtést.
Egyik élményem ebből az időből: Az
óriáskotró ledobó szalagja kb. 20
magasan van és a gép mozgásából
kifolyólag oldalirányban érzésem szerint
kb.
50
cm-t
ingadozik
A
szalagtisztítónkat beszabályozó fiatal
kollégám azt mondja szédül! Felmegyek,
de fél óra után kérdezem magamtól,
hogy 64 évesen biztosan nem hülyülteme meg teljesen?
Szakmánk
egyik
ikonjának,
Faller
Gusztávnak még Sopronból eredő számomra
megtisztelő barátsága révén és javaslatára
megkíséreltük bekapcsolódni a hazai
radioaktív hulladékelhelyezési programba.
Ennek keretében meghirdetett egyik
pályázatra, a velünk szerződő, azóta
akadémikussá avanzsált Haas János
geológus professzornak a Központi
Földtani
Hivatal
egykori
főosztályvezetőjének széleskörű ismereteire
támaszkodva, valamint geológus kollegáim közöttük a feledhetetlen, sajnos korán örökre
eltávozott Martinkó Mária okl. mérnök
geológus szorgalmára alapozva sikerült
szakértői csoportot szerveznünk. Ajánlatot
adtunk
a
nagyaktivitású
radioaktív
hulladékok elhelyezésére alkalmas területek
felmérésére, rangsorolására, az u.n.
“Screening”-re kiirt pályázatra és azt el is
nyertük. Az üzleten nem sok profitot
szereztünk, mert a siker érdekében árban
mindenki alá mentünk és a bevétel jóformán
elment a számos szakértő díjazására, de
bekerültünk a “branche”-ba.
A nagyaktivitású program sajnálatunkra

akkor nem folytatódott. Viszont első kézből
szereztünk tudomást arról, hogy a
Bátaapátiba tervezett kis és közepes
radioaktivitású hulladékokra kiirt és
befejeződni nem akaró geológiai kutatási
program meggyorsítására, ill. az építési fazis
mielőbbi megkezdhetőségére az RHK
külföldi szakértők bevonását tervezi, így a
finnek mellett az általunk közvetített rangos
német Deutsche Montan Technik, a DMT,
vele együtt a BIT is bekerült a résztvevők
közé. Ez a munka különböző részfeladatok
kiírása mellett évekig folytatódott. A
radioaktív hulladékokról, azok elhelyezési
lehetőségeiről kollegámmal Czoma Csaba
okl. bányagépész mérnökkel együtt sokat
tanultunk. A DMT rendszeresen idelátogató
német szakértőivel a Bátaapáti lerakó
kutatási fázisát végig kisértük.
A külföldi- kapcsolataink révén némi
támogatást
szereztem
a
Miskolci
Egyetemnek, feltehetően ezért kitüntettek
„Pro Facultate Rerum Metallicarum”
éremmel és oklevéllel.
‘98 nyarán telefon Sopronból: Laci
öcsém a középiskolai mérnöktanár
rosszul lett a kertben, bevitték a
kórházba. Reggel korán feleségemmel
együtt autóval utazunk Sopronba,
útközben kapjuk a hírt: Laci meghalt,
aortarepedés. Még csak influenzás sem
szokott lenni. Kereken 7 évvel volt
fiatalabb nálam. Édesanyám a 87.
évében van, nekem kell a hírt
megmondani neki. Lacit eltemetjük, de
édesanyám nem jön el Sopronból, őt
havonta látogatjuk. A gyerekkori barát
Spitzer
Sándi
nyugdíjba megy,
kiköltöznek a Bécs melletti nagyon szép
házukba, egy szörnyű betegség
uralkodik el rajta, nem tud járni, minden
mozgás nehezére esik, beszélni is alig
tud, gyógyíthatatlan. Kegyetlen a sors.
‘99-ben új autót veszünk, elutazunk
Horvátországba, Lovranba, egy szép
hetet
töltünk
a
tengerparton.
Hazaérkezés után 2 nappal a házunk elől
déli 12 órakor ellopják az új autót,
minden irattal benne. A biztosító nem
akar fizetni, a rendőrség minket
gyanúsít, kiderült ugyanis, hogy az u.n.
szervizkulcs, egy kis bakelit vacak, hamis
volt, a valódiról a tolvaj tudta, hol van
elrejtve a kocsiban. 2000 őszén
33

eltemettük édesanyámat, 89 éves volt. Az
utolsó pillanatig önállóan ellátta magát,
néhány napot töltött a kórházban.
Most már csak a temetőbe járunk
Sopronba.
2001. június 30-val 65 évesen felmondtam a
BIT-ben. Itt 5 évet töltöttem. A tulajdonos
további fél év tanácsadói tevékenységre kért
fel és több közös ismerősünk, partnerünk
részvételével vacsorát adott a Villa Mediciben a tiszteletemre. A kőszívű rideg
kapitalista! A szénbányászatban eltöltött 33
év után még a portás sem köszönt el tőlem.
Na jó, a Kamara, illetve Szövetség ebből
sokat pótolt.
2002 - 2015 Még nem lett vége:
Amikor 2003-ban a BIT 83 éves fiatalos
német tulajdonosa elhatározta, hogy eladja a
vállalatot, volt kollegaimmal megvettük a
BIT-et. Az ügyvezetői tisztség Czoma
Csaba kollegámra hárult. A cég kisebbségi
résztulajdonosaként, alkalmi szerződéses
alapon dolgoztam tovább. Nagyon kellemes
meglepetésként ért, amikor 2008 közepén
építési fázisba került a Bátaapáti lerakó és
ennek kapcsán jó sorsom hozott még egy
ajándékot.
A Mott-McDonald-nál:
A Bátaapáti project bányászati jellegű kiviteli
terveire a világ szinte minden táján
mélyépítési, alagút fúrási érdekeltséggel biró
angol-ír Mott-McDonald tervezőiroda,
illetve ennek magyar leányvállalata kapott
megbízást. Sürgősen kerestek olyan Magyar
Mérnök
Kamarai
tervezői-szakértői
jogosítványokkal
rendelkező
bányamérnököt, aki mind a kivitelezőtől,
mind a korábban elfogadott engedélyezési
terv készítőitől független, de azért némi
Bátaapáti „helyismerettel“, azaz a kutatási
előtörténet főbb tanulságaival rendelkezik.
Hát, ez én lettem.
Némi időpont egyeztetések után, az első
telefoni megkereséstől számított harmadik
napon aláírtam a szerződést, a „Bátaapáti a
Kiviteli Terv II. ütem: Felelős bányászati
szaktervező“ munkára. A munkába való
gyors bevonást illetően sokat köszönhetek a
nagy tájékozottságú, kitűnő műszaki
felkészültségű és sok más értékes
tulajdonsággal rendelkező, Miskolczi Rita
okl. geológus mérnök kolleginának, aki

ebben az időben éppen a MottMcDonald
Magyarország
Kft-nél
tette
magát
nélkülözhetetlenné. Igaz, hamar visszament
törzs vállalatához a Mecsekérc Rt-hez és a
továbbiakban a kivitelező oldaláról nyújtott
nekem, illetve az egész tervező csapatnak
minden tekintetben korrekt segítséget. E
megbízásomat azért nevezem a sors
ajándékának, mert nagyon magas szellemi
nívójú közegbe kerültem. Művelt, felkészült,
bátor és szókimondó fiatalok munkatársa
lehettem. Ezek a szimpatikus mérnök fiúk és
mérnök lányok az első időkben, némi elnéző
és alig észrevehető udvarias mosollyal
hallgatták megjegyzéseimet a bányászati
tudományok empirikus voltára vonatkozóan.
Rezignáltan és fegyelmezetten tájékoztattak
a sok országban és sok projektben kipróbált,
és dokumentált nagytömegű műszeres
adatgyűjtésre
alapozott
és
itt
is
alkalmazandó, computeres alagútépítési –
illetve bővebben földalatti üregképzés és
biztositás tervezési eljárásaikról. Ahogy a
kezdeti napok során lépésről lépésre
elfogadtam ezek logikáját, alkalmasint a
helyszínen
meggyőződve
alkalmazhatóságukról, körülbelül ebben az
ütemben figyeltek ők is egy-egy óvatosságra
intő, észrevételemre, vagy éppen némely, a
kivitelező munkáját feleslegesen nehezítő,
szóhasználatuk
szerint
„konzervatív“
tervelőírásra tett megjegyzésemre.
Még egy körülmény volt számomra
különösen derítő, e fiatalok és köztük a talán
már
kevésbé
fiatalok,
magabiztos
nyelvtudása által nyújtott szabadság,
mozgáskészség. A tegnap még velünk
dolgozó egyébként cseh Katharina ezen a
héten valahol Kanadában segíti a tervbeadási
határidő betartását, de a következő hónapban
kiegészülünk
a
londoni
Cross-Rail
projektben folytatott munkájából hazaérkező
Rékával. Sokáig volt nagyszerű közvetlen
munkatársam, elsősorban a helyszíni
bejárások és ezek során kialakított néha, csak
magyarázó, máskor pedig a terv egy részletét
a
gyakorlathoz
igazító
„Tervezői
állásfoglalás“-ok
kidolgozásában,
a
kivándorolt magyar szülők Svédországban
született és ott iskolázott gyermeke, Hersvik
Dávid okl. geológus, aki ma már újra
Norvégiában épít alagutat, nem mintha ott
nem lenne már elég sok ilyen építmény. A
kitűnő
felkészültségű
Váró
Ági
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okl.építőmérnök pedig a folytatódó Bátaapáti
projekt új vágatai helyett a Dél-Keresztje
csillagkép alatt futtatja, lehet , hogy néha ott
is éjszakába nyúlóan a FLAC program
valamelyik változatát, mert „szorít a
határidő“. Azután pedig az érdekes epizódok,
amelyek egyikének, ha újságíró lennék, talán
a „Nemzetek eltérő temetési szokásainak
váratlan találkozása műszaki területen“
címet adnám:
A Mott egyik „nagyágyúja“, Alun
Thomas vezető tervező az ellentétes
dőlésű kőzetrepedéses vágatszakasz
főtéjéből
potenciálisan
leváló
kőzetdarabjainak stabilitását elemző
„Un-Wedge“ számítógépes programot
ismerteti. (Alkalmaztuk!) Ezeket a
leváló kőzetdarabokat az angol nyelv
„wedge”-nek (ejtsd: vegyzs), azaz
„éknek”
nevezi.
Óvatlanul
közbeszólok, hogy igen ismerjük nálunk
a bányász ezt hívja „koporsófödél“nek.
Alun
nem
érti.
Megismétlem,“coffin
cover“,
rosszallóan csóválja a fejét. A magyar
származású, de a brit szigeten született
egykori tengerészgyalogos, abszolút
kétnyelvű
Benő
Botond,
okl.
építőmérnök segít. „Gyuri vigyázz,
ezeknél más alakja van a koporsónak.“
Nagyot nevetünk.
Benő Botond azóta már Vancouverben
vezeti az ottani algúttervezőket.
Visszautalok
Zambo
János
80.
születésnapján általam felvetett óvatos
javaslatra. Talán, ha az egyetem korábbi
Bányamérnöki Kara iparágunk alkonya
előtt mozdul a bányamérnöki képesítés
diverzifikálása, a földalatti építmények
tevezésének
intenzívebb
oktatása
irányába, földalatti gyakorlata révén ebben
a közegben otthonosan mozgó, de állását
vesztett
kollegáim
közül
többen
választhatták volna a korai nyugdíj, vagy pl.
az autókereskedői pálya helyett ezt az utat.
E tekintetben talán szerencsésebbek voltak
a széntelepek lágy kisérő kőzeteinél
keményebb kövekkel birkózó egykori
uránosok. A Bátaapáti projekt kivitelezői
oldalán olyan tehetséges és szorgalmas
bányamérnökökkel találkozhattam, mint
Benkovits István, Berta József és Sütő

Róbert. Berta Jóskát külön is kiemelném,
mert a lejtaknák első kapavágásától kezdve
megítélésem szerint hibátlanul látta el e
különleges projekt felelős műszaki vezetői
feladatait. Nem egyszer tapasztaltam
rezignált fegyelmét, amikor az üregek 100
éves nyitvatartására méretezett tervek
szigorított előírásai adtak feleslegesnek
látszó többlet biztosítási feladatokat.
Ugyanígy vita nélkül, de szabályszerű
megoldást találva szervezte át a
kőzetosztály változásához igazított, ezért
megnehezített osztott-szelvényes jövesztési
munkákat. Csak akkor kért „Tervezői
állásfoglalást“, ha valamely előírásunk
valóban magyarázatra szorult. Örülök, hogy
dolgozhattam vele.
A törökországi szénbányát, Zonguldak-ot is
megjárt, minden porcikájában bányász Sütő
Robival is jól megértettük egymást,
remélem ennek ő sem mond ellent. Egy
mellékes és apró de konkrét közös
ügyünket, e munka jellegének érzékeltetése
céljából leírom.
Az egyik vágatkereszteződés a
tárolórendszer
szerkezete
szempontjából
minden
bizonnyal
optimális, de a korábban dokumentált
kőzetmechanikai
paramétereket
illetően elég kedvezőtlen helyre került.
A tervezői számítógépes program azt
jelezte,
hogy
a
kereszteződés
kiképzésekor az újonnan nyitandó
vágat áthárított kőzetnyomása a már
meglévő falazatot tönkre fogja tenni,
azt a vágat előrehaladása után újra kell
kiképezni.
A
tervben
kényszerintézkedésként a várhatóan
megtörő lőttbetonos vágat-főtére az
esetleg
lehulló
darabok
elleni
védelemre egy, a szokásosnál sűrűbb
osztású acélháló felrögzítését írtuk elő.
A munkát elkezdték. Néhány nap múlva
telefon Robitól: „Gyuri, ez a fal áll,
mint Katiban a gyerek, de az embereim
keze már véres, mert ez a k…. acélrács
minden lövésnél lerepül és újra fel kell
raknunk, Gyere ki, mondj valamit!“
Utána nézek a kőzetdokumentációnak,
valóban egymást sűrűn követő
kőzetosztály-változást rögzítettek az
korábban kihajtott vágat ezen
szakaszán, de ezek közül a most induló
vágat középpel pontosan egy vonalban,
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ha rövid szakaszon is, de az általunk
figyelembe vettnél eggyel jobb van.
„Robi! Vegyétek le. Küldöm az
állásfoglalást.“
Igen! A computer következetes, a kőzet
még inkább!
A MOTT McDonaldnál lévő szerződésem
2015. 12. 31-vel lejárt, semmilyen más új
szerződét nem kötöttem
Amit még megemlítenék:
A Múzeum: A soproni Központi
Bányászati Múzeum 1959-es létesítésnek
előmunkáiban, a bútorok és egyéb tárgyak
stb. cipelésében részt vettem, a megnyitóján
negyedéves bányamérnök hallgatóként,
jelen voltam. Amikor a múzeum
fenntartását a megalakított azonos nevű
Alapítvány vette át a felügyelő bizottság
tagja, később a felügyelő bizottság elnöke
lettem. Az elszegényedő bányászat miatt
folyamatos anyagi gondokkal küszködő
múzeum vergődésében, innen-onnan való
megtámogatásában részt vettem. Szomorú
szívvel, de a kényszerűségnek engedve
pártoltam, segítettem a múzeum Sopron
Város Önkormányzata kezelésébe adását. A
Múzeumot 2020 jan. 1-én a város átvette. A

Múzeum, szakmánk jó hírét keltve
működik, Sopron városa büszkélkedik vele.
Az alapítvány megszüntetése folyamatban
van.
Az OMBKE: Tagságom kelte 1959. Egész
pályafutásom alatt az általam elérhető
valamennyi egyesületi rendezvényen részt
vettem. A veszprémi csoportnak két
cikluson keresztül elnöke voltam. Az
egyesület a 2019. május 25-én, Ózdon
megtartott 109. Küldöttgyűlésén „Tiszteleti
Tag“ megtisztelő címet kaptam.
A
Magyar
Bányászati
Szövetség
Elnöksége
a
2021.szeptember.2.-i
bányásznapi ünnepségen 85. születésnapom
alkalmából a „Magyar Bányászatért“
Életmű Díj-jal tisztelt meg.
Amúgy pedig, a költővel szólva: “Ez jó
mulatság, férfi munka volt!…”
Veszprém, 2022.01.31.
Jó szerencsét!
Németh György
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Negyven éve történt az Ocean Ranger katasztrófája
A New Orleans (Louisiana, USA)
székhelyű Ocean Drilling and Exploration,
Inc. (ODECO) tulajdonában lévő Ocean
Ranger
félig
merülő
fúrófedélzet
kutatófúrást végzett a Mobil Oil
Corporation számára kanadai vizeken.
Newfounland Grand Banks partján, St.
John’s-tól 166 kilométerre keletre, a

Hibernia kőolajmező J-34 kutatófúrását
1981. november 26-án kezdte el mélyíteni,
ez volt a harmadik kutatófúrás a mezőben.
Két másik félig merülő fúrófedélzet is
dolgozott a közelben, a Sedco 706 13,7
kilométerre északkeletre és a Zapata
Ugland 30,9 kilométerre északra.

Hibernia J-34 kutatófúrás

A
félig
merülő
fúrófedélzet
a
leguniverzálisabb,
a
legnagyobb
mélységkapacitású és a legstabilabb tengeri
fúróberendezés. Ez lényegében több
nagyátmérőjű
függőleges
csővel,
úgynevezett „palackkal” és vízszintes
összekötőcsövekkel lebegésben tartott,
kihorgonyozható
vagy
dinamikusan
(hajócsavarokkal) helyben tartható, illetve a
csövek teleszivattyúzásával akár a
tengerfenékre is süllyeszthető fedélzet. A
mély merülés a hullámzással szemben
ennek a megoldásnak igen nagy stabilitást
biztosít. Az Ocean Ranger harmadik
generációs
félig
merülő
tengeri
fúrófedélzetet
a
Mitsubishi
Heavy
Industries Hirosimában (Japán) gyártotta az
ODECO számára 1976-ban. A fúrófedélzet
121 méter hosszú, 80 méter széles és 103
méter magas volt, 12 darab 20 tonnás
horgonnyal lehetett rögzíteni, össztömege

25 000 tonna volt, kettő 120 méter hosszú
vízszintes összekötőcsövön úszott, amelyek
24 méterrel a vízfelszín alatt helyezkedtek
el. 460 méter vízmélységig tudott dolgozni
és maximálisan 7600 méter mélységig
lehetett vele fúrni. A fedélzetet „korlátlan
óceáni műveletekre” engedélyezték és úgy
tervezték, hogy ellenálljon a rendkívül
mostoha tengeri körülményeknek, beleértve
a 190 kilométer/óra szelet és a 34 méteres
hullámokat is. Mielőtt 1980 novemberében
Grand Banks területére költözött volna,
Alaszka, New Jersey és Írország partjainál
dolgozott. Az Ocean Ranger a tengeri
szénhidrogén-kutatások Titanicja volt.
Abban az időben a legnagyobb félig merülő
fúrófedélzete volt és mérete miatt olyan
területeken fúrtak vele, amelyek túl
veszélyesek voltak más fúrófedélzetek
számára. A Titanichoz hasonlóan ezt is
elsüllyeszthetetlennek tartották.
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Ocean Ranger fúrófedélzet

1982. február 14-én, vasárnap, egy óriási
téli vihar alakult ki Newfoudland-tól délre
és a Grand Banks felé tartott 190
kilométer/óra sebességgel. Az Ocean Range
fúrási személyzete biztonságba helyezte a
fúrólyukat és 19 óra körül jelezte a Mobil
Oil Corporation szárazföldön lévő
bázisának, hogy már több mint 30 méteres
hullámok csapnak át a fedélzeten. Aztán
egy
hatalmas
hullám
zúdult
a
fúrófedélzetre, amely betörte a tengerszint
fölött 8,5 méterre lévő ballasztvezérlő terem
ablakát, a víz beözönlött, rövidre zárta a
vezérlőpanelt, a vezérlőpulton lévő
szelepek össze-vissza nyitottak és zártak. A

Ocean Ranger sebezhetősége
1. Kártokozó hullám magassága
2. Tengerszint fölött 8,5 méter
3. Ballasztvezérlő terem

Az Ocean Ranger február 15-én 1:30 órakor
továbbította utolsó üzenetét: „Nem lesz
többé rádiókommunikáció, a mentőcsónak

Ocean Ranger felépítése

fúrófedélzet 10°-kal balra megdőlt. A fúrási
személyzet megkísérelte kézi irányítással
elindítani a szivattyúkat, hogy a jobboldali
összekötőcsőbe vizet juttassanak. Azonban
a személyzet nem volt kiképezve erre a
műveletre és kézikönyvek sem voltak a
fedélzeten, amelyek megmutatták volna,
hogyan működik a ballasztvezérlő rendszer.
Ahelyett, hogy kiürítették volna a baloldali
összekötőcsövet,
még
több
vizet
szivattyúztak bele és így a fedélzet dőlését
15°-ra növelték. Nem tudtak már semmit
sem tenni.

Megdőlt fúrófedélzet

állomásra megyünk.” Nem sokkal azután,
az éjszaka közepén, a kemény téli időjárás
közepette a fúrófedélzeten tartózkodó 84
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dolgozó elhagyta a fedélzetet. A
fúrófedélzet még további 90 percig a
felszínen maradt, majd 3:07 és 3:13 óra
között elsüllyedt az Atlanti-óceánban,
másnap reggelre már csak néhány bója
látszott. A 84 főből álló csapat – a Mobil 46
alkalmazottja és a különböző szolgáltató
cégek 38 dolgozója – meghalt. A
fúrófedélzethez tartozott egy vészhelyzeti
eljárások kézikönyve, amely részletesen
leírja a kiürítési eljárásokat, azonban nem
tisztázott, hogy milyen hatékonyan
hajtották végre a fedélzet evakuálását.
Bizonyítékok vannak arra vonatkozóan,
hogy legalább egy mentőcsónakot sikeresen
vízre bocsátottak, legfeljebb 36 fős
legénységgel, és a szemtanúk arról
számoltak be, hogy legalább 20 fős
személyzetet láttak egyszerre a vízben, ami
arra utal, hogy legalább 56 fős legénység
sikeresen elhagyta a fúrófedélzetet. A parti
őrség jelentése szerint „ezek a férfiak vagy
úgy döntöttek, hogy közvetlenül a vízbe
ugranak, vagy az életmentő felszerelés
sikertelen vízre bocsátása során estek a
vízbe”. A készenléti hajók mentési
kísérleteit nehezítették a kedvezőtlen
időjárási viszonyok, valamint az a tény,
hogy a készenléti csónakok nem voltak
felszerelve és nem is voltak alkalmasak
arra, hogy a hideg tengerből kimentsék a
sérülteket. A zord időjárás miatt az első
helikopter csak fél 2-kor érkezett a
helyszínre, amikorra az Ocean Ranger
legénységének nagy része, ha nem az egész
csapata kihűlt, és megfulladt. A következő
héten 22 holttestet találtak az Atlanti-óceán
északi részén. A boncolások azt mutatták,
hogy ezek a férfiak kihűléses (hipotermiás)
állapotban fulladás következtében haltak

meg. A fúrófedélzet maradványait a
következő hetekben víz alatti radarral
találták meg, fordított helyzetben a kútfejtől
körülbelül 148 méter délkeleti irányban,
körülvéve jelentős törmelékekkel. A
fúrófedélzet először az orral felborult,
átfordult, és az összekötőcsövek elülső
végeivel a tengerfenéknek ütközött.
A Kanadai Királyi Bizottság két évig
vizsgálta a katasztrófát. Az Ocean Ranger
tengeri katasztrófával foglalkozó közös
szövetségi-tartományi királyi bizottság
megállapította, hogy a személyzetet nem
képezték ki, a biztonsági felszerelés nem
volt megfelelő, nem voltak biztonsági
protokollok, és magának a fúrófedélzetnek
is számos hibája volt. A Királyi Bizottság
arra a következtetésre jutott, hogy az Ocean
Ranger-nek tervezési és konstrukciós hibái
is voltak, különösen a ballasztvezérlő
helyiségben, és hogy a legénységnek nem
volt megfelelő biztonsági képzése, túlélő
ruházata és felszerelése. A Királyi Bizottság
azt is megállapította, hogy az Egyesült
Államok és a kanadai kormányhivatalok
által végzett ellenőrzések és szabályozások
nem voltak hatékonyak.
1983 augusztusában az Ocean Ranger
roncsát a holland Wijsmuller Salvage cég
újra felszínre hozta és mélyebb vizekbe
süllyesztette. Az előző évi elsüllyedése óta
a szövetségi kormány aggodalmát fejezte ki
a roncs helyzetével kapcsolatban. Mivel az
Ocean Ranger roncsa körülbelül 30
méterrel a víz alatt volt, a roncs veszélyt
jelentett a hajózásra. A művelet során az
Ocean Rangert fúrótornyával lefelé
vontatták, csak a két összekötőcső látszott a
felszínen.

Ocean Ranger roncsainak vontatása
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A műveletek június elején kezdődtek. A
munka azonban leállt, amikor június 20-án
egy víz alatti robbanás következtében két
mentőbúvár meghalt a roncson. A roncs
áttelepítésével kapcsolatos munkaleállítást
rendeltek el, majd az esetet kivizsgálták. A
munkálatok folytatása során, június 26-án
egy második incidens alkalmából egy
harmadik búvár is meghalt, akit feltehetően

egy leejtett tárgy talált el, miközben
megpróbált visszatérni a felszínre. Így
további 3 áldozatot követelt az Ocean
Ranger.
Az Newfoundlandi St. John’s város
tengerpartján 1985. július 10-én avatták fel
az Ocean Ranger áldozatainak emlékművét.

Ocean Ranger áldozatainak emlékműve
Forrás: Ocean Ranger Sinking: 40th Anniversary of Canada’s Worst Offshore Accident. OE Staff, February 15,
2022.

id. Ősz Árpád

Még egyszer 2020-ról
Magyarország energetikailag kitett.
Egyrészt szomszédai kegyeinek (ENTSOE1 és G2), másrészt az EU divatnak,
harmadrészt az energiapiaci hosszú- és
rövidtávú lehetőségeknek vagyunk egyre
inkább rabjai. Az energiahordozók
árszínvonalára vethető több évszázados
bepillantás azonban folyamatosan növekvő
átlagos értéket mutat minden szegmensben.
2020 azonban -bár akkor még kevesen
sejtettük- ebben is fordulópont volt. Az
emelkedés
üteme
egyenletesből
hatványozottra változott.
A Magyar Energetikai és Közmű
Szabályozási Hivatal 2020. évi értékelése jó
hírt tesz közzé. Örülhetünk, hiszen primer
energia (energia hordozó) kitettségünk 56%

köré csökkent. Azt már én teszem hozzá: ha
a tulajdonunkban lévő paksi fűtőelemeket
sajátunknak s nem importként tekintjük.
Ha nem vagyunk ilyen szigorúak, akkor
annak is nagyon örülhetünk, hogy a PV
napelemek beépített teljesítménye már
„meghaladja Paks teljesítőképességét!”
Sajnos e költői túlzás csupán azoknak nyújt
reményt, akik nem tudják, hogy itt a körte
és alma = gyümölcs esete forog fenn.
Hiszen Paks valós teljesítménye 2000 MW
és ezt 15 hónapon keresztül nagyjavítás
nélkül ki is használhatná. Ha nem lenne
kötelező átvétele az alig 350 MW-nyi valós
PV napelem teljesítménynek, amikor azt a
Természet is úgy akarja. Így azután
könnyebben érthető, hogy a nukleáris

1

2

ENTSO-E = A villamosenergia piaci
átvitelirendszerüzemeltetők együttműködő európai
szövetsége

ENTSO-G = A nemzeti gázszállító
rendszerirányítók együttműködésének elősegítése
az Európai Unió energetikai céljainak elérésében
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energia felhasználásunk 1,5%-al csökkent
2020-ban. Ami 0,26 TWh/év, napi 24 órán
át termelt villamos energiát jelent a 2000
MW-nyi napelempark maximum 0,7
TWh/év
csakis
nappali
áramszolgáltatásához
képest.
Ezen
túlmenően
a
statisztikában
hiba

A MAVIR3 ábrája mutatja, hogy a saját villamos
áram termelésünk éppen 68%-át fedezi pillanatnyi
fogyasztásunknak

Természetesen örülhetünk annak is,
hogy megújulós primer energiából csaknem
14%-nyit
használtunk
fel
az
4
energiamixben , s ez az EU-ban vállalt
kötelezettségünk.
A bevezetőben említett magas kitettség
azonban elgondolkodtat. Ha tudom, hogy el
tudnám magamat elsődleges energiával
akár 100%-ban is látni, bár ma (már) még
megfelelő alapvető berendezéseim ehhez
hiányoznak, miért nem csupán annyi
energia hordozót veszek jó áron, amennyi

nagyságrendű szám (1,5%) mögött idős
paksi blokkjaink olyan folyamatos műszaki
próbatétele áll, melyre tervezésükkor nem
készíthették fel őket. S ezért szerkezeteik az
ideálisnál
nagyobb
igénybevételt
szenvednek.

Az energiabiztonság alapja lehetne a szükséges
mennyiségű energiahordozónk, amiből gazdagok
vagyunk!

energiabiztonságot nyújt rövid és hosszú
távon egyaránt? Remélhetjük, hogy e
kérdést nemcsak felteszik, de meg is
válaszolják azok, akik a megfelelő hosszú
távú
döntést
energetikánkban
meghozhatják? Bizonnyal igen, s ennek
eredményét már 2023-ban tapasztalhatjuk.

Livo László

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.

3

4

MAVIR = Magyar Villamos Rendszerirányító
(fizikai és piaci)

A Hírlevelet összeállította:
Zelei Gábor

energiamix = felhasznált primer energiahordozók
együttese
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