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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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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!
A járványhelyzet alakulása változtathat az
ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva
fogjuk
a
Hírlevélben
megjelentetni a rendezvényeinket.

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

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

Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések

Zelei Gábor

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap
utolsó csütörtök

„Köfém 80” keretében Fémkohász
Székesfehérvér
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – OMBKE székház
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
XXXII. Nemzetközi Olaj- és
Eger
Gázipari Konferencia és Kiállítás
XXIII. Nemzetközi Bányászati,
Kézdivásárhely
Kohászati és Földtani Konferencia
113. Tisztújító Küldöttgyűlés
egyeztetés alatt
LX. Bányamérő Konferencia
Balatongyörök
Péch
Antal
sírjának
Selmecbánya
megkoszorúzása
Európai Bányászati Szövetségek
Szlovénia
Szervezete találkozó
XI.
Bányász-Kohász-Erdész
Tatabánya
Találkozó
125 éves az OMBKE Borsodi Helyi
Miskolc
Szervezete Ünnepnap
27. Pivarcsi László Szigetközi Dunakiliti
Szakmai Napok
Diamant Hotel
Központi Bányásznap
egyeztetés alatt
Knappentag - Selmeci Szalamander
Selmecbánya
Bányászatiés
Kohászati
Dorog
Múzeumok Találkozója
Miniverzum
Fazola Napok
Miskolc
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
Bányamérő Fórum
OMBKE székház
Kunoss Endre síremlékének
Káloz
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála
Kecskemét
Emlékülés

Státusz

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt
május 4-6.
május 12-15.
május 21.
május 25-27.
június 14.
június 18.
június 17-19.
június 24.
2022. július 1-3.
egyeztetés alatt
szeptember 7-11.
szeptember
második fele
szeptember
október
november
november
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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Dank Viktor Emléknap
2022.03.17.

A MOL Nyrt. és Egyesületünk
szervezésében, a MOL Nyrt. támogatásával
került megrendezésre a Dank Viktor
Emléknap.
Az előadások és megemlékezések
megvilágították Dank Viktor példaértékű
szakmai
pályafutását,
sokoldalú
tevékenységét a szakmai szervezetek élén
és egészen különleges személyiségébe is
kaphattunk bepillantást. A MOL Nyrt-nek
köszönhetően Dank Viktor „főművének”,

az Algyő-mezőnek a múltjáról, jelenéről és
jövőjéről is hallhattunk.
Ezen a napon került „felavatásra”
egyesületünk új konferencia-rendszere is.
Reméljük, hogy Egyesületünk
további kezdeményezéseknek is méltó
otthona lehet.
Az előadásokat itt találhatják meg.
Zelei Gábor
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Beszámoló és tisztújítás az OMBKE Bányászati Szakosztály
Veszprémi Helyi Szervezeténél
2022. március 17.

A Veszprémi Helyi szervezet március 17-én
tartotta tisztújító taggyűlését.
Az elnöki beszámoló a megjelentek
köszöntése után kitért a tagság létszámának
alakulására az elmúlt 4 évben, mi szerint 3
fő kilépett a szervezetből, elhunyt 3
tagtársunk, néma felállással adóztunk
emléküknek. Ugyanakkor a taglétszám 7 új
taggal gyarapodott, így a jelenlegi
létszámunk 36 fő. A tisztújító taggyűlésen
megjelent 17 fő.
A
jelölőbizottság
vezetőjének
megszavazták Németh György Tiszteleti
tagot.
A beszámoló végeztével az elnökség
lemondott és átadta helyét Szüts Huba
levezető elnöknek, akit a tagság elfogadott.
A levezető elnök a jelölőbizottság
vezetőjének bejelentései alapján lépésről
lépésre megszavaztatta az új elnök, titkár,
titkárhelyettes,
vezetőségi
tagok,
szakosztályi és egyesületi küldöttek
személyét. A tagság egyetértett a
jelölésekkel és egyhangú szavazással
megválasztotta a tisztségviselőket.
A veszprémi helyi szervezet tisztújító
taggyűlése egyöntetű szavazással úgy
döntött, hogy nem jelöl/választ jelöltet a
szakosztályi jelölőbizottságba és az
egyesület elnökségébe.
Végezetül az új vezetőség megköszönte a
taggyűlés munkáját és ígérte, hogy a helyi
tagság
lehetőségeinek,
életvitelének
megfelelően fog tevékenykedni.
Mellékelem a választás eredményét.

Jó szerencsét!
Czoma Csaba elnök
Veszprémi Helyi Szervezet
A Veszprémi Helyi Szervezet tisztújítása
2022-től:
1. Helyi szervezet elnöke:
Czoma Csaba
2. Helyi szervezet titkára:
Bács Péter
3. Helyi szervezet titkárhelyettese:
Kappel Róbert
4. Helyi szervezet vezetőségi tagok:
Czoma Csaba elnök
Bács Péter titkár
Kappel Róbert titkárhelyettes
Boros Dénes
Hegedűsné Dr.Koncz Margit
Pölczman István
Ulrich József
5. Bányászati szakosztályba küldöttek:
Czoma Csaba elnök
Bács Péter titkár
Kappel Róbert titkárhelyettes
Kappel Gizella
6. Egyesületi Küldöttek:
Czoma Csaba elnök
Bács Péter titkár
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Tisztújítás Dorogon

Az OMBKE Dorogi Helyi szervezete 2022.
március 9-én tartotta tisztújító taggyűlését.
A taggyűlésen 34 fő vett rész.
A megjelenteket Glevitzky István elnök
köszöntötte. A tagság elfogadta a napirendi
pontokat, s ennek megfelelően felkérte a
titkárt a beszámolók megtartására.
Dr. Korompay Péter titkári beszámolója
eltért a hagyományostól, mert tavaly a Helyi
Szervezetünk a 100 éves alakulását
ünnepelte (1921. október 29.) és az
alkalomra emlékfüzetek (7db.) készültek,
100 éves az OMBKE Dorogi Helyi
Szervezete Centenáriumi emlékfüzet 2021, a
Centenáriumi év centenáriumi nap
2021.november 5. melyek tartalmazták az
elmúlt négy év eseményeit is. A jelenlévők
átvették a füzeteket.
A titkár köszöntötte a taggyűlésen
résztvevő ultra supra veteranissimust Péter
Vilmost, aki 89 éves és az OMBKE-nek 66
éve tagja. A 65 éves elismerő oklevelét
tavaly a centenáriumi kiállításon az
OMBKE elnökétől dr. Hatala Páltól vette
át. Sajnos nem tudott eljönni a másik 65
éves tagságért kitüntetettünk Solymár Judit
(90), aki a helyi szervezet vezetőségének 41
éve tagja. Jobbulást kívánunk Neki.

Olvashatók a dokumentumokban, hogy az
elmúlt négyéves ciklusban 23 új tagunk lett,
11 tagtársunk elhalálozott. A taggyűlés
lehajtott fejjel hallgatta az elhunytak neveit
a klopacska hangja mellett.
OMBKE kitüntetést 18 fő kapott, és nagy
plakettet a Helyi Szervezet. Két fő Schmidt
Sándor emlékplakettet és oklevelet kapott.
A BKL-ban a négy év alatt 38 híranyag
jelent meg és 15 hírlevél a neten. Szakmai
előadások, konferencia megtartására került
sor, üzemlátogatások, kirándulások voltak a
programban, s 2 esetben fogadtunk
vendégeket Erdélyből.
Évenként megrendezésre kerültek a
hagyományos szakestélyek, (sajnos a 2020
és 2021 évi a pandémia miatt elmaradt) a
bányász találkozók, a bányásznapi, Szent
Borbála napi koszorúzások. A bányász
találkozókat már három alkalommal
Hajdúnánáson rendeztük meg, nagy
sikerrel. A régi bányász épületekre, az
alkotó
műszakiak
emlékfalára
6
márványtábla került elhelyezésre.
A terveink megvalósítását segítették a
sikeres pályázatok, a szponzorok, a
támogatók. Az éves gazdálkodásokat 11
sikeres pályázat beadása ill. elnyerése
segítette. A pénzügy beszámoló kiemelte az
elmúlt évi szponzori támogatást, melynek
összege kiemelkedő 2.524.400 Ft volt.
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A beszámolókat a tagság elfogadta.

Vöröskői István

A vezetőség lemondott, továbbiakban az
ülést a rangidős örökös bányamester
Sasvári Géza egyetértésével Magyarfalvi
Imre vezette.
Az elnök a köszöntője után felkérte Kárpát
Csabát a Jelölő Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a szavazás menetét, aki
bejelentette, hogy a vezetőségi pozíciókra a
tagság kívánsága szerint többes jelölést
tettek.

OMBKE Bányász Szakosztályi küldöttek (9
fő) megválasztásra került Hartyán Csaba,
dr. Korompay Péter, Mocsnik Imre, Mráz
László, Pados József, Fülöp Zita,
s hivatalból Glevitzky István, Raduka
Ferenc, Bánhidi József
OMBKE Országos Közgyűlésre 4 fő, az
elnök, titkár Glevitzky István, Raduka
Ferenc mellett lett megválasztva Mocsnik
Imre, Mráz László.

A szavazás eredményét a Szavazat
Számláló Bizottság vezetője, Farkas
Miklós ismertette.

A taggyűlés zárásaként Magyarfalvi Imre
elnök megköszönte a korábbi vezetés
négyéves munkáját, s örült, hogy sikeres
volt a választás, mert különben ő maradt
volna az elnök, s átadta a szót az új – régi
elnöknek Glevitzky Istvánnak.

Elnök: Glevitzky István
Titkár: Raduka Ferenc
Vezetőségi tagok:
Hartyán Csaba
Dr. Korompay Péter
Mocsnik Imre
Mráz László
Pados József
Vezetőségi póttagok:
Bánhidi József
Fülöp Zita
Laub Dominik

Glevitzky István megköszönte a taggyűlés
lebonyolításában a segítők munkáját, a
tagságnak sok közös élményt kívánt az
elkövetkezendő négy év hagyományőrző
munkájában, és sikeres beilleszkedést az új
tagjainknak, s meghívta a jelenlévőket egy
koccintásra, baráti beszélgetésre.
Dr. Korompay Péter
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Tisztújítás
OMBKE Bányamérő Szakcsoport

2022.
március
17-én
Bányamérő
Szakcsoport tisztújítása megtörtént.
Sashalmon a WÉBER 2000 Kft. irodájában
11 órakor kezdődött az Intézőbizottsági
értekezlet.

érkeztek. A szavazás megkezdése előtt a
listán lévő személyeket megkérdeztük,
hogy megválasztásuk esetén vállalják-e a
tisztséget. Minden jelölt vállalta, hogy
megválasztása esetén elfogadja a tisztséget.

Első napirendi pontként dr. Szabados Gábor
barátunknak adtuk át nyugdíjba vonulása
alkalmából - bár kissé megkésve, de nagy
szeretettel - az Obsitlevelet és a hozzá
tartozó bányász fokost megköszönve a
bányamérőkért tett munkáját.

A választás végeredménye:

A megemlékezés után Hollósi László a
Szakcsoport titkára az elmúlt 4 év
szakcsoporti tevékenységéről tartott egy
rövid összefoglalót. A titkári beszámoló
után került sor a tisztségviselők
megválasztására.
Ezek után a jelölőbizottság elnöke,
Probocskai Endre ismertette az elnökök és
az alelnökök listáját, akikre jelölések

A Szakcsoport elnöke: Dobos Szabolcs
okleveles bányamérnök
A Szakcsoport új alelnökei:
Czuczai Tamás okleveles földmérő
mérnök, okleveles bányamérnök
dr. Havasi István Miskolci Egyetem
Bányamérési és Geodéziai tanszékvezetője
Poós Viktor okleveles földmérő mérnök
Titkár: Hollósi László
A sikeres választás után az új vezetőségnek
eredményes munkát kívánunk!
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Felhívás - Péch Antal Emlékkönyv
Péch Antal születésének 200. évfordulója
alkalmából Egyesületünk Péch Antal
Emlékévet hirdetett meg, az emlékévhez
kapcsolódóan emlékkönyv megjelentetését
tervezi. A Péch Antal Emlékkönyv célja,
hogy összegyűjtsön és közkinccsé tegyen
minden olyan tanulmányt, kutatási
eredményt, amely Péch Antal alakját,
szellemiségét,
szerteágazó
szakmai
tevékenységét kellő hitelességgel jeleníti
meg, továbbá bemutassa mindazon
adatokat, amelyek
a Egyesületünk
működése során Péch Antal kultuszának
életben tartásával kapcsolatban keletkeztek.
Az eddigi egyeztetések alapján az alábbi
tanulmányokra és tartalmakra biztosan
számíthatunk:
Kosáry Domokos 1997-ben megjelent írása:
Péch Antal élete és munkássága,
másodközlés
Dallos Ferencné: Péch Antal a Bányászati
és Kohászati Lapok és az OMBKE
alapítója, Jó szerencsét köszöntés javaslata
Dr. Dúl Jenő– Podányi Tibor: Péch Antal
publikációi és munkásságáról szóló
források
Dánfy László: Péch Antal helytállása az
1848–49-es szabadságharcban és az azt
követő időkben

Dr. Harcsik Béla –dr. Nyitrai Dániel: Péch
Antal pénzügyminiszter vaskohászati
fejlesztései
Csath Béla: Péch Antal és Zsigmondy
Vilmos kapcsolata
Fricz-Molnár
Péter:
Péch
Antal
selmecbányai országgyűlési képviselősége
1889-1892 között
Dallos Ferencné– Káplánné Juhász
Márta: Péch Antal emlékezete
Az OMBKE Péch Antal-emlékéremmel
kitüntetett tagjai
Híradások a Péch Antal Emlékév kapcsán Péch Antal sírjának megóvási munkáiról,
koszorúzásáról,
az
egyesületi
emlékkiállításról, helyi szervezetekben való
megemlékezésekről,
iskolai
vetélkedőkről…
Kérjük és felhívjuk Egyesületünk tagjait,
hogy
tanulmányukkal,
híradásukkal,
visszaemlékezésükkel
csatlakozzanak
Egyesületünk kezdeményezéséhez.
Jó szerencsét!
A Kiadói Bizottság megbízásából:
Lengyelné Kiss Katalin
a Péch Antal Emlékkönyv szerkesztője

Vitrint keresünk!
Kedves Tagtársak!
A múlt héten kértem segítséget a
kecskeméti OMBKE részére egy vitrin
ügyében. A vitrin a helyi múzeumban áll, az
OMBKE emléktárgyait őrzi, de vissza kell
adni a kölcsönadó múzeumnak, ezért
keresünk helyette másikat.
Most kaptam egy fotót róla, közzéteszem.
Ha valaki tudna segíteni egy ilyen, vagy
ehhez hasonló beszerzésében, nagyon
megköszönnék.
Jó szerencsét!
Mednyánszky Miklós
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Energetikai hírek
Európa túlélheti a nyarat, ha
Oroszország elzárja a gázt, de a tél
jelentős keresletcsökkenést fog jelenteni
- véli az OIES
Az Oxford Institute for Energy Studies
(OIES) által közzétett jelentés szerint, ha
Oroszország 2022. április 1-jén egy egész
évre leállítaná az orosz gázszállításokat
Közép- és Nyugat-Európába, akkor az
OIES szakértői szerint a régió a nyarat a
még megmaradt tárolt gázkészletek
felhasználásával átvészelhetné, de jövő
télen jelentős keresletromlással kellene
szembenéznie. "De ez csak elhalasztja a
problémát, mivel a tárolók üresen
maradnak" - mondta az OIES. "Mivel nincs
a tárolókban gáz, amit kivehetnénk, és nincs
orosz gáz, nagy a valószínűsége annak,
hogy a közép- és nyugat-európai
gázkereslet 40%-a (mintegy 125 milliárd
köbméter)
jövő
télen
kielégítetlen
maradhat, mindenféle enyhítő intézkedés
nélkül." Az enyhítő intézkedésekkel például extra cseppfolyósított földgázzal, a
hollandiai Groningen mező termelésének
növelésével, valamint további csővezetékes
importtal Norvégiából, Észak-Afrikából és
Azerbajdzsánból - Európa a felére
csökkentheti a hatást. "Ez azonban még
mindig jelentős mennyiségű kielégítetlen
keresletet hagy az energia- és az ipari
szektorban, ha a fűtési terhelést meg akarjuk
védeni" - mondta az OIES. "Ha valóban
bekövetkezne a korlátozás, a gázárak szinte
biztosan még magasabbra szöknének. Ez
viszont azt jelentené, hogy a gáz- és
villamosenergia-végfogyasztóknak
a
jelenleginél
lényegesen
magasabb
számlákkal kellene szembenézniük ezen a
nyáron" - folytatta az OIES. "Ez még azokra
az európai fogyasztókra is vonatkozna,
akiket nem érint közvetlenül az
Oroszországból
érkező
gázáramlás
esetleges kiesése, például az Egyesült
Királyságban." Az OIES arra is
figyelmeztet, hogy még ha az áramlások a
jelenlegi ütemben folytatódnak is, "a piac
még mindig finoman kiegyensúlyozott, és a
piac e szűkösségének valódi enyhítéséhez
valószínűleg vissza kellene térni a 2021 első

kilenc hónapjában tapasztalt magasabb
szintekre".
NewsBase
2022. 03. 14.

Az európai gázárak visszaszorulnak a
rekordmagasságról
Az európai gázárak a hét eleji
rekordmagasságról visszatértek, mivel az
orosz szállítások stabilak maradtak a
leállástól való félelmek és a profitrealizálás
ellenére.
Az áprilisi gázszállítási szerződés a holland
TTF gázközpontban jelenleg 127 €/MWh
körül mozog, miután a március 7-i korai
kereskedésben rövid időre 345 €/MWh-ra,
azaz közel 4000 $/ 1000 köbméterre
emelkedett.
A magas árak miatt Európában már
tapasztalhatók a keresletcsökkenés első
jelei: a norvég Yara, a világ egyik
legnagyobb műtrágyagyártója március 9-én
bejelentette, hogy le kívánja állítani az
ammóniaés
karbamidgyártást
Olaszországban és Franciaországban, mivel
a gáz alapanyag túl drága.
Eközben az ukrán gáztranzit-üzemeltető
vezetője március 10-én arra figyelmeztetett,
hogy veszélyben van az Európába irányuló
gáztranzit áramlása, mivel orosz csapatok
vannak a Luganszk és Harkiv régiókban
lévő gázkompresszorállomások területén.
Figyelmeztetett, hogy akcióik "technológiai
katasztrófához vezethetnek a régióban".
A politikai fronton Oroszország és Ukrajna
a jelek szerint közelebb került a diplomáciai
megoldáshoz, bár a háború továbbra is
töretlenül folytatódik. Március 10-én
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
találkozott ukrán kollégájával, Kuleba
Dmytroval Törökország közvetítésével
folytatott megbeszéléseken. Bár áttörést
nem jelentettek be, állítólag szóba került
egy találkozó Vlagyimir Putyin és
Volodimir Zelenszkij elnökök között.
Eközben a Kijev elleni orosz támadás
tovább folytatódik, és úgy tűnik, hogy
Moszkva erői az elmúlt napokban
korlátozott
előrelépést
értek
el.
Oroszországnak eddig csak egy ukrajnai
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nagyvárost, Herszon városát sikerült
elfoglalnia, annak ellenére, hogy jelentős
katonai fölényben van a konfliktusban.
NewsBase
2022. 03. 14.

Az Eni kilépni kíván a Blue Streamből
Az olasz Eni azt tervezi, hogy az ukrajnai
konfliktus eszkalálódása miatt eladja
részesedését a Kék Áramlat gázvezetékben,
amely orosz gázt szállít a Fekete-tenger
alatt Törökországba.
A lépés véget vet egy évtizedes
partnerségnek a Kék Áramlatban, és ez a
lépés akkor történik, amikor más európai
nagyvállalatok, köztük a BP és a Shell is
bejelentik, hogy ki akarnak lépni az orosz
vállalatokkal közös vállalkozásokból. Az
Eni több mint fél évtizede működik együtt a
Gazprommal a projektekben.
A Kék Áramlat kapacitása évi 16 milliárd
köbméter, az üzemeltető társaság pedig a
Bloomberg által összeállított adatok szerint
1,6
milliárd
dollárnyi
eszközzel
rendelkezik. Az Eni és a Gazprom
egyenként
50%-os
részesedéssel
rendelkezik a vezeték 774 km hosszú
tengeri szakaszában.
A gázvezeték 2003-ban kezdte meg a
gázszállítást, és a Gazprom számára
hozzáférést biztosít a jövedelmező török
gázpiachoz. Ehhez 2019 végén csatlakozott
a TurkStream, a Gazprom kizárólagos
tulajdonában lévő vezeték, amely szintén a
vállalat délkelet-európai ügyfeleit szolgálja
ki.
A BP-vel, a Shell-lel és más nemzetközi
olajvállalatokkal (IOC) ellentétben az Eni
csak marginális jelenléttel rendelkezik az
orosz
olajiparban.
A
Rosznyeftel
partnerségben van a sarkvidéki térségben
lévő kutatási engedélyeknél, de ezek a
projektek évek óta befagyasztva vannak az
Oroszországgal szemben a Krím Ukrajnától
való 2014-es elcsatolása után bevezetett
nemzetközi szankciók miatt. A Rosznyeftel
is összeállt, hogy Oroszország feketetengeri vizein kutasson olaj után, de a páros
száraz kutat fúrt.
Az Eni Oroszországgal kapcsolatos
politikája tükrözi az olasz kormány
politikáját, amely továbbra is részleges
ellenőrzést gyakorol a vállalat felett.

Moszkva február 24-i ukrajnai inváziójának
kezdetét követően Olaszország megfogadta,
hogy csökkenti az orosz gáztól való
függőségét azáltal, hogy bővíti az egyéb
szállítók, köztük Algéria, Líbia és
Azerbajdzsán, valamint a különböző LNGszállítók szállításait. Március 8-án kiderült,
hogy az Enel olasz közműszolgáltató
állítólag azt tervezi, hogy felújítja a
korábban elvetett terveket a Porto
Empedocle LNG-importterminál építésére
Szicíliában.
NewsBase
2022. 03. 15.

Szlovénia afrikai országokból tervezi
importálni a gázt, hogy csökkentse az
orosz gáztól való függőségét
Jernej Vrtovec, Szlovénia infrastrukturális
minisztere elmondta, hogy az ország azt
tervezi, hogy Olaszországon keresztül
afrikai országokból, például Algériából és
Marokkóból importál földgázt, hogy
csökkentse az orosz gáztól való függőségét.
Szlovénia és más országok is keresik a
módját annak, hogyan lehetne csökkenteni
az orosz gáztól való függőséget, miután az
oroszok megszállták Ukrajnát, ami miatt az
EU, az Egyesült Államok és az Egyesült
Királyság kemény gazdasági szankciókat
vezetett be Moszkva ellen.
"Sajtóirodám kapcsolatban áll az olasz
energiaügyi miniszterrel, hogy találkozót
szervezzenek az olasz küldöttséggel, hogy
megvizsgálják az észak-afrikai gáz nagyobb
mértékű importjának lehetőségeit" - mondta
Vrtovec abban a videoklipben, amelyet az
STA hírügynökség március 11-én tett közzé
YouTube-csatornáján.
Vrtovec elmondta, hogy Tomislav Coric
horvát gazdasági miniszterrel is tárgyalt a
horvátországi Krk cseppfolyósított földgáz
(LNG) terminálról történő gázimport
lehetőségéről.
Az Olaszországon és Horvátországon
keresztül történő import lehetővé tenné
Szlovénia számára az energiafüggetlenség
növelését.
Vrtovec elmondta, hogy Szlovénia a
megújuló energiaforrásokba fektet be, és
sokan
érdeklődnek
a
napelemek
felszerelése iránt a háztetőkre.
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"A kormánynak támogatást kellene
nyújtania
ezekhez
a
projektekhez.
Szlovéniában minden házban van lehetőség
napelemek elhelyezésére" - mondta
Vrtovec.
A hónap elején Vrtovec felszólította az EUt, hogy minél hamarabb vezessen be
embargót az orosz olaj- és gázimportra,
azzal érvelve, hogy ez az egyetlen módja az
ukrajnai béke biztosításának.
Janez Jansa szlovén miniszterelnök szintén
sürgette az EU-t, hogy minél hamarabb
szüntesse meg az orosz energiától való
függőségét.
Szlovénia 51%-ban függ az orosz gáztól.
NewsBase
2022. 03. 15.

EurOil: Sturgeon szerint az északitengeri szénhidrogének nem jelentenek
megoldást
Nicola Sturgeon skót miniszterelnök szerint
az
északi-tengeri
kőolajés
földgázkitermelés fokozása nem jelent
rövid távú megoldást Európa orosz gáztól
való jelentős függőségére.
Az Egyesült Királyság és az Egyesült
Államok betiltotta az orosz kőolaj
importját, míg az EU ambiciózus tervei
szerint Moszkva ukrajnai inváziójára
tekintettel egy éven belül kétharmadával
csökkentené az orosz gáz felhasználását. A
skót konzervatívok az északi-tengeri
kitermelés növelését szorgalmazták az
orosz import kiváltása érdekében. Sturgeon
szerint azonban évekbe telne új olaj- és
gázmezők beindítása.
A legjobb stratégia szerinte az, ha
"felgyorsítjuk a fosszilis tüzelőanyagokról
való átállást". Felszólította továbbá a brit
kormányt, hogy tegyen lépéseket a
háztartások megóvása érdekében az
emelkedő energiaáraktól.
Sturgeon
nevezetesen
ellenezte
a
nagyszabású Cambo olaj- és gázkitermelés
fejlesztését a Shetland-szigetektől nyugatra,
annak klímára gyakorolt hatása miatt. És
bár nem kapcsolódott kifejezetten az ő
megjegyzéseihez, a Shell nem sokkal
később, decemberben bejelentette, hogy
kivonul a projektből. Az emelkedő olaj- és
gázárak ellenére a Shell akkor azt mondta,
hogy a Cambo gazdasági érvei nem

elégségesek, és fennáll a késedelem
lehetősége. A projekt a környezetvédők
hosszan tartó kampányának célpontja volt.
Sturgeon álláspontja az északi-tengeri
olajjal és gázzal kapcsolatban ellentétes
Boris Johnson brit miniszterelnökével, aki
hangsúlyozta, hogy az orosz import
visszaszorítása
és
az
energiaárak
csökkentése érdekében több hazai olajra és
gázra van szükség. Az elkövetkező
napokban várhatóan bemutatja felülvizsgált
energiastratégiáját.
Douglas Ross, a skót konzervatívok
vezetője egyetért ezzel, és azzal érvel, hogy
az olyan projektek, mint a Cambo mező,
"segíthetnek
csökkenteni
Európa
függőségét az orosz olajtól és gáztól".
Elismerte, hogy az éghajlati célok fontosak,
de azt mondta, hogy "Oroszország háborúja
megváltoztatta a helyzetet, és ezt el kell
fogadnunk".
NewsBase
2022. 03. 16.

Kína amerikai LNG-szállítmányokat ad
el Európának
Kína a jelentések szerint egy maroknyi
amerikai LNG-szállítmányt értékesített
tovább Európának, mivel az árak alakulása
és Oroszország ukrajnai háborúja továbbra
is átirányítja a kereskedelmi forgalmat. Az
európai gáz jellemzően az észak-ázsiai
LNG-hez
képest
árengedménnyel
kereskedik, de ennek megfordulása az
LNG-vásárlók és -eladók körében is
tervmódosításra készteti őket. Az ügyet
ismerő
kereskedőkre
hivatkozva
a
Bloomberg március 15-én arról számolt be,
hogy az állami tulajdonú Sinopec az Unipec
kereskedelmi részlegén keresztül legalább
három szállítmányt adott el mostantól
júniusig tartó szállításra európai vevőknek.
A kereskedők szerint a szállítmányokat egy
múlt hét végén lezárult tender keretében
értékesítették. Ez annak az év elején
kialakult tendenciának a folytatását jelenti,
amely szerint a kínai olaj- és gázipari
vállalatok igyekeznek a felesleges LNGszállítmányokat
olyan
piacokon
értékesíteni, ahol azok magasabb árat érnek
el. A szállítmányokat az amerikai öböl
partján lévő Calcasieu Pass terminálon
töltik fel, amelyet a Venture Global LNG
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üzemeltet, és amellyel a Sinopecnek átvételi
megállapodása van. Ez új fejleményt jelent
az
LNG-szállítmányok
kínai
viszonteladásában, mivel a korábban
bejelentett viszonteladásokat Kínából
szállították - vagy még szállítani fogják -. A
pályázatot azután írták ki, hogy az európai
gázárak rekordmagasságba szöktek, mivel
félő, hogy az orosz gázáramlás megszakad
a kontinensre. Az árak aztán csökkentek,
mivel a szállítások stabilak maradtak, és az
ázsiai LNG-árak alakulása követte az
európai gázárakat. Az Unipec annak
ellenére tartotta meg a tendert, hogy Peking
a háborús ellátási zavarok miatti
aggodalmak miatt felszólította a kínai
importőröket, hogy biztosítsanak több
üzemanyagot.
Valóban,
a
zavarok
kockázata továbbra is magas. A háborúhoz
való közelsége és az orosz gáztól való
függősége miatt azonban Európa jobban ki
van téve az esetleges gázáramlási
zavaroknak. Hosszabb távon az Európai
Unió elkötelezte magát amellett, hogy
drasztikusan csökkenti az orosz gáztól való
függőségét, ami hozzájárulhat a gáz árának
további emelkedéséhez. Ha pedig a gázárak
jelentősen magasabbak lesznek Európában
az elkövetkező hónapokban és azon túl, a
Sinopec és más kínai vevők arra
törekedhetnek, hogy több tervezett LNGszállítmányt értékesítsenek tovább.
NewsBase
2022. 03. 17.

Brüsszel azt kéri, hogy az EU gáztárolói
október 1-jéig 90%-ban legyenek
feltöltve
Az Európai Bizottság felszólította az EU
gáztárolóit, hogy október 1-jéig töltsék fel
90%-os kapacitásig, hogy jövő télen
megvédjék a blokk energiabiztonságát,
miközben az orosz gázról való leszoktatásra
készülnek. Szakértők és az ipar képviselői
azonban kételkednek abban, hogy ez az
ambiciózus
célkitűzés
teljesíthető-e,
legalábbis elfogadható költséggel.
Az EU a 2021-22-es télre szokatlanul
alacsony tárolt gázmennyiséggel indult, ami
a kereslet erőteljes fellendülésével és a
globális kínálati korlátozásokkal párosulva
a szezon nagy részében rekordmagas
árakhoz vezetett. Az EK igyekszik elkerülni

a hasonló problémákat a következő télen,
különösen az ukrajnai orosz inváziót
követően. Brüsszel óvakodik az orosz
gázellátás esetleges megszakadásától, ha a
konfliktus eszkalálódik, és bemutatta saját
ambiciózus tervét az orosz import akár
kétharmadával való visszafogására a
következő egy évben.
"Oroszország
ukrajnai
inváziója
súlyosbította az ellátásbiztonsági helyzetet,
és soha nem látott szintre emelte az
energiaárakat" - mondta Kadri Simson
európai
energiaügyi
biztos
egy
nyilatkozatban. "Az idei tél hátralévő
heteire Európa elegendő mennyiségű gázzal
rendelkezik, de a jövő évre sürgősen fel kell
töltenünk tartalékainkat".
A Gas Infrastructure Europe által közzétett
adatok szerint az EU gáztárolói jelenleg
körülbelül negyedrészben vannak tele. Az a
felhívás, hogy októberig ezt a mennyiséget
90%-ra kell növelni, egyike azoknak a
javaslatoknak, amelyeket az Európai
Bizottság tett annak érdekében, hogy
segítsen az EU-nak leszokni az orosz
gázról,
miközben
az
energiaárak
emelkedésével is megbirkózik. A Bizottság
emellett az LNG-behozatal és az alternatív
országokból származó szállítások növelését
is szorgalmazza.
Egyelőre azonban az Európába irányuló
orosz gázáramlás az elmúlt hónapokban
megélénkült, mivel a Gazprom hosszú távú
szerződéseinek
árai
jelenleg
versenyképesebbek, mint az azonnali piaci
árak. Az elmúlt napokban még Ukrajnán
keresztül is átlagosan napi 110 millió
köbméter körül alakult az áramlási
sebesség, ami nagyjából megfelel annak a
40
milliárd
köbméternek,
amelyet
Oroszország évente fizet Ukrajnának a
tranzitért,
függetlenül
attól,
hogy
ténylegesen mennyit szállít. Fennáll
azonban az az aggodalom, hogy
Oroszország leállíthatja a szállítást, ha a
Nyugattal való konfrontációja eszkalálódik,
és az EU mindenesetre arra törekszik, hogy
a jövőben a lehető legnagyobb mértékben
korlátozza az orosz vásárlásokat.
Az EU arra irányuló erőfeszítései, hogy
soha nem látott mennyiségű gázt tároljon a
raktárakban,
miközben
az
orosz
gázszállítások jelentős csökkentését is célul
tűzte ki, valószínűleg biztosítják, hogy az
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európai gázárak, amelyek e hónap elején
rövid időre minden idők legmagasabb, 4000
dolláros ezer köbméterenkénti szintjére
szöktek, az év hátralévő részében magasak
maradnak. A melegebb hőmérséklet, az
erős orosz gázszállítás és az Oroszország és
Ukrajna közötti tárgyalásokon elért
előrelépés miatt az elmúlt héten az árak
mérséklődtek. A fogyasztóknak azonban
ennek ellenére nehéz lesz megbirkózniuk a
magas árakkal az év melegebb hónapjaiban,
amikor a fűtési igények csökkenésével
általában jelentősen csökkennek.
Noha nehéz kiszámítani, hogy a tárolási
ösztönzés mennyibe kerülne, az Aurora
Energy Research brit kutatóintézet március
3-i becslése szerint a szükséges gáz
megvásárlása a jelenlegi gázárak mellett
60-100 milliárd eurós (66-110 milliárd
dollár) költséggel járna.
A
magas
árak
már
most
is
keresletcsökkenést eredményeznek. Az
energiatermelő cégek már csökkentették a
gázfelhasználást, és inkább a szén
elégetését
választották
az
energiatermeléshez,
ami
most
versenyképesebb, még akkor is, ha a
többletkibocsátás
aláássa
az
EU
éghajlatvédelmi
erőfeszítéseit.
Más
iparágak,
amelyek
nagymértékben
támaszkodnak
a
gázra,
akár
energiaforrásként, akár alapanyagként,
elkezdték bezárni üzemeiket, mivel már
nem kifizetődő azokat nyitva tartani. Az
egyik ilyen eset a norvég Yara
műtrágyagyártó, amely március 9-én
közölte,
hogy
felfüggeszti
két
franciaországi
és
olaszországi
létesítményének működését, és ezzel 45%kal csökkenti európai ammónia- és
karbamidtermelését.
A műtrágya létfontosságú a mezőgazdaság
számára, és így a gázválság hozzájárul az
egyre
súlyosbodó
globális
élelmiszerválsághoz, amelyet a korábbi
koronavírus (COVID-19) okozta zavarok és
az ukrajnai háború is előidézett, mivel
Ukrajna jelentős gabona- és növényi olaj
exportőr.
NewsBase
2022. 03. 17.

Az Ascent Resources növelheti a
szlovéniai Petrovci gázmezővel
kapcsolatos kártérítési igényeit
Az Ascent Resources brit olaj- és gázipari
vállalat március 16-án közölte, hogy
jelentősen növelheti a Szlovéniával
szembeni kártérítési igényét, miután az
ország további korlátozásokat javasolt a
gázkitermelés hidraulikus stimulációjára
vonatkozóan.
Az Ascent vitában áll Szlovéniával amiatt,
hogy a szlovén hatóságok nem adtak
engedélyt a vállalatnak a Petisovci
gázmezőn végzett hidraulikus repesztésre.
A szlovén kormány 2022 januárjában
jóváhagyta
a
bányászati
törvény
módosításait, amelyek értelmében megtiltja
a nagy volumenű frackinget, és
jóváhagyásra
megküldte
azokat
a
parlamentnek.
Az Ascent 2007-ben lépett közös
vállalkozásba a Geonergo állami tulajdonú
szlovén vállalattal, hogy az északkeletszlovéniai Petisovci mezőn gázt termeljen
ki.
"A
szlovén
bányászati
törvény
közelmúltban
javasolt
módosításai,
amelyek
további
korlátozásokat
tartalmaznak a hidraulikus stimulációra
vonatkozóan, most arra törekszik, hogy
betiltsa a hidraulikus stimuláció minden
formáját szénhidrogének feltárása vagy
kitermelése céljából" - mondta az Ascent
Resources a londoni tőzsdére benyújtott
bejelentésében.
A vállalat közölte, hogy az Energia Charta
Egyezmény és az Egyesült Királyság és
Szlovénia közötti kétoldalú beruházási
szerződés alapján tervezi megerősíteni a
Szlovéniával szembeni követelését, mivel a
közös vállalat mindig is arra számított, hogy
folytatni tudja a szűk gázlelőhely
áramoltatására szolgáló kis volumenű
mechanikai
stimulációs
technikák
történelmi gyakorlatát.
"A vállalat és jogi tanácsadói jelenleg
vizsgálják ezeket a legújabb fejleményeket,
amelyek a vállalat kártérítési igényének
jelentős növekedéséhez vezethetnek" közölte a vállalat.
A vállalat közölte, hogy továbbra is várja az
aláírt és kötelező érvényű, a nemzetközi
választottbírósági
vitára
vonatkozó
finanszírozási megállapodáson alapuló
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kártérítési megállapodással kapcsolatos
feltételek teljesülését.
2020 szeptemberében a vállalat közölte,
hogy pert indított Szlovénia ellen 50 millió
eurós kártérítést követelve, amelyet az
okozott, hogy a hatóságok megtagadták az
engedélyt
a
hidraulikus
repesztés
alkalmazására, amely a Petisovci gázmező
termelésének növeléséhez szükséges.
Később az Ascent Resources a per előtti
közvetlen egyeztető tárgyalások részeként
több mint 100 millió eurós kártérítési
kalkulációt nyújtott be a szlovén
kormánynak.
Az Ascent Resources, amely 75%-os
részesedéssel rendelkezik a Petisovci
gázmezőben,
2021-ben
nemzetközi
választottbírósági eljárást indított Szlovénia
ellen egy fracking-vitában.
NewsBase
2022. 03. 17.

Száműzetésben élő orosz személyiségek
az orosz olaj- és gáziparral szembeni
keményebb uniós fellépést sürgetnek
Egy oroszországi háborúellenes csoport azt
szorgalmazza, hogy az EU tagállamai a
szankciók
miatt
befagyasztott
bankszámlákra irányítsák az orosz olaj- és
gázszállítmányok
kifizetését,
hogy
Moszkva ne kapjon bevételt az ukrajnai
invázió után.
Az Oroszországi Háborúellenes Bizottság,
amely számos száműzetésben élő orosz
közéleti személyiséget tömörít, volt
politikusoktól és közgazdászoktól kezdve
írókon,
újságírókon,
történészeken,
tudósokon, aktivistákon és újságírókon át,
azt mondta, hogy az eddig példátlanul
bevezetett szankciók "kijózanító hatással
voltak Oroszország számos vezetőjére".
"De eddig [ezek] nem vezettek az Ukrajna
elleni katonai agresszió feladásához" fogalmazott a bizottság. "A szankciók nem
érintették az agresszió finanszírozásának
legfontosabb forrását: az energiahordozók
és más nyersanyagok EU-ba történő
szállításából származó devizabevételeket,
elsősorban a földgázszállításokért történő
kifizetéseket".
"Valójában ez a pénz most Harkovban és
Mariupolban landol bombák és rakéták
formájában" - mondta a bizottság.

A csoport közölte, elismeri, hogy számos
európai országnak nehézségei vannak az
orosz olaj- és gázszállítások gyors
lemondásával. "De meggyőződésünk, hogy
új lépést kell tenni annak érdekében, hogy
korlátozzuk a Putyin-rezsim képességét a
katonai agresszió finanszírozására".
"Sürgetjük a nyugati országokat, hogy a
szerződött orosz olaj- és gázszállítások
kifizetéseit az EU-tagállamokban lévő
orosz bankszámlákra irányítsák, amelyek
már szankciók alatt állnak, és nem
használhatók
Putyin
ukrajnai
agressziójának kifizetésére" - mondta a
csoport. "Végső soron a felhasználás
módjára vonatkozó engedélyeket az EU
tagállamainak kell meghatározniuk, miután
konzultáltak
Ukrajna
törvényes
kormányával".
A bizottság neves tagjai között van Mihail
Hodorkovszkij volt olajmágnás, Garri
Kaszparov volt sakkvilágbajnok, Vlagyimir
Kara-Murza ellenzéki aktivista, Dmitrij
Gudkov száműzött volt törvényhozó és
Szergej Gurijev vezető közgazdász.
Az EU tervbe vette, hogy egy éven belül
akár kétharmadával csökkenti az orosz
gázimportot, bár az elemzők szkeptikusak
azzal kapcsolatban, hogy ilyen ambiciózus
terv megvalósítható-e. Sok országnak
hosszú távú gázszállítási szerződése van
Oroszországgal, amelyet fel kellene
bontaniuk. Az emelkedő gázárak azt is
jelentik, hogy a piacról történő alternatív
beszerzés rendkívül drága lenne.
Az Európába irányuló orosz gázszállítások
legalábbis egyelőre stabilak, sőt, a
kontinens az elmúlt napokban még az
ukrajnai konfliktus eszkalálódása mellett is
növekedést tapasztalt a szállításokban.
NewsBase
2022. 03. 18.

A horvát INA megkezdi a gázkitermelést
az új adriai-tengeri kútból
Az INA horvát olaj- és gázipari vállalat
megkezdte a földgáz kitermelését az Adriaitengeren található Ika gázmező új kútjából közölte március 17-i közleményében.
A hír az Oroszországból Európába irányuló
földgázszállításokat fenyegető veszélyek
közepette érkezett.
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"Az Ika B-1R-DIR kút sikeresen
csatlakozott az INA meglévő termelési
rendszeréhez az Adria északi részén,
biztosítva ezzel további napi 150 000
köbméter földgáz szállítását a horvát
gázrendszerbe" - áll a vállalatnak a zágrábi
tőzsde honlapján közzétett közleményében.
Az új kút éves termelése a becslések szerint
mintegy 55 millió köbméter, ami az INA
teljes
tengeri
és
szárazföldi
gáztermelésének mintegy 7%-ának felel
meg.
Februárban Horvátország közölte, hogy a
Krk szigeténél lévő úszó LNG-terminál
(FLNG) elegendő gázt biztosít arra az
esetre, ha Oroszország leállítja a
földgázszállításokat az Ukrajna ukrajnai
megszállása után Moszkva ellen bevezetett
szankciókat követően. Andrej Plenkovic
miniszterelnök egy nyilatkozatában azt
mondta, hogy a terminál alternatív
földgázellátási
forrásokat
biztosít
Horvátország számára.
NewsBase
2022. 03. 18.

A keleti EU-tagállamok megosztottak az
orosz olaj- és gázexportot érintő
szankciók miatt
A Nyugat fokozza az Oroszországra
gyakorolt gazdasági nyomást, hogy
megpróbálja rákényszeríteni az ukrajnai
kivonulásra, de Kijev és néhány közép- és
délkelet-európai szövetségese követelése
ellenére az Európai Unió még mindig nem
hajlandó szankciókat bevezetni az orosz
energiaexportra.
A Kreml becslések szerint költségvetési
bevételeinek 40%-a az energiaexportból
származik,
így
ezen
áramlások
megszakítása bénító hatással lehet az orosz
hadigépezetre. A Standard Chartered
befektetési bank becslése szerint a jelenlegi
árakon az EU országai naponta nagyjából
550 millió dollárt fizetnek Oroszországnak
az olajért, ami évi 200 milliárd dollárnak
felel meg.
Washington és London már szankciókat
vezetett be az orosz energiaiparral szemben,
bár az Egyesült Királyság intézkedései csak
az olajra vonatkoznak, és csak az év végére
lépnek teljes mértékben hatályba.

Becslések szerint azonban az amerikai
energiának csupán 10%-a, az Egyesült
Királyság energiájának pedig 8%-a
származik Oroszországból. Európa számára
a költségek sokkal magasabbak lennének,
különösen annak fényében, hogy milyen
szorosan
kapcsolódik
Oroszország
gázvezeték-hálózatához. Ezt a gázellátást
csak akkor lehetne teljes mértékben más
forrásokkal - főként cseppfolyósított
földgáz
(LNG)
szállítmányokkal
helyettesíteni, ha új infrastruktúra épülne ki.
Még a kőolaj esetében is jelentős
helyettesítési nehézségek merülnének fel,
mivel számos finomító közvetlenül
kapcsolódik az Oroszországból érkező
csővezetékekhez, és kifejezetten a magas
kéntartalmú kőolaj kezeléséhez van
kialakítva.
Összességében Európa a gáz mintegy 35%át és a kőolaj 30%-át Oroszországtól szerzi
be, amelyek ára máris az egekbe szökött a
kínálat várható szűkülése miatt. A
szankciók csak még magasabbra hajtanák
az árakat, ami további nyomorúságot
okozna az európai fogyasztóknak. Emellett
további leállásokat okoznának a gáztól
erősen függő iparágakban, például a
műtrágyagyártóknál.
Március 10-én egy uniós csúcstalálkozón
nem sikerült támogatni az energetikai
szankciókat, Németország pedig arra
figyelmeztetett, hogy recesszióba kerülne,
ha hirtelen elveszítené az orosz gáz- és
olajhoz való hozzáférést. Oroszország
biztosítja Németország olajfogyasztásának
mintegy harmadát, szénfogyasztásának
felét és gázfogyasztásának 55%-át.
Robert Habeck német gazdasági és
energiaügyi miniszter kijelentette, hogy
kormánya az év végéig fokozatosan ki
akarja vonni az orosz kőolajat, de az ország
gázfüggőségének megszüntetése sokkal
hosszabb
távú
terv.
"Tömeges
munkanélküliségre, szegénységre, olyan
emberekre, akik nem tudják fűteni az
otthonukat, olyan emberekre, akiknek
elfogy a benzinje” figyelmeztetett, ha
Németország felhagy az orosz olaj és gáz
felhasználásával.
A csúcstalálkozó ehelyett megbízta a
Bizottságot, hogy május közepéig készítsen
javaslatokat arra vonatkozóan, hogyan
lehetne elérni azt a célt, hogy az EU 202716

re megszabaduljon az orosz gáztól, olajtól
és széntől való függőségtől. A blokk célja,
hogy 2022 végéig 100 milliárd köbméterrel
- azaz kétharmadával - csökkentse az orosz
gázimportot.
A vita egyelőre talán lezárult, Németország
azonban máris tett egy fordulatot azzal,
hogy
az
Ukrajnába
irányuló
támadófegyvereket exportál és az orosz
Nordstream 2 gázvezeték jóváhagyásával
kapcsolatban is. Még mindig van némi
remény arra, hogy ismét rávehető az
erőteljesebb intézkedések meghozatalára.
Ez a többi bizonytalankodót is magához
térítheti, különösen, ha Oroszország
továbbra is lakott területeket bombáz vagy
vegyi fegyvereket vet be.
Ha ez így lesz, akkor az első lépés
valószínűleg az olajszankciók lesznek,
mivel a blokknak már most is nehéz lesz
elegendő gázt találnia ahhoz, hogy
teljesíteni tudja azt a tervét, hogy október
elejére 90%-ban feltöltse földalatti
készleteit a következő télre.
Az olaj sokkal fájdalmasabb lesz a Kreml
számára, mivel jövedelmezőbb - 2021-ben
Oroszország majdnem háromszor annyi
bevételt termelt az olajexportból, mint a
gázból. Bár az olaj jobban helyettesíthető,
Oroszországnak még mindig nehéz dolga
lesz alternatív vevőket találni a termelésére,
tekintettel a magas kéntartalomra.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA)
adatai szerint az európai OECD-tagállamok
naponta mintegy 3,1 millió hordó
nyersolajat importálnak, nagyrészt uráli
nyersolajat. Csaknem 1 millió hordó/nap
érkezik az 5000 km hosszú Druzsba
(Barátság) vezetéken keresztül KözépOroszországból
a
lengyelországi,
németországi, szlovákiai, csehországi és
magyarországi finomítókba.
Az IEA becslései szerint az orosz kőolaj és
kőolajtermékek mintegy 2,5 millió bpd ebből 1,5 millió bpd a nyersolaj - már
áprilistól kezdve nem találhatnak vevőt,
mivel az olajvállalatok és a kereskedők
egyre inkább óvakodnak attól, hogy a
lehetséges szankciókkal szembekerüljenek.
Az orosz olajtermelők a jelentések szerint
nehezen tudják értékesíteni olajukat a
nemzetközi piacokon, és akár 30%-os
árengedményt
is
kénytelenek
adni
termékeik szállításáért, ami egyre nagyobb

különbséget eredményez a Brent és az Urals
nyersolaj ára között.
Ráadásul az EU és Oroszország közötti
kapcsolatok további romlásával a Kreml
jelezte, hogy esetleg maga is elzárja a
csapot, és megtagadja a gáz- és
olajértékesítést Európának, még akkor is, ha
ez nagyon költséges lenne, és rontaná a
hírnevét a piacokon.
A közép- és dél-európai országok a
legsebezhetőbbek az orosz energiaexport
bármilyen leállításával szemben, de ez nem
akadályozta meg őket abban, hogy
néhányuk nagyon hangosan követelje a
keményebb fellépést, Lengyelország és a
balti államok mint mindig, most is az élen
járnak, Bulgária és Magyarország pedig
húzza az időt.
Az elmúlt néhány évben a közép- és keleteurópai országok nagy erőfeszítéseket
tettek az orosz gáztól való függőségük
csökkentésére, új vezetékek és LNGterminálok révén más termelőkhöz való
hozzáféréssel. A legtöbb ország ma már
kerüli a Gazprommal kötött hosszú távú
szerződéseket, és ehelyett a magán- vagy
félmagánszereplők azonnali árakon kötnek
üzleteket a kereskedőkkel.
Sok közép- és kelet-európai ország azonban
továbbra is nagyon függ, különösen a gáz
tekintetében. A Statista adatai szerint 2020ban Közép-Európában a balti államokban
volt a legnagyobb az Oroszországtól való
gázfüggőség:
Lettország
93%-ban,
Észtország pedig 79%-ban, bár Litvánia a
klapeidai LNG-terminál megnyitásával
41%-ra csökkentette függőségét.
A nagyobb államok közül Szlovákia függ a
leginkább, 70%-kal, Csehország pedig
66%-kal.
Lengyelország
40%-ra
csökkentette függőségét, részben a
Swinoujscie
LNG-terminálnak
köszönhetően. Magyarország függősége
csak 40%-os, mivel előnyére vált a keletnyugati
és
észak-déli
vezetékek
kereszteződésében
elfoglalt
földrajzi
helyzete.
A kőolaj tekintetében a leginkább függő
országok
közé
tartozik
Szlovákia,
Lengyelország és Bulgária.
Az alábbiakban a bne IntelliNews tudósítói
arról számolnak be, hogy a közép- és déleurópai
EU-tagállamok
mennyire
sérülékenyek az orosz olaj- és gázszállítás
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esetleges leállításával szemben, és
megvizsgálják, hogy kormányaik milyen
álláspontot képviselnek a szankciókkal
kapcsolatban.
Lengyelország
Annak ellenére, hogy Lengyelország
meglehetősen
függ
az
orosz
energiahordozó-importtól, élen jár a
szankciók
bevezetésében,
hogy
Oroszországot
elvágják
az
egyik
legfontosabb bevételi forrásától.
"Oroszország az üzemanyagokat és az
energiahordozókat - a legjövedelmezőbb
bevételi forrását - a hadseregének
finanszírozására [és] a politikai és
gazdasági zsarolás, valamint a határokon
átnyúló korrupció eszközeként használja" írta
Mateusz
Morawiecki
lengyel
miniszterelnök múlt héten az uniós
vezetőtársaknak címzett levelében.
Lengyelország az orosz kőolaj egyik
legnagyobb európai felhasználója, a
kereslet mintegy kétharmadát - névlegesen
16,4 millió tonnát - importálja (2020-as
adatok). A płocki finomítót kifejezetten az
Oroszországból érkező magas kéntartalmú
nyersolajszállítmányok
kezelésére
alakították ki.
Lengyelország továbbra is nagymértékben
függ az orosz gáztól, a kereslet 55%-át
importból fedezi. Az olajjal ellentétben
azonban Lengyelország a küszöbön áll,
hogy az orosz gázimportot nullára
csökkentse. Ez a Baltic Pipe-nak - a
Norvégiából Dánián keresztül érkező
gázvezetéknek - köszönhető, amely
novemberre válik működőképessé, és
január 1-jétől eléri teljes kapacitását, azaz
évi 10 milliárd köbméter gázt. A Baltic Pipe
teljes egészében kiváltja majd az orosz
importot, a kereslet fennmaradó részét
pedig a swinoujsciei LNG-terminál amelyet jelenleg 2023-ig évi 7,5 milliárd
köbméterre bővítenek -, a hazai termelés és
a gdanski öbölbe tervezett úszó LNGterminál fedezi.
A kőolaj helyettesítése nagyobb kihívást
jelent, de idővel Lengyelország új szállítási
útvonalak megnyitásával kiválthatja az
orosz importot. A Lengyel Gazdasági
Intézet (PIE), egy állami gazdasági
agytröszt
Norvégiára,
az
Egyesült
Államokra, vagy akár Iránra és Venezuelára

mutat, amelyek nemrégiben visszatértek az
olajpiacra, miután az USA elkezdte keresni
az importált orosz olaj helyettesítését.
Szaúd-Arábia is be akar lépni Oroszország
helyére a lengyel piacon, miután a lengyel
kormány eladta a Szaúd-Aramco 30%-os
részesedését a Lotos finomítóban egy olyan
üzlet keretében, amely a Lotos és a PKN
Orlen egyesülésének feltétele volt.
Lengyelországnak már 2019-ben is az
Oroszországból származó kőolajimport
csökkenését kellett kezelnie. Lengyelország
növelte a vásárlásokat Szaúd-Arábiától és
más termelőktől, miután a Druzsba
kőolajvezeték 46 napra leállt, miután több
millió hordó olaj szerves kloridokkal
szennyeződött.
Magyarország
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a
kétnapos
brüsszeli
csúcstalálkozón
támogatta az EU azon tervét, hogy 2027-ig
csökkentsék az orosz energiafüggőséget, és
megkönnyebbült, hogy az uniós vezetők
lemondtak az orosz gáz- és olajipari
termékekre vonatkozó szankciókról. A
találkozót
megelőzően
a
magyar
miniszterelnök világossá tette, hogy nem
támogatja az energiaszektorra kiterjesztett
szankciókat.
A versailles-i megállapodás jó hír volt
Magyarország
számára,
amely
kőolajszükségletének
55%-át
és
gázszükségletének 85%-át Oroszországból
szerzi be, és 10 háztartásból kilencben
gázzal főznek vagy fűtenek.
"A számunkra legfontosabb kérdés
kedvezően rendeződött. Nem lesznek
szankciók az olajra és a gázra vonatkozóan,
ami azt jelenti, hogy Magyarország
energiaellátása
garantált
lesz
az
elkövetkező időszakban" - posztolta Orbán
a Facebookon a maratoni találkozó után.
Magyarország tavaly szeptemberben kötött
két hosszú távú szerződést az orosz
Gazprom nagy gázipari vállalattal, amely
4,5 milliárd köbméter gáz szállítását
biztosítja Szerbia és Ausztria vezetékén
keresztül, Ukrajna megkerülésével.
A megállapodás 15 évre szól, és 10 év után
felülvizsgálható. Budapest emellett évi 1
milliárd köbméterrel szeretné növelni a
Szerbián keresztül történő gázszállításokat.
Ezt a kérdést Orbán Viktor február eleji
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moszkvai látogatása során felvetette, de
megállapodás nem született. Budapest
emellett
egy
horvátországi
LNGterminálból is hozzáférhet cseppfolyósított
földgázszállításokhoz.
A
kormány
álláspontja
szerint
Magyarország elítéli Oroszország ukrajnai
akcióit és segítséget nyújt a menekülteknek,
de nem akarja a konfliktus árát magasabb
energiaárakban megfizetni.
"Miközben elítéljük Oroszország fegyveres
offenzíváját, és elítéljük a háborút is, nem
hagyjuk, hogy a magyar családok fizessék
meg az árát" - mondta Orbán Viktor
március 8-án. A szankciók nem érinthetik
az olajat és a gázt" - mondta. "A magyar
gazdaság egyszerűen nem tud működni
orosz fosszilis energiahordozók nélkül".
Az energiaárak alacsonyan tartása Orbán
Viktor újraválasztási kampányának egyik
legfontosabb
ígérete.
2013-ban
befagyasztotta a lakossági felhasználású
közüzemi árakat, ami
azóta két
szupertöbbségi győzelemhez segítette.
Mindazonáltal az adófizetők fizetik meg az
állami beavatkozás árát. Az állami
közműóriás MVM várhatóan 1,6 milliárd
eurós hiányt fog elkönyvelni, mert idén a
piaci árak alatt adta el a gázt és az áramot mondta Király Júlia, az ellenzéki szövetség
gazdasági
főtanácsadója
a
bne
IntelliNewsnak.
Csehország
A cseh kormány eddig kétértelmű
álláspontot képviselt az orosz energiával
kapcsolatos szankciókkal kapcsolatban.
Petr Fiala cseh miniszterelnök a párizsi EUcsúcs előtt azt mondta, hogy az orosz olaj és
gáz azonnali elzárása "nem a helyes út".
Fiala kijelentette, hogy teljes mértékben
támogatja az EU orosz gázról való
leszoktatására irányuló erőfeszítéseket, és
azt szeretné, ha ez minél hamarabb
megtörténne. "De ez biztosan nem idén fog
megtörténni" - idézte a DenikN napilap.
Az e15 napilap által megkeresett szakértők
szerint Csehország szükségleteinek 29%-a
orosz kőolajtól, közel 100%-a pedig orosz
gáztól függ.
Csehországnak több mint három hónapra
elegendő kőolaj- és kőolajtermék-készletei
vannak, ami meghaladja az európai
határértéket. Ami a gázt illeti, jelenleg

mintegy 800 millió köbméternyi tartalék áll
rendelkezésre, ami a jelenlegi napi
gázfogyasztás mellett több mint egy
hónapra elegendő.
"Csehországban a gázkereskedők számára
kötelező
ellátási
mennyiség
van
meghatározva, és biztosítaniuk kell a
háztartások, egészségügyi intézmények stb.
ellátását. ... ezeknek az ellátásoknak
legalább 30%-át gáztárolókon keresztül kell
biztosítani" - mondta Rene Nedela, az ipari
és kereskedelmi miniszter energiaügyi
helyettese. Az ellátások fennmaradó részét
a rövid távú és azonnali piacokon
vásárolják.
"Az orosz gázimport leállítása esetén fel
kellene használni a hazai tartalékokból
meglévő
készleteket,
és
nagy
valószínűséggel csökkenteni kellene a
fogyasztást" - figyelmeztetett Radek
Novak, a Ceska Sporitelna bank gazdasági
elemzője.
"Ha az ár hosszabb ideig a jelenlegi magas,
200 euró/MWh körüli szinten maradna,
akkor a háztartások számára a tavalyi évhez
képest nyolcszorosára, a vállalatok számára
pedig hétszeresére emelkednének a
végárak" - mondta, hozzátéve, hogy ez tekintettel a cseh gazdaság ipari jellegére jelentős hatással lenne az építőanyagok, a
vegyipar, az élelmiszer-feldolgozás és a
kohászat hazai termelésére.
"Ezért én az Oroszországból származó
energetikai
nyersanyagok
importjára
vonatkozó embargót tartanám a lehető
legerősebb szankciónak - és ezt először az
olajra, majd végső megoldásként a gázra
alkalmaznám" - mondta Novak.
Az Orlen Unipetrol cseh petrolkémiai
csoport március 11-én megerősítette, hogy
elegendő olajtartalékkal rendelkezik, és
üzemanyag-termelése elegendő a jelenlegi
csehországi kereslet fedezésére, ezért
felkészült az Oroszországból érkező
olajszállítások esetleges leállítására.
Szlovákia
Eduard Heger szlovák miniszterelnök
határozottan állást foglalt a szankciókkal
kapcsolatban, de nem világos, hogy
koalíciója teljes mértékben támogatja-e őt.
Az EU-csúcs előtt Heger azt mondta, hogy
az EU-tagoknak gyorsan és teljesen el kell
szakadniuk az orosz energiától, beleértve a
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nukleáris üzemanyagot is. "Jelzést kell
küldenünk Putyinnak, hogy azt tervezzük,
hogy
minden
energiát
elvágunk
Oroszországtól" - mondta.
"Azon dolgozunk, hogy a lehető
legnagyobb mértékben biztosítsuk az
alternatív gáz-, olaj- és nukleáris
üzemanyagforrásokat" - tette hozzá Heger,
akit a szlovák hírügynökség idéz.
Richard Sulík gazdasági miniszter, a
jobboldali, euroszkeptikus SaS párt
vezetője azonban azt mondta, hogy a kitiltás
rövid távon többet ártana az EU-nak, mint
Oroszországnak. "Ha az egész EU betiltaná
az orosz gáz és olaj importját, annak a
szlovák
iparra
nézve
pusztító
következményei lennének" - mondta Sulík.
Szlovákia 85%-ban függ az orosz
gázimporttól és 100%-ban az orosz olajtól.
Az ország közölte, hogy nem tervezi, hogy
élni fog vétójogával, ha az EU úgy dönt,
hogy szankciókat vezet be az orosz gáz
vagy olaj ellen.
"Nem blokkolnánk egy olyan javaslatot az
EU-n belül, amely az említett energetikai
nyersanyagok importjának betiltására
irányulna, de egy ilyen esetben elvárjuk,
hogy az EU biztosítsa az energiabiztonságot
és a kompenzációt" - mondta Karol Galek,
a gazdasági minisztérium államtitkára.
Robert Fico volt miniszterelnök, az
ellenzéki Smer-SD jelenlegi elnöke szerint
az orosz szállítások leállítása az
üzemanyagárak erőteljes emelkedését
jelentené. Rámutatott, hogy Szlovákia a
tranzitból származó bevételektől is elesne.
A gáz és az olaj árának erőteljes emelkedése
esetén szerinte minden áru árának
emelkedésével kell számolni.
Zuzana Caputová szlovák köztársasági
elnök szerint aki fenntartja, hogy Szlovákia
továbbra is az orosz gáztól függjön, az
Szlovákia érdekei ellen cselekszik, és
hangsúlyozta, hogy az EU-nak az új
biztonsági és geopolitikai helyzet miatt
haladéktalanul csökkentenie kell az orosz
olajtól és gáztól való függőségét.
Fico válaszában a hírügynökség szerint
Caputovát
"politikai
polisztirolnak"
nevezte, azt állítva, hogy őt és érveit már
százszor elsüllyesztették, de ő mindig újra
felbukkan, hogy az amerikai propagandát
ismételgesse - írja a hírügynökség.

"[A Smer-SD] egyszerűen meg van
győződve arról, hogy az orosz gáz és olaj
azonnali embargója a szlovák közvélemény
gazdasági meggyilkolása lenne. És ezt nem
csak mi mondjuk. Maga az Európai
Bizottság, gyakorlatilag az EU összes
miniszterelnöke megerősíti, hogy az orosz
gáztól és olajtól való függőség csökkentése
nehéz és költséges 10 éves erőfeszítést
igényel. Ezért nem állapodott meg az EUcsúcs az orosz gáz- és kőolajimport
leállítását célzó szankcióról, mint ahogyan
arról sem állapodott meg, ésszerűen, hogy
az EU egy felkészületlen Ukrajnát azonnal
befogadhat új tagként" - idézte a
hírügynökség.
Felszólította a miniszterelnököt és az
elnököt is, hogy hagyjanak fel az ilyen
kijelentésekkel, és feltette a kérdést, hogy
vajon a szlovák lakosság érdeke-e, hogy 3
eurót fizessenek a benzin literjéért "az
Oroszország gyengítéséről szóló amerikai
álmok teljesítése nevében".
Balti államok
Gabrielius
Landsbergis
litván
külügyminiszter március 7-én támogatta az
orosz energiával szembeni embargót.
"Az általunk importált energiaforrások
fizetik az orosz katonai műveletet" - mondta
Anthony
Blinken
amerikai
külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatón.
"Nem fizethetünk Ukrajna vérével az olajért
és a gázért".
Litvánia leállította az orosz cseppfolyósított
földgáz
kisebb
szállítmányainak
behozatalát a balti Klaipeda kikötőjén
keresztül. Klaipedába rendszeresen hoztak
kis LNG-szállítmányokat az oroszországi
Viszockij kikötőjéből, ahol az orosz
Novatek vállalatnak van termelőüzeme.
Az orosz gáz tavaly a Klaipeda LNGterminál által kezelt teljes mennyiség
mintegy 20%-át tette ki.
Románia
A román politikai pártok nem nyilatkoztak
az Európai Uniónak az Oroszországból
származó földgáz- és kőolajimport
csökkentésére irányuló terveiről, talán
azért, mert feltételezik egy ilyen lépés
széles körű támogatását.
Mindazonáltal az ország továbbra is
meglehetősen
függ
az
orosz
20

energiaimporttól. Románia az általa
felhasznált nyersolaj mintegy 30%-át
termeli meg, de a fennmaradó mennyiség
felét Oroszországból importálja.
Románia az általa felhasznált földgáz
mintegy 80%-át is kitermeli, de a
fennmaradó mennyiség nagy részét az orosz
Gazprom szállítja, és az alternatív
földgázellátás lehetőségei szűkösek.
További probléma, hogy a helyi
tárolókapacitás nem elegendő ahhoz, hogy
a hideg téli napokon - amikor a fogyasztás
megnő, a kitermelési kapacitás pedig
csökken - lehetővé tegye a fogyasztást
fedező kitermelést.
Ezért az orosz földgáz rendelkezésre
állásának hirtelen csökkenése esetén
lehetséges, hogy egyes ipari fogyasztóknak
le kell állítaniuk a működést. Mindenesetre
a mostani magas piaci gázárak miatt a
legnagyobb fogyasztó - az Azomures
műtrágyagyártó - a tél folyamán
felfüggesztette működését.
Bulgária
Bulgária közölte, hogy szüksége lenne az
Oroszország elleni, az olaj- és gázimport
leállításával járó uniós szankciók alóli
kivételre. Az ország szinte teljesen a
Gazprom szállításaitól függ, amelyek a
gázszállítások közel 80%-át teszik ki. A
korábbi
kormányok
nem
tettek
erőfeszítéseket
a
gázszállítások
diverzifikálására. Az egyetlen olajfinomító
az orosz Lukoil tulajdonában van, és ez
biztosítja az országban felhasznált
üzemanyag több mint 60%-át.
"Az Európai Unióval együttműködve azon
dolgozunk, hogy az intézkedéseket a lehető
legerősebbé tegyük, de nem engedhetjük
meg magunknak, hogy leállítsuk az olaj- és
gázimportot" - idézte Petkovot a The Sofia
Globe.
Hozzátette, hogy az országnak a lehető
legnagyobb mértékben diverzifikálnia kell
gázszállítóit, és hogy a jövő héten
megvizsgálja a görög gázösszekötő
vezetékkel kapcsolatos előrelépést.

"Amíg nincs valódi diverzifikáció, addig
nagyon függő helyzetben vagyunk, és ez
Bulgária számára óriási prioritás kell, hogy
legyen" - mondta Petkov.
Szlovénia
Szlovénia nem nyilatkozott nyilvánosan az
energetikai szankciókról, de Janez Jansa
miniszterelnök sürgette az EU-t, hogy minél
hamarabb szüntesse meg az orosz
energiától való függőségét.
Jernej Vrtovec szlovén infrastrukturális
miniszter szintén felszólította az EU-t, hogy
mihamarabb vezessen be embargót az orosz
olaj- és gázimportra, azzal érvelve, hogy ez
az egyetlen módja az ukrajnai béke
biztosításának.
Szlovénia 51%-ban függ az orosz gáztól.
Horvátország
Horvátország
szintén
visszafogottan
nyilatkozott a szankciók kérdéséről, és a
kormány igyekezett hangsúlyozni, hogy
túlélheti azokat.
Andrej Plenkovic miniszterelnök február
végén azt mondta, hogy a Krk szigeténél
található úszó LNG-terminál (FLNG)
elegendő gázt biztosít arra az esetre, ha
Oroszország leállítja a földgázszállításokat.
Az évi 2,6 milliárd köbméteres
importkapacitással rendelkező terminál
stratégiai jelentőségű projekt Horvátország
számára, mivel javítja Horvátország és a
régió más országainak ellátásbiztonságát.
Plenkovic elmondta, hogy a terminál
alternatív földgázellátási forrásokat biztosít
Horvátország számára.
Robert Anderson Prágából, Wojciech Kosc
Varsóból jelentkezett. Linas Jegelevicius
Vilniusban, Iulian Ernst Bukarestben,
Denitsa Koseva Szófiában és Clare Nuttall
Glasgowban.
NewsBase
2022. 03. 18.

Zelei Gábor
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olvasható (epa.oszk.hu) a Rudabányán
szerkesztett és kiadott Bányászattörténeti
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folyóirat
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(XXXI-XXXII.)
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Ptolemaiosz Szarmata-hegyeiről.
(Dr. Izsó István)
A
kapnikbányai
(Cavnic)
ércbányászat. (Réthy Károly)
A selmecbányai gyökerű Fritz
család tagjai és az Alma Mater: sok

•
•
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évtizedes kötelék (1860-1950). (Dr.
Fricz-Molnár Péter)
A pelsőcardói bánya tulajdonosi
viszonyai. (Dr. Lőrincz Árpád)
Karl Alfred von Zittel „Geschichte
der Geologie und Paläontologie bis
Ende des 19. Jahrhunderts” című
könyvének
földtudományi
tanulságai. (Dr. Vitális György)
Dr. Vitális Sándor fullerföld(bentonit-) kutatásai. (Zsadányi
Éva)
Nagykőrösre
került
Erdélyiné
Gombos
Jolán
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Róbert)
A
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Dr. Vitális György (1929-2020).
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Sándor) [Könyvismertetés.]
Hadobás Sándor
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FÖCIK Hírek

MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN GEOPHYSICISTS

Tisztelt Tagtársunk!
Báró Eötvös Loránd, a budapesti tudományegyetem fizikaprofesszora az 1880-as
években kezdte el tanulmányozni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet meghatározni
(terepi körülmények között is) a gravitációs tér térbeli gradienseit. Évtizedes
fejlesztőmunkával, munkatársaival együtt sikerült létrehoznia a terepálló horizontális
variométert, amelyet a világ Eötvös-féle torziós ingaként ismer.
A nemzetközi elismerés eredményeképpen a magyar kormány 1907-ben Eötvös
kutatócsoportját költségvetési intézményként ismerte el, amely 1920-tól a „báró Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet” nevet vette fel.
A Magyar Állami Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet (ELGI) munkatársai között
régi hagyomány volt, hogy Eötvös halálának
évfordulóján (április 8.) megkoszorúzzák sírját a
Kerepesi úti Temetőben. Később a Magyar
Geofizikusok Egyesülete égisze alatt a
koszorúzáson részt vett egy sor hazai
földtudományi intézmény és szervezet, valamint
azok az iskolák, amelyeket Eötvös Lorándról
neveztek el.
A közös hagyományt folytatva, ez évben is
megkoszorúzzuk az alkalmazott geofizika
tudományát megteremtő világhírű tudósnak,
nagy elődünknek, Eötvös Lorándnak a
síremlékét. A megemlékezésre ebben az évben
április 8-án (pénteken) 11 órakor kerül sor a
Fiumei úti Sírkertben (Budapest VIII., Fiumei út
16.). Tisztelettel felkérjük, hogy vegyen(ek)
részt a megemlékezésen. Találkozó (szokás
szerint) a Sírkert bejáratánál lesz ¾ 11-kor.
A koszorúzásra idén is meghívtuk
azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és
iskoláknak a képviselőit, amelyek viselik a nagy
magyar geofizikus nevét.
Budapest, 2022. március 18.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöksége nevében: Kovács Attila Csaba elnök

Telefon, telefax: (+361)-201-9815

E-mail: postmaster@mageof.t-online.hu

H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23

http://www.mageof.hu
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Búcsú Novák Gézától
(1934 – 2022)

2022. február 18-án, életének 88.
évében elhunyt Novák Géza, a volt
Rudabányai Vasércbánya munkatársa,
egyesületünk régi tagja, fafaragó-művész,
Rudabánya Város díszpolgára.
Bár
már
évtizedek
óta
Kazincbarcikán élt, személye sok szállal
kapcsolódott Rudabányához. Itt született
1934-ben. Tanulmányainak befejezése után
az 1950-es évek elejétől a vasércbánya
bányamérési osztályán dolgozott, ahol a
külszíni és a földalatti bányatérségek
felmérése és bányatárképek szerkesztése,
rajzolása volt az elsődleges feladata. Hamar
kitűnt rajzkészsége, amit a munkában és a
közéleti
tevékenységben
egyaránt
kamatoztatott. Például ő készítette a mai
épületében
1965-ben
megnyílt
Bányászattörténeti Múzeum (korábban Ércés Ásványbányászati Múzeum) első, 1978ig fennállt kiállításának terveit és
installációit. Aktívan sportolt, a labdarúgócsapat tagjaként az NB-III-as bajnokságban
is játszott. Később sportvezetőként részese
volt a labdarúgók NB-II-be történt
feljutásának és szereplésének.
Az 1950-es évek végén kapcsolódott
be az OMBKE Rudabányai Helyi
Csoportjának munkájába. Tevékenyen részt
vett a szakmai rendezvények és
kirándulások szervezésében, valamint a
hazai és külföldi (elsősorban szlovákiai)

szakmai szervezetekkel való kapcsolatok
építésében. Az utóbbiak közül a rozsnyói, a
dobsinai és az iglói bányavállalatok
említhetők.
1989-ben vonult nyugalomba.
Ekkor már Kazincbarcikán élt, és szabad
idejének hasznos eltöltése céljából –
rajztudására alapozva – megpróbálkozott a
fafaragással. Olyan sikerrel tette ezt, hogy
hamarosan a legkiválóbb faragók között
tartották számon, nem csak szűkebb
környezetében,
hanem
országos
viszonylatban is. Rendszeresen látogatta a
fafaragó-táborokat,
ahol
tudását
gyarapította, tapasztalatait pedig átadta a
fiatalabbaknak. Kis- és nagyméretű
alkotásokat, plasztikus és síkfaragásokat
egyaránt
készített.
Témaválasztása
változatos volt, de különösen kedvelte a
bányászmotívumokat. Több műve Georgius
Agricola híres művének metszetei alapján
született. A népéletből vett jeleneteket is
faragott E. Kovács László grafikái és
festményei alapján. Fába véste Mezey
István grafikusművész munkáinak sok
darabját. Műveit számos alkalommal
bemutatta
egyéni
és
csoportos
kiállításokon,
többek
között
Kazincbarcikán,
Sajószentpéteren,
Rudabányán, Izsófalván, Putnokon és
másutt is.
Rudabányai vonatkozású munkái is
szép számmal említhetők. Elkészítette a
település két egykori jelentős személyisége,
Kállai Géza bányaigazgató és dr. Görgő
Tibor bánya- és körorvos, költő, nótaszerző
portréját, melyek a helyi múzeum állandó
kiállításában láthatók. Ezeken kívül is több
művével
és
a
vasércbányászattal
kapcsolatos fotókkal, dokumentumokkal,
relikviákkal gazdagította a múzeum
gyűjteményét. A város közterületein három
alkotása kapott helyet: a Petőfi úti
körforgalomnál, a Szabadság-téren és a
református templom udvarán. Ezeket
minden
ellenszolgáltatás
nélkül,
ajándékként készítette a szülőhelye iránti
szeretetből.
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Feleségével gyakran látogattak
Rudabányára, részt vettek a helyi kulturális
és közéletben, a városnapokon, a múzeumi
eseményeken, a nyugdíjas klub, a
szakszervezet
és
az
OMBKE
rendezvényein. Érdemeinek és művészi
alkotómunkásságának
elismeréseként
Rudabánya Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2012-ben díszpolgári
címmel tüntette ki.
Novák Gézától 2022. február 28-án
vettek végső búcsút rokonai, barátai,
tisztelői a kazincbarcikai Szent Család
római katolikus templom urnatermében,
ahol a gyászszertartás után hamvait végső
nyugalomra helyezték.
A család gyászában osztozva
búcsúzunk tőle, és mondunk utolsó
Jó szerencsét!
Hadobás Sándor
Rudabánya
Novák Géza és alkotása, az 1965. évi rudabányai
bányaszerencsétlenség emlékműve (2014).
(Fotó: Kovács Tekla)

In Memoriam Sóvágó Gyula
Tisztelettel
tájékoztatom
a
bányásztársadalmat, ismerősöket, hogy az
életének 80. évében elhunyt
SÓVÁGÓ GYULA alias Letenye
aranyokleveles bányamérnök barátunktól a
diósgyőri temető ravatalozójában 2022
március 22-én (kedden) 13.00 órakor

kezdődő református szertartással veszünk
végső búcsút.
Kedves Gyula, nyugodj békében, emlékedet
megőrizzük!
Jó szerencsét!
dr. Ferencsin Imre Mihály
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In Memoriam Tóth Árpád

Tegnap tettük közzé a szomorú hírt,
hogy elhunyt Tóth Árpád aranyokleveles
bányamérnök, a Bányászati Aknamélyítő
Vállalat nyugalmazott vezérigazgatója.
Árpád március 15-én reggel hunyt el
Zuglóban, a Paskál Idősek Otthonában, a
Vezér utcai Olajág otthonokban lévő
apartmanjában. A hírt ottani gondozója tette
közzé.
A hír megrendített, mivel Árpáddal
személyes kapcsolatban voltam, Ő volt
egyike azoknak, akik 1992-ben létrehozták
a Pilisi Szénbányászat emlékét őrző
emlékművet Pilisszentivánon, Ő volt az, aki
részemre átadta több éves munkájával
elkészített, de kiadatlan, a Pilisi
Szénbányászat
történetét
feldolgozó
tanulmányát.
A pilisszentiváni Helytörténeti
Egyesület alapító tagjaként javasoltam a
hiánypótló mű kiadását, melyre Árpád
jóváhagyásával 2015-ben sikerült sort
keríteni. A könyvhöz a szerző által
összegyűjtött fotók és képanyagok
költözései során elvesztek, így a kiadvány
fotó mellékletét saját gyűjteményünkből
készített összeállítással pótoltuk.
Árpád gyönyörű budapesti belvárosi
lakását eladta, majd idős éveit az Olajág
idősek otthona igazán szép apartmanjában
töltötte. Gyűjteményéből átadta részünkre a
Pilissel
összefüggésbe
hozható
szakkönyveit, illetve amit az apartmanban
el tudott helyezni, oda átszállította. Az

otthonban is volt szerencsém találkozni
vele, aktivitását nem veszítette el, tartotta a
kapcsolatot egykori barátaival, valamint
programokat szervezett az idősotthon
lakóinak. Tudomásom szerint többször is
volt betegsége miatt Komlón utókezelésen.
82 éves korában érte a halál...
Részlet a könyv előszavából:
"Tóth
Árpád
bányamérnök
pilisszentiváni
bányászcsalád
leszármazottja, anyai nagyapja Papp Ferenc
1930 és 1940 között a Solymár-akna
bányamestere, az 1933-as vízbetörés
mentési munkáinak vezetője, kormányzói
kitüntetettje, édesanyja az elemi iskolát
Pilisszentivánon végezte, 1939-ben itt
kötött házasságot.
Tóth Árpád mindezek hatására sok
éven
át
kutatta
a
szénmedence
bányászatának történetét, múltját, és
mindannyiunk örömére megírta jelen
tanulmányát."
Álljon itt emlékére rövid életrajza
könyvéből:
"Tóth Árpád 1940-ben Sárándon,
Hajdú-Bihar megyében született.
Általános
iskolai
tanulmányait
Debrecenben és Padragon végezte, majd
1955-ben a pécsi Cséti Ottó Bányaipari
Technikumban tanult tovább. Technikumi
évei alatt a nyári szünetekben Pécsbányán
és István-aknán dolgozott, kötelező
gyakorlatait a Bányászati Aknamélyítő
Vállalat üzemeiben töltötte. 1959-ben a
Bányászati
Aknamélyítő
Vállalat
iszkaszentgyörgyi üzemében helyezkedett
el, ahol aknamélyítő és vágathajtási
munkáknál csillésként, majd vájárként
dolgozott a kincsesbányai bauxitbánya
különböző munkahelyein. Első műszaki
beosztását Ajkán, a Jókai-bánya légakna
mélyítésénél kapta, ahol ejtett monolitbeton
biztosítást
alkalmaztak.
1963-ban
jelentkezett a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem Bányamérnöki Karára, ahol 1969ben szerezte meg diplomáját. Egyetemi évei
alatt is a Bányászati Aknamélyítő Vállalat
különböző üzemeiben dolgozott aknászi,
beosztott technikusi, és biztonságtechnikai
megbízottként.
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Később felelős műszaki vezetőként
a várpalotai területen dolgozott bányászati,
bauxit-feltárási és egyéb, iparágon kívüli
területen is.
Diplomája megszerzése után 1970ben a Bányászati Aknamélyítő Vállalat
dorogi körzetének főmérnöke, majd 1975ben már a vállalat budapesti központjában
vállalkozási
főosztályvezető,
később
termelési igazgatóhelyettes. 1984-ben a
vállalat műszaki igazgatóhelyettese, majd
megbízott
igazgatója.
1988-ban
vezérigazgatónak nevezték ki.
Első és egyetlen munkahelyéről, a
Bányászati Aknamélyítő Vállalattól vonult
nyugdíjba.
Sok bányászattal kapcsolatos cikket
publikált, többet a pilisi szénmedencével
kapcsolatban is, egyik támogatója a
pilisszentiváni bányász emlékműnek."

Tóth Árpád 2017-ben zárta le fő
művét, "A magyarhoni aknamélyítés
története" címmel, már az idősek
otthonában. Itt olvashatjuk el.
Árpád jelentős szerepet vállalt az
Aknamélyítő Vállalat emlékhelyeinek
létrehozásában is, többek között Ajkán.
Tóth Árpád visszaemlékezéseit Horn János
"Ahogy én láttam" című interjúkötetének
257-. oldalán olvashatjuk el itt.
Végezetül álljon itt egy rövid videó,
mely utolsó otthonában készült a Vezér
utcában, ott integet apartmanja teraszán
nekünk.
Utolsó jó szerencsét, Árpi bácsi,
nyugodj békében.
PS.: a fotó Tóth Árpád Facebook
profiljából való.
Óvári Sándor

In Memoriam Solymár András
Tájékoztatom a Tisztelt Tagtársakat, hogy
Solymár András kohómérnök tagtársunk
letette az öntőkanalat, március 6-án elhunyt.

Jó szerencsét!
Liptay Péter
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Diákhagyományok Selmecbányáról
Kiss Csaba alias Balhés Charley 2022. március 4-i előadása,
amely az évi rendszerességű tatabányai hagyományőrző balekoktatás keretében hangzott el.

Tisztelt hallgatóság, kedves barátok és
érdeklődők!
Nyolcadik alkalommal ér a megtiszteltetés,
hogy a nagyszerű tatabányai előadássorozat
keretében módom van méltatni a
selmecbányai
diákhagyományokat.
Valójában mindig a kimeríthetetlen tárházat
jelentő selmeci szellemről beszélek és bár
az lenne a legegyszerűbb, sohasem
ismétlem a már elhangzott mondandót. Fixa
ideám, hogy mindenkor más és más
megközelítéssel éljek.
Időkímélés végett évszámokat nem hozok
fel – az előző előadások (kiváltképp a
Balogh Csaba druszám által már professzori
módon ismertetett) történelmi dátumait már
szükségtelen említenem, egyetlen egyre
azonban – ahogyan azt a 7. alkalommal is
tettem – muszáj felhívnom ismét a
figyelmet. Ez pedig a tény, amely szerint
egy híján 200 éves a selmecbányai
diákhagyományok ékköve, a szakestély.
Történészeink szíve joga vitatni a dátumot,
de hát azt is történészek írták le, hogy 1823ban volt az első olyan Schachtag, amely már
professzori részvétellel, azok eszmei
támogatásával történhetett meg. Addig
csupán titkos diákpróbálkozások voltak.
Roppant nemes cselekedet lenne, ha egy
OMBKE helyi szervezet felvállalná ezen
nagyszerű bicentenáriumi jubileum tető alá
hozását!
Diákhagyományaink
nem
csak
a
szakestélyekből állnak, sokkal bővebb a
témakör. Gondolok itt elsősorban a hajdani
Ifjúsági Kör kortalanul nemes ideáira,
többek között magára a ballagásra,
amelynek eredete egyértelműen Selmecről
származik, a szalamander felvonulásra és
hasonló értékeinkre, de most kifejezetten
csak a világon egyedülálló estjeinkkel
kívánok foglalkozni.

Sok felsőoktatási intézmény igyekezett és
igyekszik most is a miénket követő
hagyományrendszert megteremteni és
gyakorolni – az igazán hagyománykövető
diákjaink az eredetet elfogadva tisztelő,
jószándékú
honosításokon
túlmenő
másolásokat velünk együtt nem is nézik jó
szemmel – nem térek ki erre most, majd
csak később. Muszáj lesz szót ejteni róla
akkor is, ha már megtettem elégszer az
elmúlt években. Ezzel együtt alaptézis,
hogy amíg világ a világ, az igazi, a hiteles
etalon csakis a selmeci örökséget örökölt
joggal és megalkuvás nélkül művelő
bányász – kohász – erdész szakestély lehet.
Gyakorlatilag minden érdeklődő pontos
leírásokat találhat minderről a világhálón.
Feltételezem, hogy a mostani hallgatóság új
tagjai sem mulasztották el megtenni.
Elegendő beírni a keresőbe például ennek
az előadásnak a címét és onnan kezdve
mindenki bő információhalmazhoz juthat.
Minden felsőfokú képzés alaptétele, hogy
elsősorban nem a lexikális tudás számít,
hanem annak képessége, hogy megtanuljuk,
mit, hol és hogyan kell keressünk.
Márpedig, ha komolyan vesszük, ez a
hagyományos előadássorozat is egyfajta
felsőfokú képzésnek kell számítson – vivát
Tatabánya!
Az előbbiek mentén nem töltöm az időtöket
a tisztségviselők teendőinek, meg a selmeci
keretek szerinti menet bemutatásával. Azok
az ismeretek könnyedén memorizálhatók,
az igazi lényeg úgyis csak a ténylegesen
megélt esetek során válik világossá. Sokkal
érdemesebbnek tartom tehát az egyes
megtörtént események felidézését –
színesebb, érdekesebb és tán hasznosabb is.
Mindenekelőtt egy abszolút formabontás.
Amit az eddigiek során még egyszer sem
tettem meg. Egyedi, versszerű bizonyítékot
szeretnék nektek átadni arról, miért van
szükség a mai lehangoló világpolitikai
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helyzetben, a nagyszámú abnormális
nyugati felfogás-erőltetés közepette is
mindenféle álságos manipuláción felüli
tiszta eszményekre – olyanokra, amelyeket
az
időtlenül
örökérvényű
selmeci
diákhagyományok képviselnek.
Mert bizony mindent uraló kórtünetté vált
az általános apátia. Sietek leszögezni, hogy
semmilyen módon nem fogom megsérteni
következetes alapelvemet, mely szerint a
selmeci szellem szerinti életvitel fölötte áll
mindenféle politikának,
tehát még
kézenfekvő, felkínálkozó esetekben sem
élek minősítésekkel, nevesítésekkel.
Itt be kell iktassak egy friss megjegyzést.
Ezt az előadásanyagot már három hete
összeállítottam, amikor még számunkra
híre-hamva sem volt annak a késéles
háborús helyzetnek, amibe mára jutott a
világ. Aminek minősítése, taglalása
egyáltalán
nem
lehet
egy
hagyományméltató
előadás
tiszte.
Mindössze annyi említhető, hogy napjaink
történései csak méginkább aláhúzzák a
valóban
emberközpontú
gondolatok
fontosságát.
Egyre kevésbé cáfolható a tény: lelketlen,
hitehagyott, korban élünk, amelyben dívik a
széthúzás,
egymással
szembeállítás.
Nagyon nehéz igaz eszményekről beszélni
akkor, amikor a legtöbb ember előtt már
mindenféle örök pozitívumokra való utalás
gyanús, mögöttes szándékot sejtető.
Most jön az ígért formabontás. Ha kéritek,
ha nem, a fő elvek tartása mellett itt és most
előadok egy – megengedem, a felrázási cél
miatt némi nem kevés sarkítást és
karikírozást is tartalmazó - írásomat a XXI
század elején divatos európai világérzetről.
Általános közönybe oltott, sehova nem
vezető, lélekromboló fásultság. Ahogy a
sutka tartja, ha manapság sokat nézel
híradókat, utána meg kell nézzél egy
horrorfilmet, hogy megnyugodjál…
Soha sehol nem hangzott még el, három éve
született, de az aktualitása mit sem változott
azóta. Legfeljebb annyi, hogy az ijesztő
külső-belső fenyegetések, a jelenkori
pandémia, annak súlyos világméretű

következményei, meg a most felerősödő
mindenoldali kardcsörtetések csak tovább
rontottak rajtunk.
MINDEN BAJ?...
2019 telén – akinek nem inge, vegyen
újat!...
Ha meleg van, az a baj.
Ha meg hideg, az a baj.
Ha jönnek a rokonok, az a baj.
Ha viszont elkerülnek, az a baj.
Ha sokat alszol, az a baj,
Ha napközben, pláne baj.
Sokszor álmodsz? Az a baj?
Nem eleget, az a baj!
Főnyereményről álmodnál. Az a baj.
Álmodni sem szeretsz már? Az a baj!
Ha el kell menni, az a baj,
Ha nincsen hová, az a baj.
Ha mégis tenni kéne, az a baj?
Ha meg nincs mit, még súlyosabb a baj.
Vádolnád a Mindenhatót? Ez a baj?
Nem ismered, nincsen hited, az a baj!
Rohannak az évek, az a baj?
Ha meg lassan telnek, az a baj.
Várni kell valamire? Az a baj?
Nincsen már mire? Az a baj!
Kintről csak nihil és önfeladás. Ez a
baj?
Szinte vágyod a rossz híreket, az a baj!
Élni kéne, ez is baj?
Nincsen kiért? Az a baj.
Csapd be magad, nem lesz baj?
Az mindig sikerül, az a baj!
Sebaj, ha mindezeket nem látod.
Kit érdekel! Ez a te világod.
Az a baj, nem veszed komolyan,
Milyen sok, ami még hátra van.
Számítgatod? Ez a baj?
Belesápadsz. Az a baj.
Egy biztos és ez sajna nagyon nem álom –
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Abban, hogy borúra ború most a világon –
Kicsiny részed néked is van drága barátom!
… remélem, nincs mit magyarázni rajta.
Úgy vélem, nem túlzás, amit mi öreg firmák
állítunk: a selmeci diákhagyományok
szerinti életforma valódi megoldás – erre is.
Vivát Selmec!
… és akkor jöjjenek az ígért tanulságos,
megtörtént esetleírások. A temérdekből
önkényesen kiragadva mindössze néhány –
13+1 darab - tömörítés, amelyek
mondanivalója, tanulsága “az ördög a
részletekben rejlik” igaz közhely alapján
szándékom szerint megérinti az egész
lényegét.
1.,
Öreg hiba, ha a szakestély első szolgája nem
tud ellent állni a kísértésnek és megenged
magának - és ezzel a többi résztvevőnek is viccesnek szánt, jó poénnak gondolt
gúnyosan nevesített megjegyzéseket az épp
regnáló
politikai
szereplőkről,
cselekedeteikről.
Név
nélkül,
beazonosíthatóság nélkül viszont lehet,
olykor kell is, csakhogy ez nehéz műfaj ám,
érteni kell hozzá, mert ha gyengécske a
csattanó, akkor semmi értelme.
Itt hozom fel példának, ami csak per
tangentem politika, mégis igencsak rossz
hatású. Egy 2016. évi – nem akarom
megbántani őket, nem mondom kik és hol szakesten a szervezők úgy vélték, az lesz a
legszellemesebb, ha a szakesten minden az
eljövendő muszlim világot idézi. Arab
nyelvű a megszólítás, burnuszimitációs
arabok a tisztségviselők, az eks, stb –
háááááát… Valahol ez az eredeti kiállás
megcsúfolása. Én nem voltam hajlandó
arabul megszólítani a szakestélyt, kis híján
botrány lett belőle…
Hadd mondok egy példát arra, hogyan néz
ki egy ún. oldalsemleges politikai poén:
kampánykörútra megy a képviselőjelölt. Az
egyik falu nagygyűlésén kérdi a
megjelenteket, tudna-e segíteni nekik
valamiben. Józsi bácsi mondja, két nagy
gondjuk van. Az első, hogy hiányzik
félmillió forint a főutca járdájához. A
politikus előkapja a mobilját és utasításokat

ad rajta, majd közli, na ez rendben lesz, mi
a másik? Mire Józsi bácsi: az, hogy nálunk
nincs térerő!
2.,
Későn kezdődő – az optimális a 19 óra,
utána már álmosodik a nép – és túl hosszú
szakestély nem szerencsés. Volt úgy, hogy
hat órán át tartott – már azoknak, akik nem
szökdöstek el menetközben. 2,5 órára kell
tervezni és három órán belül befejezni, az a
jó. A nem hivatalos rész már más kategória.
Kicsit jellemző korunkra, hogy az utóbbi
régebben mindig több órás volt, ma már
egy-másfél órán belül garantáltan vége van
– naná, hogy tisztelet a szívós kivételnek…
A jó kezdés fél siker. Például az elvárható
hagyományos fegyelem és figyelem is csak
az elején teremthető meg. Ha az első fél
órában nem sikerül, akkor utána már veszett
fejsze nyele mindenféle próbálkozás,
hangzavarba fog fúlni a dolog.
Van egy példám erre is. Miután az egy évvel
korábbi - addig sosem volt ilyen - menyházi
szakestély pompásan sikerült, az erdélyi
tudományos
konferencia
szervezői
felkértek újra, legyen szakestély most is. A
kirándulás napján, úgy ígértek, 19 óra előtt
a szálláshelyre ér a csapat. Nohát – 23 órára
értünk vissza… Még a buszon elhangzott a
felszólításuk, fél óra múlva (éjjel ½ 12től…) szakestély, senki ne késsen… A
szervezők
meglepetésére
azonnal
lemondtam mindent, pedig előre megírtam
az egészet. Örökségünk arcul köpése lett
volna, ha nem így döntök!
3.,
Az optimális szakestély-létszám 40 és 100
fő között van. Huszadmagunkkal is sikeres
lehet, csak mindig legyen 6-8 jó értelemben
megszállott “zászlóvivő”, akik nélkül
megoldhatatlan a feladat. Volt közel 500 fős
összetartás is – szinte lehetetlen lecke.
Jómagam a végzés után még hosszú évekig
visszajártam a mindenkori valétaelnök
meghívására vidám poharat mondani a
szalag és gyűrűavató szakestekre. Később
már nem. Mert egy ízben – közel 400
résztvevő volt akkor is – nem tudtam nem
észrevenni, hogy a valetálóknál sokkal
fontosabb az ipari és egyetemi nagyságok
körbeugrálása. A szünetben Doma Pista
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alias Putyu barátommal otthagytuk a helyet,
vettünk nyolc üveg Amstel sört és
felmentünk búfelejteni a közelben lakó dr.
Benke Laci alias Kőköltő tankörtársunkhoz.
Aki pontosan a fentiek miatt már nem
törekedett a valétaszakestélyeken való
megjelenésre.
Bár másképp lenne most, de tudjuk, a
mostaniaknak etekintetben tulajdonképpen
nehezebb, mint amilyen nekünk volt!
4.,
Voltam a Felvidéken olyan szakestélyen,
ahol az ottani szokás szerint a Praesidium
asztalánál nem csak a Praeses és a Háznagy
ült, hanem egy cirka húsztagú elnökség.
Öreg hiba. Mint ahogy az is, amikor rosszul
felfogott tiszteletből a Praeses hosszasan, az
összes rang megemlítésével köszönti a
magasabb vendégeket. Az nem szakestély,
az kérem csak egy konferencia.
Más műfaj! Idekívánkozik még egy tévedés
felemlítése is. Majd’ mindenhol elkövetik.
Az ún. töltögető balek, más néven személyi
garatőr soha nem ülhet a kiszolgálandó
elnökkel, háznaggyal egyazon sorban.
Hátrább kell üljön, másképp úgy nézne ki,
mintha ő is a Praesidium része lenne. A
Kontrapunkt szerepe az egyik legnehezebb
manapság. Hang-felerősítő, az elnöki szót
ismétlően ad hoc szellemességekkel
operáló, végső soron a Praesest, imígyen a
szakestély hitelességét segítő aktivitás a
Visszhang elsődleges feladata – nohát
legtöbbször meg sem szólal manapság. Ha
azért teszi, mert érzi, hogy úgyis rosszul
sülne el, akkor igaza van, de csak akkor.
Tanulni kell(ene) ezt a “szakmát” is…. Van
csaknem mindenütt előforduló tévesztés is.
A Praeses az elején élőszóval nevezi ki a
tisztségviselőket
–
felsorolom
a
legfontosabb ötöt, amely soha nem
maradhat
el:
háznagy,
nótabíró,
kontrapunkt, balekcsősz, garatőr. A
Házirend – max másfél A4 oldalnyi szöveg
míves módin pauszra átírva - ismertetése
később következik be, de arra már semmi
szükség, hogy a tisztek névsora – kezdve az
elnökkel – felolvasásra kerüljön. Minek a
minden
ízében
Selmecről
örökölt
elnökválasztás, ha előre minden eldöntésre
került?

Egyébiránt szakestélyen nincs magázódás.
Az elnök csak két esetben él felkéréssel – a
Házirend-hitelesítés és a Komoly Pohár
alkalmával – mindenki mást utasít.
Amennyiben vendég, vagy egyéb külsős
kíván felszólalni, akkor nem kéri fel, nem
utasítja, hanem csak megadja a szót, már ha
arra a jelentkezőt egyáltalán érdemesnek
tartja.
A szakestély megszólítása pedig bizony
mindenkire nézvést kötelező – hanem itt
azért megjegyzem, nagyon nem helyes, ha
tévesztések kinevetése végett komplikált és
hosszú az a megnevezés. Egyszer-kétszer,
max. háromszor még szellemesnek tűnik,
utána már erőltetett. Nemesebb humorral
kell élnünk, ez is része az örökségünknek!
5.,
Volt úgy, hogy keskeny pallón táncolt ama
örökség megbecsülése: amikor volt indián,
gomba, stb. fővonalat követő szakestély. Az
utóbbi esetben a Praesidiumot úgy kellett
megszólítani, hogy “Magas Micélium”…
de nem lehetett ellene tenni, mert aki
szervezte és vezette, szívét lelkét beletette,
képes volt a tisztségviselők kinevezésekor
majd’ egyórás, hatalmasan poéndús
bemutatást tartani, előre megszervezte,
megírt ától cettig mindent. Oly szellemesen,
oly lelkesen, hogy senkinek nem volt szíve
szóvátenni a hogy’ is mondjam, elfordulást.
Kivéve Sík Lajos bátyánkat, akit egyszer
vendégként alig tudtunk megvígasztalni, ne
féltse a hagyományt, nem fog az csorbulni
jottányit sem. Ez volt a “kivétel erősíti a
szabályt “klasszikus esete – potom pár éven
át és utána tényleg visszataláltunk a
mederbe.
A meder pedig mi más lehetne, mint amit
selmeci eleink megalkottak. Részletek
változhatnak, olykor helyi “újítások” is
beleférnek, de a keretek és az egész
kicsengése örök kell, hogy maradjon!
6.,
Ha
már
újításokat
említettem,
összefoglalom az újkori változtatások
fontosabbjait. Selmecen még nem voltak
kinevezett kandeláberek. Nem volt “etalon
részeg” próba, amire sietek mondani,
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magam mindig az “etalon szonda”
elnevezés mellett kardoskodom, mert
bizony igaz, hogy álszentek nem vagyunk,
de estjeinken nem az alkohol a főszereplő.
Nem volt előre tervezett, felkért Komoly
Pohár, Vidám Pohár sem. Ad hoc
jelentkeztek szólásra a firmák és szó, ami
szó, sohasem olvasták a mondandót.
Bocsánatos bűn, hogy mi már másképp
készülünk. Mint ahogy néha elkél nekünk a
mikrofon is. Itt említem meg, hogy ugyan
megértem, de nem szívlelem, ha kivetítőre
teszik a dalszövegeket. Meg kell azokat
tanulni
és
kész.
Nem
volt
krampampulimester tisztség kiemelten,
viszont voltak olyan elemek, amelyekkel
korunk már nem élhet – a neten
elolvashatók, melyek voltak azok.
Van, amiben megengedők vagyunk és ez a
himnuszok kérdése. Amelyek kétszáz éve
még nem voltak, még a bányász és az erdész
himnusz is csak 1850-1870 körül
alakulhatott ki. A kohász nóta szintén ebből
a korból származik, azonban szakmai
himnuszként való OMBKE elfogadása
csupán 1967-ben történt meg – ami nem a
kohász testvérek hibája. Tulajdonképpen
Tassonyi Ernő: “Aki a párját keresi” című
könyvéből, tehát 1905 óta ismerjük a
legfontosabb dalszövegeket magyarul. Mi
firmáinktól örökölten a hivatalos rész végén
énekeljük eme legszebb dallamainkat és
csakis a három történelmi szakra
vonatkozót, sok helyütt azonban –
diákságunk is – előre veszi azokat és több
kar – általunk nem igazán ismert - újkeletű
szakmai himnuszával is él. “Ü dóguk”, nem
bánt bennünket. Megismétlem, csak az
eredeti alapok, a fundamentum nem
változhat, ez az, ami mindannyiunk
felelőssége!
7.,
Egy előre felkért, vagy ad hoc szakestfelszólalás sem haladhatja meg a max. nyolc
percet. Azon csak a tetszésnyilvánítási idő
nyújthat – így kell tervezni. A praeses dolga
figyelni, hogy egy ember csak egyszer
kérjen szót ilyen terjedelmű mondanivalóra.
Amely mindig méltó kell legyen, olyan,
amely többek érdeklődésére tarthat számot.
Panaszkodás,
önfényezés,
társak

megtámadása nem idevaló. Kivéve, ha
sörpárbaj a cél…
Puszta viccmesélés helyett mindig jobb, ha
csattanós történetmesélés a téma vagy a
poénok keretbe ágyazva, kiváltképp, ha ide
aktualizáltan kerülnek terítékre. … nem
írható elő kőbe vésett szabályként a méltó
színvonal, de a reá való törekvés igen. A
legtöbb poén, csattanós sutka esetében
nincs mód a forrás megnevezésére, de ha
mégis, akkor szakestélyhez méltó, ha azt
idézetszerűen, nem hadarva és nem gyenge
hangsúlyozással, tényleg érthetően tesszük.
Példa erre két olyan opusz – ezúttal keret
nélkül csak idézetként - amelyeken csak
hangyányit módosítottam:
a., Néha, amikor a gyerekeimre nézek, arra
gondolok: "Lillian, jobb lenne, ha szűz
maradtál volna!" Mondotta Lillian Carter,
Jimmy Carter édesanyja.
b., A konferencia olyan emberek
gyülekezete, akik egyenként képtelenek
bármit is csinálni, de együtt képesek
eldönteni, hogy nincs mit tenni. /Fred Allen/
8.,
Lakva ismerszik meg a lakás – bizony igaz,
hogy nem könnyű kenyér a szakest első
szolgájának lenni. Ha engedi, akkor nincs
olyan firmakoszorú, ahol ne harapózna el a
nyakló nélküli szókimondás. Akkor már
nincs poén az aktus és a férfi/női fődarabok
kommersz megnevezése nélkül. Ez
“csőlátáshoz” vezet, egy idő után
mitagadás, méltatlan is hozzánk. Ami a
kocsmában szuper, nálunk nem. Ettől még a
prűdség is vállalhatatlan. Van, amit ki kell
mondani, örökzöld a mindenki által ismert
klasszikus sutka: k…rvára fáj a fogam,
mondogatta apám is, anyám is, csak másmás hangsúllyal. Elképzelhetetlen úgy,
hogy cédára fáj a fogam…
9.,
Tudvalévő, hogy a bor a magyar ital, nem a
sör, ezzel együtt a hivatalos italunk
szakestélyen mégis csak az utóbbi. Ezt is
Selmecről örököltük. Létezhet boros
szakestély is, volt részem benne például
Badacsonylábdihegyen
a
bauxitos
barátokkal.
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Fő poén lehetett a “bortábornok iszik
először, megtörli a bajuszát egyszer jobbra,
egyszer balra”, és így tovább, iszik
másodszor, harmadszor, ide töröl kétszer,
háromszor, meg oda, aztán négyszer, aztán
ötször és így tovább. Amennyiben elvéti, le
kell
döntse
az
egész
kupát.
Mindahányszor… Mondhatom, a vesztes
kinézete ezekután valódi látványosság –
annyira, hogy ahhoz képest a plitvicei tavak
ötórai tea…
10.,
Nem mindig kell krampampuli, de ha
beiktatjuk, legyen valódi és ne valamilyen
édes bólé. Kevés helyen fogadják meg,
hogy ebből 3-4 cent/fő elegendő. Meg lehet
gyújtani a bevizsgálás alkalmából, de ne
úgy, mint egy régi szakestélyen, ahol egy
ilyen esetben lángra kapott a felszolgáló
balekina blúza. Utána hallottuk a
hál’Bacchusnak
megnyugtató
helyzetjelentést, hogy nyugi, mindenki
megmaradt, kivéve a krampampulit!
11.,
Volt a pandémia idején jószándékú on-line
szakestély kezdeményezés is. Magam sok
sikert kívántam hozzá, de nem vettem részt,
“nem ültem ki a képernyőre” – mert ez
olyan, mint a szex, amikor te vagy felül és
alattad nincs senki. Ha nem lehet közös
éneklés, hamis a dolog.
Mint ahogy azok a próbálkozások is,
amikor egy kiváltképp jómódú kortársunk
szabályosan megrendel egy szakestélyt
annak összes költségével együtt. Egy ilyent
megemlítek. Azt hitte mindenki, sima
bányász konferencia lesz, de nem csak az
volt. Krampampuli korsó, nagy korsó,
alkalomra díszkötött nótáskönyv, minden
akadt estére. Miután nem hülyék vagyunk,
hanem bányászok, amolyan “ha már itt
vagyunk, kit bántunk vele alapon” ad hoc
megcsináltuk neki – ezen már ne múljon –
de még azt is szigorúan hagyományhűen.
Volt azért egy kivétel az utóbbi
gyakorlásában, amikor hiánytalanul részt
vettünk a nem hivatalos részben az illető
által odarendelt és busásan megfizetett
viszonylag laza erkölcsű, és szó se róla, nem
éppen nyakig gombolt öltözékű táncosnő-

csapat produkciójában. Mint néző,
természetesen. Mondjuk volt pár jóbarát,
aki a felajánlott hogyis’mondjam interaktív
produkciótól sem riadt vissza, jelesül:
pompásan ki tudta nyelvelni a tejszínhabot
a nem túl visszataszító ifjú női hölgy
melltartójának helyéből. Semmi nem
csorbult az ég egy adta világon, tehát kis
híján tipikus esete volt “a káposzta is jól
lakott, meg a kecskének sem kellett utólag
szégyenkeznie” elv teljesülésének. Régen
volt, elmúlt.
Ettől függetlenül igaz, hogy nem kell
mindenáron és minden alkalommal
szakestéllyel
zárni
egy
szakmai
összejövetelt, konferenciát, ünnepséget.
Ahol hagyománnyá vált és tényleg
csúcspontja az együttlétnek, az más!
12.,
Az elnök nem azért van, hogy mindenkinek
szót adjon és minden egyes szöveget a
végéig engedjen. A szakestély egésze
számít, semmi más, tehát ne féljen a “non
habeas” verdikttől sem. A legértékesebb
felszólalás pedig mindig az, amikor a
delikvens önmagát, saját tetteit karikírozza.
Veszélyes, mert ha a Praeses hagyja, a
méregdrága barátok tódítani fogják. Mint
ahogyan az ősrégi éttermi házaspár-éca
szól. Kilöttyen a pörkölt az asszonyka
blúzára. Mondja félig sírva, most nézd meg,
úgy nézek ki, mint egy disznó! Mire a férj:
és még le is etted magad! Ettől még igaz,
hogy estjeinken közzé tenni saját bakit,
botlást
a
legnemesebb
selmeci
diákhagyományaink közé tartozik, mint
ahogy annak fogadtatása, tódítása is
jellemzi azt, aki visszaél vele…
13.,
Az egyik legősibb és legfontosabb írott és
íratlan szabály is egyben, hogy sértődésnek
helye nincs. Megint csak azt mondom, a
Praeses dolga figyelni, soha semmi ne
legyen öncélúan gunyoros, személyeskedő.
Dagadtat nem szívatunk a méreteiért, sántát
a mozgásáért, dadogóst nem nevetünk ki.
Nem a külsőségek számítanak, arra
figyelünk, amit mond. Épp ez a lényeg:
figyelünk egymásra. Úgy, ahogy a civil
életben már nem igazán szokás. Mert ez
szakestély, ez valami más!
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Ha megfelelünk ennek, akkor akár olyan
sutka is elmondható, ami önveszély nélkül
sehol másutt, mint például: köztudott, hogy
a hód farkáról tetőcserepet neveztek el.
Tartok tőle, hogy esetemben ez már nem
valószínű… Ettől sokkal fontosabb, hogy
ha helyesen, hitelesen, szívvel teszed,
bátran utalhatsz eszményeinkre, egy igazi
szakestélyen senki nem fogja elhúzni a
száját!
Végezetül jöjjön a végső, a plusz történet,
illetve leírás, amely engedtessék meg, hogy
az adott témakörön belül teljességre
törekvő, tehát cseppet részletesebb legyen.
Meg merem kockáztatni, hogy egy igazi,
tehát az ősi selmeci karok hagyományai
szerinti szakestélyen száz esetből 99-szer a
felszólaló őszinte tisztelettel szól a
részvevőkhöz, lett
légyen civilben
akármilyen nagyság, vagy csak egyszerű
firmatárs. Ez az egyik legkomolyabb
örökölt értékünk. Ami azt is jelenti –
megismétlem a korábban már elmondottat hogy szégyenérzet nélkül elmondhatók
olyan gondolatok például egy komoly
pohárban, vagy ad hoc javaslatban, amelyet
sehol máshol nem merünk megtenni.
Mert “odakint” sohasem zárható ki gúnyos
fogadtatás, kifigurázás – sajnos egyre
inkább. Ilyenné vált a “civil” közbeszéd és
ilyenné a fogadtatás. Sokszor az indokoltnál
is nagyobb lehangoltság lesz úrrá az
embereken. Amely miatt született meg az
imént közreadott írásom. Hangsúlyozom –
odakint, mert a mi köreinkben még igenis
tartjuk
magunkat
örökségünk
életigenléséhez. Legjobbjaink így tesznek, a
többiek meg akkor járnak jól, ha követik
őket, akárcsak anno Selmecen!
Mindezt egy szintén megtörtént esettel
kívánom
megvilágítani.
Mostanában
történt. Egy barátom – érthetően csakis
négyszemközt – őszinte szomorúsággal
mondta nekem, hogy szép az a selmeci
szellemről szóló hármas jelszó, de
korunkban, a saját életünk során immár
egyre nehezebb azokat helyén értelmezni.
Csak részben volt érkezésem megválaszolni
– csupán egy régi mondatomat idéztem:
“nem az eszmények szürkülnek el, az csakis

az emberek sajátja”, most azonban élve - és
nem visszaélve - az előadás adta
lehetőséggel cseppet jobban kibontom
ebbéli véleményemet. Úgy, mintha csak
egy igazi szakestély komor pohara során
történne, mert civil korunk viszonyai között
másképp sajnos furcsának hatna. “Odakint”
hamar ráragasztanák a pátosz-címkét –
lelkük rajta. Egy selmeci típusú
összetartáson azonban a derűokozási,
barátságmélyítési szándékokon túl –
harmadjára mondom - igenis helye van
nemes szavaknak is. Aki másképp gondolja,
az valószínűleg máshová tartozik!
A hármas jelszó első eleme a hazaszeretet.
Amely fogalomra csakis úgy tekinthetünk,
ahogyan arra az 1848-49-es selmeci diákok
és az 1956-os hősök tekintettek.
Megalkuvás, torzítás, belemagyarázás
nélkül. Ahogyan a mondás tartja: nem
engedhetünk a negyvennyolcból. Az
örökség kötelez, a világ és benne a
személyes sorsunk olyan, amilyen, de mi
nem vezethetjük tévútra sem társainkat, sem
önmagunkat. Nem ülhetünk fel semmiféle
manipulációnak,
eltagadásnak,
megváltoztatási szándéknak sem. Az
eredeti pataktiszta értelmezést kell
megtartanunk,
ellenkező
esetben
gondolkodásunk már nem lenne selmeci
gyökerűnek nevezhető. Vivát eleink!
A második szakmáink tisztelete. Örök lehet
– nem mi tehetünk arról, ami nem is annyira
érdekes, mint inkább elszomorító és
mindenképpen igaztalan – újabban az
összes kormányunk egyetértett és egyetért a
szén, mint olyan totális leírásával. Maradt
még bányászati terület elég – a világ
második legősibb szakmájának művelése
nélkül nem lenne képes fennmaradni a
bolygónk.
A mi ágazatunkra vonatkozóan úgy
mondtam valamikor és most is tartom, hogy
“jön még kutyára teherautó”, de komolyra
fordítva a szót is igaz, egészen biztos, hogy
valamikor majd megfordul a trend, csak az
a kérdés, hogy lesz-e még kivel és lesz e
még mivel. Amerre a világ mostanában tart
– magam sem vagyok ám teljesen mentes
attól, amiről az idézett versszerűségben
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szóltam - hozzáteszem, lesz-e még kiért.
Vivát örök bányászat!

megérteni, ha ők is eljutnak ennyi,
mindvégig szívünkben örök diák módon
megélt esztendeig.

A harmadik fogalom a barátság. Sok
társunknak nem csak az előző kettővel,
ezzel kapcsolatban is tömérdek negatív
“élménye” van. Erre azt kell mondjam:
egyedül rajtunk múlik. Ahogy a sutka tartja:
mi történik akkor, ha egy magas polcra
jutott régi, úgymond barátodat szembesíted
a néhai önmagával? Ugyanaz, mint amikor
szembeköpsz egy zsiráfot. Kirúgja alólad a
létrát…

Mi itt az úgymond ipari – egyre inkább ipar
nélküli - végvárakban gyakorlatilag
kihalófélben lévő típusok vagyunk.
Egyetemi utánpótlásra a mi régiónkban már
nem számíthatunk. Mondhatnám hosszan
is, de most csak nagyon röviden vallom
meg: nem akarjuk megélni azt a felszólítást,
hogy “az utolsó oltsa el a selmeci lángot”.
Ebben minden benne van.

Van erre is egy ősrégi mondás. “Ki a
barátod? Akit ismersz és mégsem utálsz…
“Naphosszat sorolhatnók az életből kapott
écákat, akkor is csak az marad, hogy
történjék bármi, a barátság színtere
leginkább még ma is egy selmeci típusú
szakestély. Valóban csakis mirajtunk áll,
hogy ez így is maradjon!

Semmi más nem munkál bennünk, amikor
nem utasítjuk el mereven a köreinkbe
igyekvő érdemes keveseket – ha
megfelelnek az elvárásainknak. Ebben is
benne van minden. Aki érdemtelen, úgyis
feladja, elfelejti, lemorzsolódik – jobban is
teszi. Nem kényszer nálunk semmi!

Nincs ember, akinek ne lenne szüksége rá,
hogy időszakonként ne legyen pár óra,
amikor nem kell tartania – egy szóban
foglalom össze – aljasságtól. Sem kicsitől,
sem nagytól, sem nyíltan, sem burkoltan.
Ugyanez érvényes tulajdonképpen a
számos, e helyt kiváltképp gazdag tartalmú
programokra, utakra, kirándulásokra, az
összes baráti összetartásra.

Ha évente csak egy-két méltó – meg is
maradó - követőre lelünk ebben a
tevékenységben, az már jó. Ha egyre sem,
üsse kavics, tulajdonképpen, ha bevalljuk,
ha nem, nekünk, sokat próbált öreg
firmáknak sem árt néha újra és újra
végiggondolni,
mivégre
műveljük
évtizedek óta ezt az egészet és mivégre
akarjuk mindaddig folytatni, ameddig az
fizikailag lehetséges.

Amit e tárgykörben mondanom kell: senki
se gondolja, hogy ez az egész
előadássorozat valamiféle toborzás. A
selmeci szelleműeknek egyáltalán nem
célja a tagszám puszta növelése. Se itt, sem
a társszervezeteknél.

Ugyanakkor csak ismételni tudom az
eltagadhatatlant: óriási kár lenne, ha itt, a
vidéki régióinkban – immár patrónus cégek
nélkül, messze az egyetemeinktől és messze
a fővárosi lehetőségektől - velünk együtt
feledésbe merülne ez az egész.

Nem cél, hogy pusztán többen legyünk,
nem cél, hogy pillanatnyi felindulásból,
vagy
netán
divatból
“tömegeket”
édesgessünk magunkhoz. Annak nem lenne
semmi értelme.

Nem maradt más hátra, mint az esetleges
érdeklődők számára annak kimondása,
hogy a hozzánk vezető út nem annyira rögös
ám, mint ahogy első blittre kezdetben kinéz
– hanem sokkal rögösebb…

Az elején ígértem, hogy ha nem is minden
elemét föltárva, de nem kerülöm meg az
egyik legkényesebb témakört, amely az
előző mondathoz kötődik.

Saját döntésetek, hogy megéri, vagy sem.
Végezetül pedig hadd mondok egy egészen
pompás, áttételesen az elmondottakra is
vonatkoztatható, naná, hogy derűs, kábé 90
esztendős, napjainkra is helytálló idézetet:

Diákságunk megalkuvásmentes hozzáállása
teljességgel érthető. A mi magatartásunkat
etekintetben ők csak akkor fogják majd

“A mai gyerekeknek a legnehezebb
feladatuk, hogy jó modort tanuljanak
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anélkül, hogy jó példákat látnának maguk
előtt.” /Fred Astaire/

Vivát selmeci szellem, jó szerencsét,
csakazértis tenger csillét!

A világ 14 legnagyobb kőolaj- és földgáz társasága

Egy kőolaj- és földgáz társaság nagyságát a
vagyona, a szénhidrogénkészlete, a
kitermelt vagy feldolgozott szénhidrogén
mennyisége, a bevétele, a tiszta jövedelme,
illetve az alkalmazotti létszám határozhatja
meg. Ez az összeállítás a 30 milliárd USD
feletti vagyonnal rendelkező társaságokat
állítja sorrendbe a 2020. évi jelentésük
alapján, mivel a 2021. évi még nem érhető
el. Érdekes megfigyelni, hogy a COVID-19
vírus okozta világjárvány hatására a 14
társaság közül 10 veszteséges volt 2020ban. De azért nem kell sajnálni őket!

1

Olajegyenérték vagy kőolaj-egyenérték annak az
energiának a mértékegysége, amely adott
mennyiségű energia előállításához elégetendő
kőolaj tömegét adja meg. Az energetikában
használatos tonna kőolaj-egyenérték (ton of oil
equivalent = toe) az egy tonna kőolajban található
energia mennyiségét jelenti, amely 41,868 gigajoule
(GJ) vagy 11,63 megawattóra (MWh). Használják
még a hordó kőolaj-egyenértéket (barrel of oil
equivalent = boe) is, amely 0,146 tonna kőolaj-

1. Saudi Aramco

A Saudi Arabian Oil Company - ahogy
általában nevezik Saudi Aramco - a világ
legnagyobb kőolaj és földgáz társasága. A
társaságot 1933. május 29-én alapították és
székhelye Dhahran. A teljes szénhidrogén
vagyona
255,2
milliárd
hordó
olajegyenérték (boe)1 (37,26 milliárd tonna
olajegyenérték), amelyből a kőolaj és
gázcsapadék vagyon 198,8 milliárd hordó
(31,61 milliárd m3 = 26,125 milliárd tonna).
Naponta 12,1 millió hordó (1,9239 millió
egyenértéknek felel meg. A földgáz hőmennyiségi
alapon – a földgáz fűtőértékének figyelembevételével
– kőolajra történő átszámítása után kapott
egyenértéke, az 1 boe = 160-170 normál m3
földgázzal egyenlő. 1 kőolajhordó = 158,98 liter ~
159 liter. 1 m3 kőolaj = 0,8265 tonna. 1000 m3
szénhidrogén földgáz = 1 tonna. 1 köbláb =
0,02831531 m3)
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m3 = 1,59 millió tonna) kőolajat és 10,7
milliárd köbláb (302 973 817 m3) földgázt
termelt. Teljes feldolgozási kapacitása 6,4
millió hordó (1,02 millió m3 = 841 050
tonna) naponta.
• Vagyona: 510 milliárd USD
• Kötelezettségei: 216 milliárd USD
• Bevétele: 205 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: 49 milliárd USD
2. PetroChina

1907 áprilisában alapította Marcus &
Samuel, Jean B. A. Kessler, Henri
Deterding és Hugo Loudon. Két központi
székhelye van: The Hague és London. Napi
kőolaj- és folyékony földgáz termelése 1,7
millió hordó olajegyenérték (248 200 tonna
olajegyenérték), szintetikus olajtermelése
51 ezer hordó olajegyenérték (7 446 tonna
olajegyenérték) és földgáztermelése 1 583
000 hordó egyenérték (231 118 tonna
olajegyenérték).
• Vagyona: 379 milliárd USD
• Kötelezettségei: 220 milliárd USD
• Bevétele: 183 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -21 milliárd USD
(veszteség!)
4. ExxonMobil

PetroChina Company Limited - ahogy
általában nevezik PetroChina - társaságot
1999. november 5-én alapították a China
National Petroleum Corporation (CNPC)
leányvállalataként. Székhelye Beijing.
• Vagyona: 398 milliárd USD
• Kötelezettségei: 179 milliárd USD
• Bevétele: 309 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: 5,3 milliárd USD
3. Royal Dutch Shell

A Royal Dutch Shell plc egy angol-holland
multinacionális kőolaj és földgáz társaság.

Az ExxonMobil Corporation 1999.
november 30-án jött létre az Exxon és a
Mobil két független társaság egyesülésével.
Alkalmazottainak száma 72 000 fő.
Naponta 1,6 millió hordó (254 400 m3 =
210 262 tonna) kőolajat és 276 ezer hordó
(43 884 m3) folyékony földgáz termelt.
• Vagyona: 379 milliárd USD
• Kötelezettségei: 168 milliárd USD
• Bevétele: 178 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -22 milliárd USD
(veszteség!)
5. Gazprom

Az 50,23 %-ban orosz állami tulajdonban
lévő PJSC Gazprom társaságot 1989.
augusztus 8-án alapították, székhelye
Szentpétervár. A világ legnagyobb
földgáztermelő társasága, a világ teljes
földgáztermelésének 12 %-át és a hazainak
68 %-át biztosítja. Hatalmas földgázfejlesztéseket végez a Jamal-félszigeten, az
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Északi-sarkkör talpazatán és az Orosz
Távol-keleten.
• Vagyona: 326 milliárd USD
• Kötelezettségei: 119 milliárd USD
• Bevétele: 8,6 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: 2,2 milliárd USD
6. British Petroleum

szénhidrogéntermelése
69 000
hordó
3
(10 971 m
= 9 068 tonna) és
földgáztermelése 2 519 000 köbláb (71 326
m3).
• Vagyona: 266 milliárd USD
• Kötelezettségei: 160 milliárd USD
• Bevétele: 14 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -7,3 milliárd USD
(veszteség!)
8. Chevron

A British Petroleum Company plc
társaságor 1909 áprilisában alapította
William Knox D’arcy és Charles
Greenwey, széhelye London.
• Vagyona: 267 milliárd USD
• Kötelezettségei: 182 milliárd USD
• Bevétele: 183 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -20 milliárd USD
(veszteség!)
7. Total

A Chevron Corporation az egyik legidősebb
szénhidrogén-ipari társaság. 1879-ben
alapították, székhelye San Ramon,
Kalifornia. Napi kőolajtermelése 3,08
millió hordó (489 720 m3 = 404 754 tonna)
, kőolajvagyona 11,1 milliárd hordó (1,7649
milliárd m3 = 1,4587 milliárd tonna).
• Vagyona: 239 milliárd USD
• Kötelezettségei: 107 milliárd USD
• Bevétele: 14 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -5,5 milliárd USD
(veszteség!)
9. Eni

A francia eredetű társaságot Ernest Mercier
és Raymond Poincaré alapította, székhelye
Courbevoie.
Napi
folyékony
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Az 1953. február 10-én alapított Eni S.p.A.
olasz társaság, amelynek székhely Róma.
Napi szénhidrogén termelése 1,73 millió
hordó olajegyenérték (252 580 tonna
olajegyenérték),
kitermelhető
szénhidrogénvagyona
6,9
milliárd
olajegyenérték (1,007 milliárd tonna
olajegyenérték).
• Vagyona: 127 milliárd USD
• Kötelezettségei: 83 milliárd USD
• Bevétele: 52 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -10 milliárd USD
(veszteség!)

A PJSC Lukoil Company - ahogy általában
nevezik Lukoil - társaságot 1991. november
25-én alapította Vagit Alekperov.
• Vagyona: 83 milliárd USD
• Kötelezettségei: 26 milliárd USD
• Bevétele: 78 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: 224 millió USD
12. Phillips 66

10. Marathon Petroleum

A Marathon Petroleum társaságot 2009.
november 9-én alapították, székhelye
Findlay, Ohio. Napi gazolin termelése 244
millió hordó (38,8 millió m3), kőolaj
finomítása 905 millió hordó 143 895 m3 =
118 929 tonna), petrolkémiai termelése 244
millió hordó (38,796 millió m3), aszfalt
termelése 81 millió hordó (12,879 millió
m3), propán termelése 51 millió hordó
(8,109 millió m3) és nehéz üzemanyag
termelése 28 millió hordó (4,452 millió
m3).
• Vagyona: 85 milliárd USD
• Kötelezettségei: 54 milliárd USD
• Bevétele: 69 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -9 milliárd USD
(veszteség!)

A Phillips 66 Company, 2012-ig
ConocoPhillips, szénhidrogén-társaságot L.
E. Phillips és Frank Phillips alapította,
székhelye Houston (Westchase), Texas.
• Vagyona: 51 milliárd USD
• Kötelezettségei: 33 milliárd USD
• Bevétele: 65 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -3 milliárd USD
(veszteség!)
13. Valero

11. Lukoil
A Valero társaságot 1980. január 1-én
alapították, székhelye San Antonio, Texas.
A társaságnak 15 kőolaj-finomítója van,
amelyekben különböző minőségű gazolint,
alacsony és ultra-alacsony kéntartalmú
dízel üzemanyagot, jet (repülőgép)
üzemanyagot, bitument, kenőanyagokat,
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továbbá számtalan petrolkémiai és
finomított termékeket állítanak elő.
• Vagyona: 51 milliárd USD
• Kötelezettségei: 32 milliárd USD
• Bevétele: 64 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -1,1 milliárd USD
(veszteség!)
14. Kuwait National Petroleum
Company (KNPC)

A Kuwait National Petroleum Company
(KNPC)
állami
társaságot
1960
októberében alapították.
• Vagyona: 33 milliárd USD
• Kötelezettségei: 27 milliárd USD
• Bevétele: 25 milliárd USD
• Tiszta jövedelme: -149 millió USD
(veszteség!)
Forrás: The Science Agriculture, 2021
id. Ősz Árpád

Életünk az Energia 13.
Villamos rendszer irányítás
Ma úgy látszik, hogy közel 150 esztendeje eldőlt a kérdés. A Világ tömegesen
váltóáramot használ. A döntés akkortájt nem volt véletlen. Csábított a nagy
távolság, melyre a villamos energia elvezetése -viszonylag kis veszteséget
remélve- a transzformátor és a több fázis előállításának feltalálásával,
üzembiztos megvalósításával lehetővé vált. Az azóta szerzett tudás és gyakorlati
tapasztalat lehetőséget kínál átgondolnunk mi lenne, ha? Egy ilyen gondolatsor
segíthet a hazai villamos energiaellátás mai és jövőbeni problémáinak
feltárásában és megoldásában is.

A villamos energia felhasználásában
mindaddig nem volt különleges szoros
együttműködést igénylő feladat, amíg
helyileg termelték- és használták fel az
áramot.
Azonban
ehhez
minden
felhasználónak saját előállító „centráléval”
(a mai villamos erőművek elődjével) kellett
rendelkeznie. Itt a Werner von Siemens
vagy/és Charles Wheatston (1867) által
szabadalmaztatott
dinamót
-melynek
alapelvét hazánk fia Jedlik Ányos bencés
fizika tanár tette közzé 1857-ben, majd a

későbbiekben gőz turbinát és generátort
alkalmaztak akkor még különböző
frekvenciájú (pl. Budapesten 42,5 Hz2 vagy
26 Hz 105 V3 váltakozó- illetve 2x110 V
hálózati egyen feszültség előállítására. A
villamos áramot használni igyekvők
tapasztalata,
tőke
ereje,
tervezett
fogyasztása stb. az önellátást nem
mindenütt tette lehetővé. A Ganz
mérnökeinek (Déry Miksa, Bláthy Ottó
Titusz, Zipernovszky Károly) találmánya a
transzformátor alkalmazása megoldotta e

2

3

1 Hz = 1 rezgés/másodperc

V = Volt, a feszültség mértékegysége
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gondot. Így az erőműtől egyre nagyobb
távolságra munkálkodók is részesülhettek a
„villany áldásaiban”.
A folyamatban elérkezett az a
pillanat, amikor egy-egy korabeli erőmű
kapacitása határához ért, no meg beindult a
villamos áram üzlet is. Kialakult a sok
helyütt máig ható elképzelés: bánya és
hűtővíz nyerő hely közelében erőművet
építeni, majd a lehető legnagyobb körzetet
ellátni árammal. A biztonság vágya és a
vevőkért folytatott piaci verseny hozta
magával az erőművek távvezetékkel való
összekapcsolásának ötletét. A nagy
távolságokon való kis veszteségek elérése
pedig különböző feszültségszintű egyre
hosszabb távvezetékeket követelt. A még
nem létező rendszerben a sokféleség
dominált.
Az összekapcsolhatóság fizikai és
műszaki feltételei csak az áram termelők
közötti megegyezéssel, együttműködéssel

váltak megvalósíthatóvá. Melybe azután be
kellett kapcsolódniuk a készülék- és
gépgyártóknak is. Kialakultak azok az
együttműködésigyártási
és
áramszolgáltatási szabványok melyek
mentén ma működni tudunk.
Már a kezdeteknél érdemes volt
kialakítani
a
villamos
áram
felhasználásának és vele az előállításának
közös „menetrendjét”, hiszen így volt
leginkább takarékos az üzemmenet. Akkor
termelték az áramot, mikor arra szükség
volt.
A tudományos kutatás rendületlenül
folyt és folyik ma is feltárva azokat a
törvényszerűségeket, melyek szerint a
hatalmas méretűre hízott, ország- és
földrajzi határokat átlépő ún. egyesített
villamos rendszer működtethető, illetve
gazdasági sikerrel üzemeltethető. (1. sz.
ábra)

1. sz. ábra Villamos energia rendszerek Európában, 2010-ben

Manapság a villamos hajtások és
világításunk
elsöprő
többségükben
váltakozó feszültséggel, kommunikációsés
szórakoztató
berendezéseink
egyenfeszültséggel működnek, melyet
leggyakrabban természetesen hálózati
váltakozó feszültségből állítunk elő. Ki
gondolná tehát, hogy a végfelhasználás több
mint 60%-a egyenáram? Pedig az. A jövő az
egyenáram
részarányát
jelentősen
növelheti. Egyenáramú kábelek és

légvezetékek már ma is szép számban
vannak, a villamos autózás épphogy újra
indul...
Az eszközeinket tápláló villamos
hálózat három legfontosabb jellemzője
közül kettő minden fogyasztót érzékenyen
érint. Hiszen a hálózati feszültség effektív
értéke és frekvenciája (vele hullám alak
pontossága) az üzemeltetett berendezések
működési minősége és élettartama
szempontjából fontos. A hálózaton átadott
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mindenkori
fogyasztandó
pillanatnyi
teljesítmény rendelkezésre állása pedig a
villamos hálózat frekvencia- és feszültség
stabilitása, egyszerűen szólva a működő
képessége szempontjából elengedhetetlen.

Annyit kell elfogyasztanunk, amennyit a
rendszerbe táplálunk, és viszont, az (1)
képletnek megfelelően

Pbe = Pfogy = 3  U  I  cos  = 3  U  I  cos(2    f  t ) (1)

Ahol Pbe és Pfogy a termelt és elfogyasztott
hatásos teljesítmény, U a hálózati
feszültség, I a készülék által felvett áram φ
az áram és a feszültség közötti fázisszög
eltérés. f a frekvencia és Δt a feszültség és
az áram lefolyása közötti idő különbség.
Természetesen
a
három
jellemző
(feszültség, áram, frekvencia) összefügg, a
fizika törvényei szerint. Egyikük változása
hatással van a másik kettő értékére is a
rendszerben.
E korai felismerés (1) és a sokféle
igény, érdekek közötti együttműködés
kényszere hívta életre azt a szervezetet,
melyet ma villamos rendszer irányításnak
nevezünk. Feladata röviden szólva az, hogy
biztosítsa az összekapcsolt termelőifogyasztói hálózat (közösség) zavartalan
üzemét. Kicsit bővebben: időről időre
rangsorolnia kell az érdekeket és a
kívánságokat úgy, hogy a termelési és
fogyasztási lehetőségek ezzel folyamatosan
egyensúlyban álljanak. Mert a villamos
hálózati rendszer irányításának másik
alapvető törvénye az, hogy az erőművek
által
a
hálózatra
adott
villamos
teljesítménynek minden időpillanatban
egyeznie kell a hálózati fogyasztók és a
hálózat által elfogyasztott látszólagos
(ohmos+medő) villamos teljesítménnyel.
Elfogadhatjuk:
a
villamos
rendszerek irányítása folyamatosan változó,
sok tényező pillanatnyi értéke által
befolyásolt folyamat. Melynek műszaki
alapjai ritkán és lassan változnak. A vele
szemben támasztott politikai, jogszabályi és
pénzügyi elvárások sokkal gyakrabban és
gyorsabban, napjainkban már szinte
követhetetlen sebességgel módosulnak...
A problémát az okozza, hogy nem
könnyen számítható -változó műszaki,
technikai, biztonsági, környezeti és

gazdaságossági
elvárásokból
állókövetelmény rendszernek kell egyidőben
megfelelni. Mely csak eseti, főként műszaki
kompromisszumok árán teljesíthető.
Az 1. sz. ábrán látható rendszer
együttműködése (összekapcsolása) nagy
kiterjedése és hatalmas energia árama miatt
különleges műszaki megoldást kíván. A
frekvencia tartáshoz gyakran szükségessé
váló
beavatkozások
műveleti
időt
igényelnek. A beavatkozást természetesen
megelőzi a hibát okozó változás észlelése
majd feldolgozása is. Ráadásul e ma már
hatalmas rendszer kiépülése nem egységes
tervek megvalósításával készült. A
különböző időszakokban létrejött és
folyamatosan fejlesztett nemzeti rendszerek
egymáshoz kapcsolásának alapját azok a
műszaki megoldások adják, melyek
megengedik a nemzeti rendszerek technikai
adottságainak
és
jellemzőinek
különbözőségét. Így ma ott tartunk, hogy 50
és 60 Hz frekvenciájú szinusz függvény
szerint lefutó villamos energia rendszerek
(VER4) is együtt tudnak működni.
Már
az
1950-es
években
kifejlesztették az egyenáramú betéteket,
angol nevén HVDC5, melyek váltakozó
nagyfeszültségből nagy egyenfeszültséget,
majd újra a kívánt frekvenciájú váltakozó
feszültséget állítanak elő. Feszültség
stabilizáló
szerepük
mellett
alkalmazásukkal lehetővé vált térben és
energiafogyasztásban optimális méretű
szabályozási (szinkron) zónák létrehozása.
Ezekre jellemző, hogy a szinkron
frekvencia a névleges (50 ±0,02 Hz) a
megengedett tűrésen belül, zónánként eltérő
érték lehet!
Példaként Magyarország területe
egy ilyen szinkron zóna, melynek
üzemeltetéséhez a szükséges szabályozási

4

5

VER = Villamos Energia Rendszer

HVDC = High-voltage Direct Current
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tartalék teljesítmény 50 MW6. Az ún.
teljesítményszám7 pedig 300 MW/Hz.
Természetesen a zóna minden üzemelő
erőműve az adott tűrésen belüli
frekvenciájú,
3
fázisú
váltakozó
feszültséget
köteles
előállítani.
Szabályozási feladat tehát erőműveinkben
is bőven akad...
A szomszédos szinkron zónákkal
váltakozó áramú energia cserénk nincsen.

Így nálunk és szomszédainknál a hálózati
frekvencia névleges értékének azonossága
mellett a pillanatnyi értékek különbözőek
lehetnek. Első közelítésben úgy látszhat,
hogy ki-ki saját szinkron zónájában a
betáplált és az elfogyasztott teljesítmény
egyensúlyán őrködik a 2. sz. ábra szigorú
hierarchikus műszaki együttműködése
szerint.

2. sz. ábra A hazai villamos energia rendszer szinkron zóna és irányításának hierarchiája

A
helyzet
azonban
ennél
bonyolultabb. Az összekapcsolt szinkron
zónák (országok, országrészek) ha
frekvenciában függetlenek is egymástól, de
közöttük valamilyen irányban energia
áramlás folyamatosan van. Mely percről
percre a fogyasztók „óhaja” vagy a kisebbnagyobb (a fogyasztó által általában nem is
észlelt) üzemzavarok szerint változik. A

szinkron zónák tehát termelt és fogyasztott
energia egyensúly szempontjából nem
függetlenek egymástól! Egy szinkron zóna
jelentős
üzemzavara,
ami
áram
szolgáltatása kiesését okozza a szomszédos
zónákat is „magával ránthatja”. Ennek
következménye az ún. „black out”. Ami
villamos áram nélküliséget jelenthet akár
egy földrésznyi területen.

6

7

1 MW = 1 000 000 Watt

Teljesítményszám: Egy hálózati zavar által
kiváltott teljesítmény változáshoz tartozó
frekvencia eltérés
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Az összekapcsolt rendszerben a
szinkron zónáknak tehát együtt kell
működniük az ENTSO8 előírásai szerint.
Hogy ez zökkenőmentesen lehetséges
legyen, a rendszert üzemeltető dolgozók
folyamatos képzése, gyakorlása mellett
biztosított. Hazánkban a rendszert irányító
két kiemelt feladatú számítógépes- és
programrendszert is üzemeltet. A SCADA9
fantázia nevű rendszer a számítógépes
villamos rendszer irányítás alapja. Ebben
általában
nincsenek
bonyolult
algoritmusok10. Valós időben, on-line
dolgozik. Feladata röviden szólva a mérés,
jel továbbítás, naplózás, határérték- és
gradiens figyelés, a rendszer folyamatos
topológiai11 analízise után az irányító
személyzet parancsainak továbbítása.
A ma még feltétlenül emberi
beavatkozást igénylő parancsokat a
beérkezett adatok alapján az EMS12
rendszer számítja ki. Az igazi bonyolult
aritmetika13 e rendszer sajátja. Hiszen az
észlelés és beavatkozás közt rendelkezésre
álló néhány percben kézi számításokra nem,
csupán
a
parancs
helyességének,
végrehajthatóságának ellenőrzésére van a
diszpécsernek ideje. A rendszer rendelkezik
a diszpécserek számára kifejlesztett
gyakorló programokkal is, melyek a
hálózatokon terjedő hibákat szimulálva
oktatják az arra kijelölt dolgozókat.
Minél messzebbre kell eljuttatni a
villamos energiát, annál magasabb
feszültség szinten valósítjuk ezt meg.
Természetesen ahogyan (1)-ből is kitűnik,
azért hogy a vezetékben folyó villamos
áram értéke és ezzel a hővé váló energia
veszteség nagy távolságok esetén is
alacsony szinten tartható legyen. E törekvés
ellenére az erőművekben előállított
villamos energia mintegy 7-8%-a a
távvezetékeken hasznosítatlanul alakul

hővé. Általában +5% „veszteség” az
erőművi saját felhasználás.
Az ENTSO tagországait, illetve az
összekapcsolt, egymással kommunikáló
többi villamos energia rendszert 750 kV14,
400 kV, 220 kV (120 kV) feszültség szintű,
általában hurkolt kivitelű szabad vezeték
hálózattal kötik össze. Ugyancsak ezekre a
hálózatokra kapcsolódnak a nagy (több ezer
MW) teljesítményű villamos erőművek is.
A hurkoltság azt jelenti, hogy a hálózat több
pontján
felkapcsolódó
villamos
erőművekben előállított villamos energia
áramlási iránya változó lehet. Hiba esetén a
hurok megbomlása nem jelenti az energia
áramlás megszakadását, csupán a hiba
közvetlen környezetében. A hálózat
hurkolása (körhálózat kialakítása) tehát
fontos műszaki- és ellátás biztonsági
kérdés.
Az egyesített rendszer zavartalan
üzeméhez a teljesítmény egyensúlynak
minden kapcsolódó vezetéken, tehát
minden összekapcsolt feszültségszinten
fenn kell állnia. Ez azért fontos, mert mint
láttuk (2. sz. ábra), a kisebb-nagyobb
termelő egységek más-más feszültség
szintre kapcsolódnak. Ami ráadásul
országonként is változhat. Az egyesített
európai villamos energia rendszerben mind
az összekapcsolt nemzeti rendszer
irányítók, mind a feszültség szintek közt
megbonthatatlan műszaki hierarchia van az
üzemvitel fenntarthatósága érdekében. Az
alkalmazott távvezetéki feszültség szintek
országonként (ország mérettől függően)
változók. A magyar villamos energia
rendszer (VER) az ENTSO-E RG CE15
része. A hazánk villamos távvezetékein
alkalmazott névleges feszültség szinteket az
1. sz. táblázat mutatja be.

8

12

ENSTO = Europian Network of Transmission
System Operators
9
SCADA = Supervisory Control and Data
Acquisition
10
algoritmus = számítási képlet
11
topológia = szerkezet

13

EMS = Energy Management System
aritmetika = számítás

14

1 kiloVolt = 1000 V
Europian Network of Transmission System
Operators for Electricity Regional Group
Continental Europe
15
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Névleges vonali
feszültség
[kV]
750
400
220
120
35

1. sz. táblázat
Névleges váltakozó feszültség szintek Magyarországon
Névleges
Névleges vonali
Névleges
fázisfeszültség
feszültség
fázisfeszültség
[kV]
[kV]
[kV]
433
20
11,5
231
10
5,77
127
6
3,46
69,3
0,4
0,231
20,2

Nálunk legjelentősebb szerepe a 120
kV-os és a 20 kV-os villamos hálózatnak
van. A vidéki településeket általában
sugaras kialakítású 20 kV-os szabad
vezeték hálózattal kötjük össze. Nagyobb
városainkban és Budapest külvárosaiban 20
kV-os kábel hálózatokat is alkalmazunk. Az
ipartelepeket általában 6 kV-on tápláljuk
meg. Az alközpontokat (alállomásokat) sajnos ma már többnyire sugaras kivitelű120 kV-os szabad vezeték hálózatunk
(KÖF)16 látja el villamos árammal. Ahol ez
fizikailag lehetséges és gazdaságos (?)
bontási- összekapcsolási lehetőségeket
alakítanak ki. Ezáltal a sugarasan ellátott
körzetek
nagysága
(hiba
esetén)
változtatható. A kisebb teljesítményű
erőműveink és az ipartelepi erőművek
általában a KÖF hálózatára kapcsolódnak.
(2. sz. ábra) Külön gondunk napjainkban,
hogy az áramszolgáltatók tulajdonosváltása
a villamos hálózatok egy részét is érinti
fenntartás, üzemeltetés szempontjából is.
Ezt az előző tulajdonosok költség
igényessége miatt erősen redukálták, illetve
egyszerűsítették.
Végül a fogyasztóhoz (főként
lakosság) a 400 V-os (KIF)17 elosztó-,
általában sugaras szabad vezeték hálózaton
keresztül jut el a villamos áram. Érdekes
újítás itt a „lazán hurkolt” hálózat. Mikor a
sugarakat a megfelelő helyen egy-egy
olvadó biztosítóval összekapcsolják, ezzel
növelve az ellátás biztonságot mindaddig,
míg a biztosító ki nem olvad...
Azt gondolhatnánk, a 400 V-os
feszültség szinten jelentős hálózatba
táplálás nincsen. Azonban napjainkban ez
16
17

Középfeszültségű
Kis feszültségű

egyre inkább változik. Hiszen a
középületekre és a magánházakra telepített
fotovoltaikus (megújuló) áramtermelő
egységek is ide kapcsolódnak egyre
nagyobb számban és teljesítménnyel. (4. sz.
ábra) Ami újszerű szabályozási gondot
hordoz.
A hazai rendszerszabályozásnak
manapság ezt a vázlatosan bemutatott
villamos energia rendszert kell átlátnia és
másodpercről másodpercre irányítania.
Ami, mint a következőkben látjuk majd,
összetett tevékenység az alkalmazott fejlett
technika ellenére is.
A napi irányítási munka egyik első
és legfontosabb eleme a villamos áram
fogyasztási terv elkészítése, elemzése. A
fogyasztási adatok és a hálózati energia
egyensúly percről-percre való követése.
Egy napi tervet is szemléltet a 3. sz. ábra.
Ugyanilyen terveket készítenek heti, havi
évszakos és éves szinten minden rendszer
irányításban részt vevő egységnél (2. sz.
ábra) saját technikai határain belül. A tervek
alapja a fogyasztókkal termelőkkel és a
kereskedőkkel történő több szintű egyezség
melynek konkrét tartalma részleteiben
időközönként -a rövid távú érdekek és a
vonatkozó jogszabályok módosulása miattváltozhat.
Ami pedig mindezt váratlanul
felülírhatja a saját zónában (zónabeli
hierarchikus
irányítási
szinten)
bekövetkező vagy a „kívülről” érkező
tervezhetetlen
meghibásodást
okozó
műszaki, vagy természeti havária18. A
rendszernek ilyen körülmények közt is
„állva” kell maradnia. A villamos
18

havária = váratlan meghibásodáshoz
vezető esemény
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energiaellátást
a
MAVIR19-nak
folyamatosan biztosítani kell!
A rendszerműködés szemléléséhez
vegyük azt a durva példát, amikor
valamelyik hazai erőművi blokk kiesik a
termelésből valamilyen „végzetes” hiba
miatt. Ekkor egy időre a hálózatból kivett
teljesítmény jóval nagyobb, mint a
betáplált. Aminek következtében a villamos
hálózaton közvetített feszültség (és terhelő
áram) frekvenciája csökkeni kezd. A
csökkenés megszüntethető, ha új erőművi
blokkot állítunk üzembe, vagy import
energiát
vételezünk
a
szükséges
kapacitással. Végső esetben megfelelő
méretű fogyasztó(ka)t kapcsolunk le a
hálózatról. Természetesen a hiba a
hazánkkal
összekapcsolt
szinkron
rendszereket is érinti. Valamelyikük
ilyenkor kiegyenlítő teljesítményt ad
Magyarországnak. Az egységes rendszer
egyensúly így tartható fenn. A hiba tehát bizonyos számítható idő alatt- az
összekapcsolt szinkron zónákon tova terjed.
Majd a beavatkozások hatására az egész
rendszer stabilitása egy új egyensúlyi
állapotban helyre áll. Minél nagyobb
kiterjedésű a rendszer, annál könnyebben...
A valóságban szerencsére ez a fajta
hiba jelenség ritka. Napjainkban az Európai
Unióban Németország vezetésével minden
ésszerű határon túli megújuló forrás
aktiválás
folyik.
Ennek
látható
következménye, hogy az egyesített
hálózatba való labilis megújuló betáplálás
tömegében egyre inkább Észak- és
Északkelet Európára korlátozódik. Míg a
hálózat kiegyenlítés szerepe Közép- és Dél
Európára vár.
Saját erőműveink nem termelnek! A
nemzeti rendszerirányítók szerepköre a
természetes technikai hierarchián túl egy a
piac által rájuk kényszerített gyakorta
változó elvárásokkal egészül ki. Nekik
minden körülmények között biztosítaniuk
kell a hálózat mind fogyasztási mind pedig
hazai termelési oldalát a fizikai egyensúly
érdekében. Ezért egyre gyakrabban fordul
elő manapság a megtermelt „áram felesleg”
miatti frekvencia növekedés, melyet

fosszilis termelők „leszabályozásával”
állítanak helyre. Ez annál is inkább nehéz
ügy, mert a gyorsan és jól szabályozható
földgáz táplálta erőművi blokkjaink gazdaságtalanság(?)miatt nincsenek
üzemben.
A sokkal gyakoribb rendszerhiba
jelenség, hogy akár a termelők, akár a
nagyobb fogyasztók „fegyelmezetlensége”
-ami általában nem szándékos, inkább
kisebb havária jellegű- készteti korrekcióra
a rendszert. A szabályozás minden
hierarchikus szinten általában egymást
követő három technikai lépcsőben történik.
Ezek ismertetésétől itt eltekintünk.
Az
európai
villamos
áram
túltermelési lehetőségek miatt nem csak az
átvételi (kereskedelmi) árak alacsonyak.
Hanem a megszokott atom- fosszilismegújuló egyensúly is felbomlani látszik.
Mikor a német megújulós érdekeltségek
sokat termelnek, szinte „özönlene” Középés Dél Európába az olcsó villamos energia.
Ez naperőmű esetén általában nyári délelőtt
9-délután 15 óráig fordul elő. Az időjárás
változása, borúsabbra és viharosabbra
fordulása pedig energia szűkét okoz. Külön
gond, hogy a nem forgó gépekkel pl.
napelemekkel termelt áram meddő
komponenst nem tartalmaz. Ezt külön
(helyi) megoldásokkal kell a rendszerbe
táplálni.
Hazánkra nézve a mai helyzet
következménye nemcsak az, hogy a Paksi
blokkokat is gyakran kell leszabályozni (3.
sz. ábra) hanem az is, hogy legújabb
erőműveink is állnak. Gyakorlatilag Pakson
és a Mátrai Erőművön kívül más
erőművünk ritkán dolgozik. Ez a folyamat
sajnos tartós. Következménye az 1987 óta
folyamatosan pihenőbe kényszerített saját
erőművi technikánk, tudásbázisunk és
szakember gárdánk értéktelenedése és
visszafejlődése. Ami lassan energia
függőségünk 100%-ra való növekedését
okozza. Gyakorlatilag képtelenné válunk
saját villamos energia igényeink akár egy
kis részének saját forrásból és tudással való
biztosítására!

19

MAVIR = Magyar Villamosenergia
Rendszerirányító
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3.sz. ábra Napi teherkiosztási séma

A 3. sz. ábrán egy országos, napi
teher kiosztási sémát mutatunk. Ennek bal
oldalán a tapasztalatok, mérések alapján
elkészített várható fogyasztási terv van.
Közvetlenül mellette a forrásoldal látszik.
Jobbra pedig a szomorú tényt szemléltetjük.
A karikázott hajnali időben még
atomerőművünknek is szabályozni kell! Ez
az ún. éjszakai mélyvölgy. Ezért is érthető
nehezen Paks bővítésének terve... A stabil
import is változó intenzitású a várható
fogyasztás függvényében. Majd a Mátrai
Erőműtől
„elvárt
éles
kanyarok”
következnek. A végleges értékeket pedig az
ad-hoch-ra szerződött import állítja be. Ha
e penge élén táncoló rendszerben
komolyabb hiba támad, a saját szabályozási
tartalékra,
és/vagy
a
szomszédos
szabályozási
szinkron
zónákra
számíthatunk. Hogy ez a gyakorlatban ma
hogyan történik, 2 perces frissítéssel a
MAVIR honlapján követhető.
A fejlődés azonban nem áll meg. S
ez a reménysugár számunkra is csillog. Az
ugyanis biztos, hogy a jelenleg használt
technológiával a fenntarthatóságnak olyan
korlátaihoz
érkeztünk,
melyek
az
összekapcsolt területeken egyre inkább
veszélyeztetik a folyamatosan biztonságos
villamos
energiaellátást
egységes
békeidőben is. Természetesen a helyzetet
szünet nélkül formálják a gyorsan változó
fogyasztói igények is. Első sorban rövid
távú minőségi- és rendelkezésre állási
elvárásokkal...

Időközben az ún. megújuló energiák
alkalmazásával lehetővé vált a felhasználás
helyén való villamos energia és hőtermelés.
Azonban a megújulók időszakossága és
nehezen becsülhető gyakori teljesítmény
változása megkívánná a villamos energia
tárolását is. Hiszen megújulós eszközeink is
csak annyit termelhetnek az adott
pillanatban, amennyit el is fogyasztunk! A
tárolás
ma
még
technikailag
és
nagyságrendileg
világméretekben
is
gyermekcipőben jár. A nagy kiterjedésű
központosított villamos energiaellátás
távvezetékeinek fenntartása tehát továbbra
is indokoltnak látszhat.
Azonban a megújulók esetiségéhez
már nehezen illeszkedik a nagy
teljesítményű szenes vagy atomerőművek
lassú- és ritkán szabályozhatósága. Közben
az árampiac liberalizálása a technikai
lehetőségek fölé helyezte a kereskedelmi
(gazdasági)
eredmény
elérhetőségét.
Aminek következtében a mai jól
szabályozható erőmű típusok pl. a földgáz
ár hullámzása ütemében kiesnek a
rendszerből. Ezek miatt is terjed Európában
a központi villamos energiaellátás uralkodó
koncepciójának átértékelése. A fogyasztói
szokások változása folytán az igények
kielégítése helyi villamos áram termeléssel
oldható meg a legkevesebb veszteséggel a
legbiztonságosabban
és
a
kívánt
rugalmassággal. Valljuk be, a leginkább
„gazdaságosan” is. (4. sz. ábra)

47

4. sz. ábra Központi és elosztott termelés együttműködése

Ezért is nagyon fontos lenne az,
hogy a helyi közösségek, Önkormányzatok
-mint ahogyan számosan azt már megtettékfelmérjék villamos energia előállítási
potenciáljukat.
Aminek
ismeretében
dönthetnek az energia függetlenségük s
biztonságuk kérdésében.
A helyi ellátás terjedése folytán az
Állam feladata is egyszerűbbé válik. Végleg
megkérdőjeleződhetnek
pl.
a
giga
beruházások (Paks II.). Újra előtérbe
kerülhetnek akár a kézenfekvő megoldások,
a szivattyús- tározós- és kisebb-nagyobb
vízi erőművek, stb. Ennek következtében is
kevesebb import villamos energiára
szorulhat Hazánk. Az erőműves szakma új
alapokon újra éledhet. Energetikánk mai
veszélyes egyoldalúságát az új technológiák
megismerése és alkalmazása szüntetheti
meg!

Végül saját energia forrásaink
(fosszilis és megújuló) felhasználása
számos munkahelyet generálhat abban az
iparágban -villamos energiatermelés és
elosztás- mely mindenütt a Világon a jövő
egyik záloga...

Livo László 1977-ben szerzett oklevelet az
NME Bányamérnöki karán. 2009 óta
geotermikus
szakmérnök.
Tanszéki
mérnök, majd az MTA kutatómérnöke. A
Nógrádi Szénbányák megszűnésekor annak
Technikai
Főmérnöke.
1990
óta
mérnökirodát vezet. Egyik alapítója a
Magyar
Mérnöki
Kamarának,
a
Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért
Alapítványnak és a MMK Geotermikus
Szakosztályának.
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„Petőfi háza Selmecen”
A Pesti Hírlap 1882 őszén ezzel a címmel
közölt rövid tudósítást, Petőfi születésének
60 éves jubileuma alkalmából. 20 Petőfi
születésének 200 éves jubileuma miatt az
Országgyűlés a 2022-2023-as évet Petőfi
Sándor-emlékévvé
nyilvánította. 21
Mindezek okán összegyűjtöttem, hogy mit
is tudhatunk az 1838-39-ben selmeci licista
Petőfi (akkor még Petrovics) ottani diákkori
lakásairól. Ennek során arra kerestem – az
emlékév miatt is – a választ, hogy hol
lehetnek a mai Selmecen az egykori
„Petőfi-kamarák”?
Az 1880/90-es évekbeli, az akkori
selmeciek számára ismert házmegjelölések
– mint források – mai szemmel nézve
nagyrészt
elnagyoltak.
Emiatt
helymeghatározó vizsgálódásom során – a
selmeci
születési
anyakönyvekben
feltüntetett szülői lakhelyek szükség
szerinti segítségével – próbáltam az egykori
(négy) kerület és házszám szerinti pontos
címet meghatározni, majd ezt a (hiányos)
korabeli, végül pedig a mai térkép(ek)re
vetíteni. Petőfi fél éves selmeci
tartózkodása alatt több helyen is lakott.
Fritz Pál (1871-1944) ükapám harmadikos
selmeci licista korában, 1882-ben a helyi
Petőfi emlékbizottság három házat
azonosított Petőfi egykori lakásaként, a
következők szerint:
1. „1838-ban
Petőfi
Prosperinyi
kamarai
hajdúnál
lakott
többedmagával, abban a házban,
mely jelenleg (=1882) Kapzay
Mihály tulajdonát képezi s a II.
negyedben 79. szám alatt fekszik,
2. hogy Petőfi második lakása 1839ben abban a házban volt, mely ez idő
szerint (=1882) Mudrák József
tulajdona,

20

Pesti Hírlap, 4. (1882) 276. sz. 5. (okt. 7.)
A 2022. és 2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánításáról
szóló 37/2020. (XII. 1.) OGY határozat
[https://www.njt.hu/jogszabaly/2020-37-30-41 (letöltés: 2022.02.13.)]
22
Fővárosi Lapok, 19. (1882) 230. sz. 1428. (okt. 7.); Nemzet, 1.
(1882) 37. sz. 3. (okt. 7.); Pesti Hírlap, 4. (1882) 276. sz. 5. (okt. 7.);
Vasárnapi Újság, 29. (1882) 42. sz. 673. (okt. 15.)
23
Selmecbánya hiányos, töredékes 1870-es várostérképét lásd:
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (MNL OL), S 78 Térképek
(1786-1948), S78-122.téka-Selmecbánya-1-9.
21

3. s hogy az a ház, melyben társaitól
érzékeny búcsút vett, azelőtt Platzer
özvegy nőé volt, most (=1882)
pedig Schoutsik János tulajdona a
III. negyedben.”22
Vegyük alaposabb vizsgálat alá e három
házat, megcélozva a jelenkori selmeci
azonosításukat.
Az 1882-es Kapzay-féle, II/79. számú ház
mai helye – az ismert korabeli térkép
hiányossága, töredékessége23 miatt – nem
megállapítható. Annyi azonban tudható,
hogy a II. kerület az Óvár környéki – 1906ban Zsigmondy Vilmos (ma Antoná Pécha)
és a Szentháromság tér óvári (bal) oldala
által határolt – városrész volt.24 Feltehető,
hogy az 1838. október 26-án kelt híres
selmeci vers, „A hűtelenhez” itt íródott.25
Egyebekben a Kapzay családra vonatkozó
selmeci (pl. anyakönyvi, iskolai értesítői,
hírlapi, gyászjelentési) adatok előttem nem
ismertek.
A következő lakás, a Mudrák-ház kapcsán
annyit tudhatunk – a fenti 1882-es említésen
túl – 1899-ből, a szabadságharc fél
évszázados
jubileuma,
illetve
a
Honvédszobor avatása idejéből, hogy Petőfi
„először a mostani (=1899) Vöröskúti
utcának nevezett utcában fekvő Mudrákféle házban lakott”.26 A Vöröskúti utca
1906-ban a Szentháromság tér „tetejéről”
nyíló-induló utca volt.27 Ezzel összecseng
egy ugyancsak az 1899. évi Petőfi-ünnepről
szóló selmeci tudósítás is. Eszerint a városi
vigadó (alsóváros) – apácazárda (főtér) –
líceum
(Szentháromságtér)
útvonalú
ünneplő közönségnek „a Mudrák-féle, most
(=1899) Balázs János mészáros mester
tulajdonát képező ház előtt, melyben Petőfi
tanuló korában lakott” rövid beszédet
tartottak. Ezután az ünneplő menet bejött a
[https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bb
ox=1860%2C-2866%2C4012%2C-1744 (letöltés: 2022.02.13.)]
24
Borovszky Samu (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya
sz. kir. város. Budapest, 1906. 84. oldal utáni selmecbányai
térképmelléklet
25
https://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs183801.htm#02
(letöltés: 2022.02.13.)
26
Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Petőfi gyűjtemény B. sor 22.
doboz
27
Borovszky S.: Hont i. m. a selmecbányai térképmelléklet
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Szentháromság térre.28 A bejövetel szó arra
utal, hogy ez a Vöröskúti utcából, az ottani
Mudrák-ház elől történhetett. Ennek azért
van csak jelentősége, mert 1867 és 1873
között Mudrák József ércbányász (metfos,
azaz metallicum fossor) és kőműves
(murarius) a város másik részén, az alsó
végén lakott a IV/142. és 146. számú,
dohánygyár környéki házakban, ugyanis
gyermekei születésekor ez volt a
lakóhelye.29 Mudrák József ezt követően,
1882-re persze átköltözhetett a város másik
végére – a Vöröskúti utcába –, de az egykori
Mudrák-házban 1899-ben már nem ő,
hanem Balázs János mészáros lakott. Neki
egy fiúgyermeke 1905. július 2. és 8. között
Selmecen született, 30 de a további születési
adatok, így a szülei lakásszáma az egyházi
anyakönyvekben – a polgári anyakönyvezés
1895-ös bevezetése miatt – nem érhető el.
Az egykori Mudrák (1899-ben már Balázs)
ház meghatározásában halvány fogódzott
jelenthet, hogy 1870-ben a III/115. szám
alatt Mudrák Júliának született egy
törvénytelen lánygyermeke. 31 Mudrák Júlia
és Mudrák József testvérek is lehettek és az
sem kizárt, hogy a („megesett”) lány még a
III. kerületi szüleik féle Mudrák-házban
lakott. Ez a III/115. számú ház a Vöröskúti
utca jobb oldali (líceum felöli) részére
eshetett. Amennyiben ez is a Mudrák ház
száma, a már említett korabeli térkép
hiányossága, töredékessége miatt a mai hely
pontos megállapítása nem sikerült.
Mindezek miatt az egykori Mudrák-ház mai
pontos – nem utcaszintű – meghatározása
jelenleg akadályba ütközik. További
kutatást igényelhet a helyi vagy a
besztercebányai állami levéltárban őrzött

selmeci polgári anyakönyvekben Balázs
János említett gyermekének születési
bejegyzése megismerése, de erre most nem
vállalkozhattam.

28

32

29

Selmeczbányai Hetilap, 5. (1899) 31. sz. 1. (júl. 30.)

Selmecbányai római katolikus születési anyakönyv, 1867.
december 8., 1870. április 21. és 1873. február 3.
[https://www.familysearch.org (letöltés: 2022.02.13.)]
30
Selmeczbányai Híradó, 15. (1905) 28. sz. 4. (júl. 9.)
31
Selmecbányai római katolikus születési anyakönyv, 1870.
január 28. [https://www.familysearch.org (letöltés: 2022.02.13.)]

Eddig kettőből majdnem semmi. Ismerünk
egy pontos házszámot a selmeci II.
kerületből, de nincs korabeli térképünk,
amire ezt rávetíthetnénk, így nincs meg a
pontos házhely. Emellett ismerünk egy
utcát, a Vöröskúti utcát, de ott meg
egyértelmű házszámunk és korabeli
térképünk sincs, így itt sincs meg a pontos
házhely. A harmadik, az 1882-ben
Schoutsik-házként említett III. kerületi –
vagyis „lentről” a városközpont felé
haladva a főutca, majd a főtér (benne pl. a
Fritz-ház, a főiskolai rektorátus: III/29.) és
a Szentháromságtér (benne a pl. a
Hellenbach-ház, a bányatörvényszék:
III/33.)32 jobb oldalán elhelyezkedett
városrészben lévő – épület már több sikerrel
kecsegtet. Ez „az a ház, melyben társaitól
érzékeny búcsút vett” Petőfi. Az 1882-ben
Schoutsik-házként
szereplő
épület
vélhetően az egykori III/16. számú ingatlan
lehetett, ugyanis 1880/81-ben árverezték a
Schoutsik-házat, az árverési hirdetményben
pedig Schoutsik János örökösei szerepeltek
és az árverés tárgya a 16. számú, főutcához
nagyon közeli ház volt (1. kép).33 Ez ma a
Jána Palárika 368/5. számú épület.34
Valószínű Petőfi 1839-es itteni elbúcsúzása
a várostól, ugyanis a költő Selmecről Pestre
ment és oda a főutcán, Szentantal felé
vezet(ett) a legrövidebb út. Egyebekben az
1881-ben árverezést elszenvedett Schoutsik
Hermin 1911-ben Selmecen hunyt el.35

Selmecz, 1. (1876) 10. sz. 37-38. (márc. 7.)
Budapesti Közlöny, 14. (1880) 288. sz. 9577. (dec. 16.) és 15.
(1881) 297. sz. 17. (dec. 30.)
34
MNL OL i. m. 1870-es várostérkép;
https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.45804/18.89756 (letöltés:
2022.02.13.)
35
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/533657#
(letöltés: 2022.02.13.)
33
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1. kép: A térképeken a fekete jelölés a Schoutsik-ház vélt helye 1881-ben (III/16.) és napjainkban (Jána Palárika
368/5.), az épület a Nagyboldogasszony (vagy plébánia) templom és az egykori főutca, a Deák Ferenc utca (ma
Kammerhofská) között található, ez „az a ház, melyben társaitól érzékeny búcsút vett” Petőfi

A fenti három – Kapzay, Mudrák és
Schoutsik – ház mellett van itt még egy
ráadás is. 1899-ből, a már említett jubileumi
ünnepség-sorozatból megtudhatjuk azt is –
és ez igen lényeges –, hogy Petőfi a
Mudrák-házból „áthurcolkodott a Lyceum
fölött fekvő, most (=1899) Medzni
csizmadia mester által lakott házba”.36 És itt
van az igazi megoldás. Nem véletlen, hogy
a szintén volt selmeci licista Mikszáth
Kálmán „A Petőfi-legenda Selmecen” című
írásában Petőfi lakása kapcsán a „hegyen
lakott, a gimnázium fölött” szövegrészt
használta. Ezzel összecsengett Vörös
Ferenc (volt erdészakadémikus, később
selmeci aljegyző) 1882 év elején, az akkor
indult Selmeczbányai Híradóban tett
helymeghatározása is, ő a „líceum mögött”

szavakat írta.37 Ez pedig – most már
pontosabban – az akkori III/58. számú,
1899-ben „Medzni csizmadia mester által
lakott ház” volt, melynek jelenlegi címe
Jána Bottu 272/8. és mai állapotában is
megtekinthető (2. kép). Medzny János
1870-es és Medzny Emília 1883-as
születésekor a szüleik, Medzny András
csizmadia és Zorkóczy Erzsébet a III/58.
számú házban laktak, 38 vagyis ott, ahol
korábban Petőfi Sándor is. Az 1899-es
selmeci emlékezet szerint „hogy a mostani
(=1899) Medzni-féle házban lakott Petőfi
Sándor, annak bizonyítéka a többi közt az is
volt, hogy nevét egyik ablaktáblába véste
be, mely ablaktábla még csak néhány év
előtt meg volt, és sokan látták azon a
Petrovich Sándor bevésett nevet. Most ezen

36

38

PIM i. m.
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Mikszathmikszath-osszes-muve-2A85B/cikkek-es-karcolatok-5186-kotet40CD5/1882-pesti-hirlap-63-kotet-47866/a-petofi-legenda-selmecen47DB1/ (letöltés: 2022.02.15.); Selmeczbányai Híradó, 1. (1882) 1. sz. 3.
(jan. 1.)
37

PIM i. m.; Selmecbányai római katolikus születési anyakönyv,
1870. január 5. és 1883. november 28. [https://www.familysearch.org
(letöltés: 2022.02.13.)]; MNL OL i. m. 1870-es várostérkép;
https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.46009/18.89346 és
http://stiavnica.atspace.com/mapa/A2/oruozova/58-20.JPG (letöltés:
2022.02.13.)
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ablaktábla sincs meg többé, vagy ki tudja,
kinél van?!”39 Medzny János egyebekben
selmeci líceumi tanulmányok után – ahol
1887. március 15-én Petőfi Nemzeti dalát
szavalta – 1887-ben beiratkozott a helyi
akadémiára, majd 1892-ben bányamérnöki

oklevelet kapott és
az OMBKE
alapítójaként
1917-ben
zágrábi
bányakapitány (bányakapitányság vezetője)
volt.40

2. kép: Az egykori „Petőfi-ház”, ami 1899-ben Medzny András háza volt (III/58.) és az épület napjainkban a
líceum „fölött-mögött” (ma Jána Bottu 272/8.)

Petőfi selmeci életszakasza a városhoz
illően
közismerten
kacskaringós
–
színészettel, verseléssel és szerelemmel
tarkított – volt, melyet igazol Csáky Károly
hiánypótló
legutóbbi
kapcsolódó
41
munkája. Mindemellett a fentiek alapján
az is látható, hogy Petőfi a rövid, fél éves
selmeci líceumi tartozódása alatt is hol itt,

hol ott, de legalább négy helyen lakott. Ezen
túlmenően az egykori selmeci Petőfiház(ak) kutatása még manapság is ad
feladatot. Mindenesetre az egykori
„áthurcolkodások” szemléltetését kívánom
valamelyest megkönnyíteni a következő
összefoglaló jellegű táblázattal.

Adatok 1882-ből
korabeli
helyadat

korabeli
háztulajdonos

Petőfi
tartózkodási
ideje

mai selmeci cím az
egykori házszámmal

megjegyzés, kiegészítés

II/79.

Kapzay Mihály

1838 ősz

általam nem ismert

a korabeli, részemről ismert
várostérképről hiányzik a II. kerület

nincs

Mudrák József

1839 év
eleje

nem megállapítható

nincsen korabeli helyadat

1839 év
eleje

Jána Palárika 368/5.
(III/16.)

1880/81-es árverési hirdetmény a
16. számú házat nevesíti és a
korabeli várostérképen a III/16.
számú épület szerepel; Petőfi itt
„társaitól érzékeny búcsút vett”

Schoutsik János

III. ker.

Adatok 1899-ből

39

korabeli
helyadat

korabeli
háztulajdonos

Petőfi
tartózkodási
ideje

mai selmeci cím az
egykori házszámmal

megjegyzés, kiegészítés

Vöröskúti
utcában

Balázs János
mészáros mester

„először itt
lakott”

pontosan nem
megállapítható, de az
egykori Vöröskúti utca

a korabeli helyadat nem egyértelmű
(esetleg III/115., az utca
Glenzenberg-hegy felé eső, jobb

PIM i. m.
A selmeczbányai ágost. hitv. ev. kerül. lyceum értesítője az
1886-1887. tanévről. Selmecbánya, 1887. 38-39., 47.; A selmecbányai
akadémia, illetve főiskola 1879/80 és 1927/28 között beiratkozott
hallgatói névjegyzéke (kézírásos, 1928 k.) 28.; Zsámboki László (szerk.):
Magyar bányamérnökök 1876-1999. Miskolc, 1999. 38.; Bányászati és
Kohászati Lapok, 50. (1917.) 7. sz. 233. (ápr. 1.)
40
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Csáky Károly: Emléktáblák, emlékhelyek tájainkon XIX. –
Petőfi-emlékek Selmecbányán 1-3.
[https://felvidek.ma/2016/03/emlektablak-emlekhelyek-tajainkon-xixpetofi-emlekek-selmecbanyan-1/,
https://felvidek.ma/2016/03/emlektablak-emlekhelyek-tajainkon-xixpetofi-emlekek-selmecbanyan-2/,
https://felvidek.ma/2016/03/emlektablak-emlekhelyek-tajainkon-xixpetofi-emlekek-selmecbanyan-3/ (letöltés: 2022.02.13.)]
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fekvő
Mudrák-ház

neve ma Pod Červenou
studňou

líceum fölött
fekvő
Medzni-ház

Jána Bottu 272/8.
(III/58.) egyebekben ez
az épület a „líceum
fölötti” – egykori Petőfi
– utca végén van

Medzni (András)
csizmadia mester

„áthurcolkodott” ide

A helymeghatározó vizsgálódás során sem
mellőzhető Petőfi egykori líceumi tanterme
említése sem, mely 1882 októberében az
akkori V. osztály tanterme volt 42 (mai

oldalán) és a korabeli
várostérképről hiányzik a Vöröskúti
utca
Medzni András csizmadia 1870-ben
és 1883-ban, gyermekei
születésekor a III/58. szám alatt
lakott és a korabeli várostérképen a
III. kerület ezen része szerepel

helyét nem ismerem) és a ritkán látogatható
egykori neves iskolaépület belsejéről egy
tavalyi felvételt is megosztok (3. kép).

3. kép: Petőfi egykori líceumi tanterme 1899 körül és 2021 nyarán egy volt tanterem a felújításra várva

Végezetül
egy
személyes
szál
becsempészése is engedtessék meg nekem.
Selmeci őseim 1838/39-ben, Petőfi ottani
tartózkodásakor már eladták a Fritz-házat
(1810-ben a Szumrák családnak). A
„Petőfi-kortárs” evangélikus Fritz Pál
Károly (1811-1878) hozzám hasonlóan
szintén jogász ősapám az 1833-ban elvett
feleségével,
Fleischhacker
Otíliával,
valamint az 5 éves Hugó fiával, továbbá az
1, 2 és 3 éves kislányaival élt együtt, de fia,
Fritz Pál János (1842-1914) későbbi
bányamérnök szépapám még nem született
meg. Petőfi idején a selmeci jogász
fiatalember ősei egykori 32,5 hektáros

birtokán, a Kálvária mögötti bélabányai
majorságán gazdálkodott. Időnként a Siceliféle kohóüzeméhez (később a központi
fémkohó) vagy a városházára is ellátogatott,
ahol városi pénztárnok, később gyámnagy
és tiszteletbeli főügyész is volt. 43 Petőfi
neki az esetleges evangélikus templomi
találkozások alapján minden bizonnyal nem
írt olyan – „Élj boldogul, csókol”
szövegrésszel zárt – levelet, mint
amilyennel 1842-ben kitüntette egykori
selmeci „igaz” barátját, diáktársát,
Szeberényi Lajost (4. kép).44

42

43

Nemzet, 1. (1882) 37. sz. 3. (okt. 7.); Pesti Hírlap, 4. (1882)
276. sz. 5. (okt. 7.); Vasárnapi Újság, 29. (1882) 42. sz. 673. (okt. 15.)

44

Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2022. 129.
Új Idők, 54. (1948) 1. sz. 1-3. (jan. 3.)
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4. kép: Petőfi egykori selmeci barátjának, Szeberényi Lajosnak írt leveléből részlet: „(jelenleg) Petrovics Sándor
tanuló, (hajdan) Rónai színész, (jövőben) Sió színész és literátor” [Új Idők, 54. (1948) 1. sz. 1-3. (jan. 3.)]

Dr. Fricz-Molnár Péter
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