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113. Tisztújító Küldöttgyűlés
Egyesületünk 2022. május 21-én Budapesten, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatósága Dísztermében tartotta Tisztújító Küldöttgyűlését.
Az ország minden szegletéből érkeztek Egyesületünk küldöttei, meghívott vendégeink és
tagjaink.

Lengyelné Kiss Katalin és Prof. Dr. Kosáry Judit
Fotó: Szente Tünde

Küldöttek

Dr. Hatala Pál elnök 11:00-kor megnyitotta a Küldöttgyűlést, majd Dr. Pataki Attila tiszteleti
tagunk intonálásával elénekeltük nemzeti Himnuszunkat. Ezután elnök úr köszöntötte a
megjelenteket. Ezt követően felkérte Prof. Dr. Kosáry Juditot, Péch Antal dédunokáját és Dr.
Zoltay Ákost, a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkárát, hogy köszöntsék a
Küldöttgyűlést.

Prof. Dr. Kosáry Judit
Fotó: Csányi Judit

Dr. Zoltay Ákos

Izing Ferenc tagtársunk bejelentette, hogy a 113. Tisztújító küldöttgyűlés határozatképes.
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Izing Ferenc

Elnök úr a Küldöttgyűlés tisztségviselőinek az alábbi tagjainkat jelölte, amit a Küldöttgyűlés
egyhangúlag elfogadott:
Jegyzőkönyv készítője
Csányi Judit szervező titkár
Jegyzőkönyv hitelesítők
Huszár László okl. bányamérnök
Sándor István okl. kohómérnök
Tisztújítás levezető elnöke:
Dr. Pataki Attila, okl. bányamérnök, tiszteleti tag
Mandátum és Szavazatszámláló Bizottság
Izing Ferenc, okl. bányamérnök (elnök)
Jármai Gábor, okl. olajmérnök
Hollósi László, földmérő
Farkas György, okl. kohómérnök
Határozatszövegező Bizottság
Dr. Fegyverneki György, okl. kohómérnök (elnök)
Dencs László, okl. olajmérnök
Kissné Mészáros Tímea, okl. bányamérnök.
Emlékeztetőül a Jelölő Bizottság tagjai:
Elnök: Dr. Dúl Jenő
okl. kohómérnök
Németh László
okl. bányamérnök
id. Ősz Árpád
okl. olajmérnök
Nagyné Halász Erzsébet okl. kohómérnök
Hajnal János
okl. kohómérnök
Katkó Károly
okl. kohómérnök
Dr. Török Tamás
okl. kohómérnök
Ezt követően a küldöttek egyhangúlag elfogadták a meghirdetett napirendet is.
A Küldöttgyűlés megemlékezett elhunyt tagtársainkról is. Harangjáték mellett Zelei Gábor okl.
bányamérnök olvasta fel elhunyt tagtársaink nevét. A felolvasás végén a megemlékezést Böröcz
Balázs úr, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar valéta elnöke a klopacska hangjával
zárta.
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Kőrösi Tamás és Dr. Hatala Pál az elnöki emelvényen

Elnök úr bevezető gondolatait követően Kőrösi Tamás főtitkár úr terjesztette elő a Választmány
beszámolóját.

Kőrösi Tamás

Az Ellenőrző Bizottság jelentését Dr. Debreczeni Ákos úr, az Ellenőrző Bizottság elnöke
terjesztette a küldöttgyűlés elé.

Dr. Debreczeni Ákos
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A BKL Bányászat és BKL Kőolaj és Földgáz szerkesztőbizottságok összevonásáról szóló
előterjesztést Kőrösi Tamás úr, a Kiadói Bizottság elnöke terjesztette a küldöttgyűlés elé.
Az „Év múzeuma” kitüntető cím alapításáról szóló előterjesztést Mednyánszky Miklós úr, a
Múzeumi, emlékhelyi és kegyeleti helyi Választmányi Bizottság elnöke terjesztette elő.
Dr. Horn János tiszteleti tagunk javaslatára kidolgozott „Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület kiemelkedő támogatója” kitüntető cím alapításáról szóló előterjesztést
Kőrösi Tamás főtitkár úr terjesztette elő.
A Hozzászólásokban Bársony László úr, a Tatabányai Helyi Szervezet elnöke kért szót, aki a
Bányász-Kohász-Erdész Találkozóra hívta fel a jelenlévők figyelmét és kért minden
érdeklődőt, hogy minél előbb regisztráljon.

Bársony László

Mivel több hozzászólás nem volt, az elnök felkérte a Dr. Fegyverneki György úr által vezetett
Határozatszövegező Bizottságot, hogy a Bizottság kezdje meg a munkáját és készítse el
határozati szövegjavaslatát, majd 30 perces szünetet rendelt el.
A szünet után Dr. Fegyverneki György úr ismertette a határozati javaslatokat. Dr. Szabó György
úr tiszteleti tagunk javaslatára a 3b határozatban a megfogalmazás finomításra került, így a
következő határozatok lettek a Küldöttgyűlés elé terjesztve:
Határozatok
1-113/2022. (05.21.) számú határozat:
A Küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE 2021. évről szóló közhasznúsági jelentését.
2-113/2022. (05.21.) számú határozat:
A Küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE 2021. évről szóló számviteli beszámolóját és a mérleget.
3a-113/2022. (05.21.) számú határozat:
A Küldöttgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését az OMBKE 2021. évi
tevékenységéről.
3b-113/2022. (05.21.) számú határozat:
A Küldöttgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy a szakosztályokra vonatkozó éves költségtervek
elkészítésének rendjét dolgozza ki és fogadja el legkésőbb 2022. október 31-ig.
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4-113/2022. (05.21.) számú határozat:
A Küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE 2022. évi gazdálkodásáról szóló tervet.
5-113/2022. (05.21.) számú határozat:
A Küldöttgyűlés elfogadja a BKL Bányászat és BKL Kőolaj és Földgáz szerkesztőbizottságok
összevonásáról szóló előterjesztést, és a BKL Kőolaj és Földgáz beolvadását a BKL Bányászat
lapba.
6-113/2022. (05.21.) számú határozat:
A Küldöttgyűlés elfogadja az „Év múzeuma” kitüntető cím alapításáról szóló előterjesztést.
7-113/2022. (05.21.) számú határozat:
A Küldöttgyűlés elfogadja az „Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
kiemelkedő támogatója” kitüntető cím alapításáról szóló előterjesztést.
A Küldöttgyűlés az összes határozatot egyhangúlag fogadta el.
Ezután a leköszönő elnök felkérte Dr. Szombatfalvy Anna leköszönő főtitkárhelyettes
úrhölgyet, hogy a választmány előterjesztését olvassa fel.

Dr. Szombatfalvy Anna

Dr. Szombatfalvy Anna: Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmánya
a 2022. április 28-i ülésén egyhangú szavazással úgy döntött, hogy javasolja a 113. tisztújító
küldöttgyűlésnek, hogy:
Balázs Tamás
Hamza Jenő
Dr. Farkas Géza
Gleviczky István
Katkó Károly
Kovács János
Tóth János

okleveles kohómérnököt
okleveles bányamérnököt
okleveles bányamérnököt
okleveles bányamérnököt
okleveles kohómérnököt
okleveles gáziparimérnököt
okleveles gépészmérnököt

akik az egyesületi munka keretében az egyesületért, az egyesület céljainak megvalósulásáért, a
szakmáink fejlesztéséért és hagyományaink ápolásáért több évtizedes munkájukkal sokat
fáradoztak, s ezzel a tagság többsége előtt elismerést és nagyrabecsülést szereztek, az egyesület
tiszteleti tagjává válassza.
A Küldöttgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
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Ezt követően a leköszönő elnök átadta új tiszteleti tagjainknak az Egyesület oklevelét és a
tiszteleti tagi kitűzőt.
Dr. Pataki Attila tiszteleti tagunk javaslatára a Küldöttgyűlés néhai Dr. Izsó István tagtársunkat
közfelkiáltással posztumusz tiszteleti taggá választotta.

Dr. Farkas Géza

Ezután a leköszönő elnök felkérte Dr. Pataki Attila tiszteleti tagot, hogy az ülés további
részében lássa el a levezető elnök szerepét.

Dr. Pataki Attila

A levezető elnök tájékoztatja a küldöttgyűlést a tisztújítás menetéről, majd felkérte Dr. Dúl Jenő
urat, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.
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Dr. Dúl Jenő

Jó Szerencsét!
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Küldöttgyűlés!
A négy évvel ezelőtti 108. tisztújító küldöttgyűlésen a jelölőbizottság elnöke azt hangsúlyozta,
hogy az Egyesületben induljanak be a reformjavaslatok előkészítésének folyamatai. Az akkori
megítélés szerint az egyesületi élet több területén (tagtoborzás, tagnyilvántartás, szervezeti
struktúra, pénzügyi gazdálkodás, hagyományápolás, szakmai érdekvédelem, lapok helyzete,
stb) reformokra volna szükség, hiszen egyre nehezedőek a körülmények, egyre fogy a tagság,
egyre szürkül az egyesületi élet…
A 109. küldöttgyűlés határozatot hozott az Egyesület megújítását elősegítő vezetői tevékenység
támogatásáról, melyet követően az Egyesület vezetői elvégezték az elemzési munkát és
elkészítették a cselevési tervet, melynek megvalósítása a pandémia okozta nehézségek ellenére
töretlenül halad, az eredményei bizonyos területeken már látszanak. Ezek közül a
legfontosabbak pl. az új Alapszabály létrehozása, az új székház, a Bányász-Kohász-Erdész
találkozó megszervezése újra, valamint a fiatalokkal, az utánpótlással foglalkozás
megváltozása. Ma és az előttünk lévő ciklusban a megújítás folytatása az Egyesület vezetőinek
a fő feladata.
Az Alapszabályunk szerint ma a tisztújító küldöttgyűlés 11 tagú Elnökséget, ezen belül elnököt,
bányász és kohász alelnököt, valamint 8 elnökségi tagot választ. Az Elnökség összetételében
teljesülnie kell az egyes szakosztályok létszámarányos képviseletének.
Az Egyesület elnöke ugyanerre a tisztségre egy alkalommal újraválasztható, a többi vezető
tisztségviselő újraválasztására vonatkozóan nincs korlátozás.
A tisztújító küldöttgyűlés ma Felügyelő Bizottságot, ezen belül elnököt, bányász és kohász
tagot és egy póttagot választ.
A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagság, mint jogviszony az elfogadásával jön
létre. A civil szervezetekre vonatkozó törvény előírása szerint a hozzá tartozó és az
Alapszabályban meghatározott összeférhetetlenségi és egyéni felelősségi szabályokra nem
térek ki.
Ezek alapján a jelölőbizottságnak az volt a feladata, hogy az Egyesület tagságának véleményét
megismerve jelölteket állítson az Elnökség elnökére, két alelnökére, nyolc tagjára, a
Felügyelőbizottság elnökére, valamint két tagjára és póttagjára.
A jelölésnél törekedni kell arra, hogy a jelöltek a szakosztályokat arányosan képviseljék, és
rendelkezzenek az Egyesület által képviselt szakmák integráló képességével.
A jelölőbizottságnak tekintettel kell lennie arra, hogy a szakosztályok javaslatai alapján az
Elnökségben minden szakosztály, a Felügyelőbizottságban pedig minden szakmai közösség
képviseltetve legyen.
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Ennek érdekében a jelölőbizottságnak konszenzusra kell törekednie, de a küldöttgyűlésen
jelölni köteles az adott tisztségre bárkit, akit legalább négy jelölőbizottsági tag javasol, ha a
javasolt személy a jelölés követelményeinek megfelel és az illető a jelölést elfogadja.
A 113. tisztújító küldöttgyűlés jelölőbizottsága a munkáját az új Alapszabályban a vezető
tisztségviselőkre és a jelölésre vonatkozó szempontok figyelembe vételével, Egyesületünk
hagyományait követve végezte.
A 2022. április 25-én tartott internetes megbeszélésén jelen volt a jelölőbizottság minden tagja:
Elnök: Dr. Dúl Jenő
okl. kohómérnök Egyetemi Osztály,
Németh László
okl. bányamérnök Bányászati Szakosztály,
id. Ősz Árpád
okl. olajmérnök Kőolaj-, Földgáz-, Vízbányászati Szakosztály,
Nagyné Halász Erzsébet okl. kohómérnök Vaskohászati Szakosztály,
Hajnal János
okl. kohómérnök Fémkohászati Szakosztály,
Katkó Károly
okl. kohómérnök Öntészeti Szakosztály,
Dr. Török Tamás
okl. kohómérnök Egyetemi Osztály.
A jelölőbizottság elnöke összeállította a szakosztályokat képviselő tagok által a 113. tisztújító
küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségekre javasolt személyek listáját.
A jelölőbizottság a javaslatot megtárgyalta,
- meggyőződött a javasolt személyek alkalmasságáról,
- a választhatóság és az összeférhetetlenség feltételeinek teljesüléséről,
- és a jelölés esetén a megválasztás elfogadásáról.
A jelölőbizottság az Elnökségbe és a Felügyelő Bizottságba jelölt személyek mindegyikének a
jelölését egyhangúan támogatta.
Ez alapján elmondható, hogy a küldöttgyűlés elé terjesztett jelöltek az Egyesület minden
szakosztályának a támogatását megkapták.
A jelölőbizottság javaslata
az OMBKE 113. tisztújító küldöttgyűlésének
Az OMBKE Elnökség
elnöke:
Dr. Hatala Pál FSz
alelnöke (bányász):
Kőrösi Tamás KFVSz
alelnöke (kohász):
Dr. Szombatfalvy Anna ÖSz
Az Elnökségbe a szakosztályi küldöttgyűléseken javasolt személyek:
Törő György BSz elnöke
Dencs László KFVSz elnöke
Bocz András VSz elnöke
Csurgó Lajos FSz elnöke
Dr. Fegyverneki György ÖSz elnöke
Dr. Mende Tamás ESz alelnöke
Dr. Dovrtel Gusztáv BSz tagja
Kárpáti László BSz tagja
Felügyelő Bizottság
elnöke:
Dr. Debreceni Ákos ESz
tagja (bányász):
Huszár László BSz
tagja (kohász):
Felföldiné Kovács Ágnes VSz
póttagja:
Molnár István okl. km. FSz tiszteleti tag
A bevezető gondolatokra visszatérve, a jelölőbizottság szakosztályokat képviselő tagjainak
véleménye alapján a 113. tisztújító küldöttgyűlésünk ma Egyesületünk megújítását segíti elő
azzal, ha a vezető tisztségekre azokat választja meg, akik ebben a kiemelkedően fontos
feladatban már teljesítettek.
Az OMBKE egyik – nagyon fontos - erőssége a magyar bányászat és kohászat szakembereinek
összefogása.
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Ennek jegyében a vezető tisztségekre jelölés az egyesület hagyományai szerint, a szakosztályok
egyhangú támogatása alapján történt, a jelölt személyek biztosítják a bányász és kohász
szakterületek összefogását és az Egyesület vezetését és további jó működését.
Javasolom, hogy a küldöttgyűlés a jelölteket fogadja el és a választásban is megnyilvánuló
támogatással segítse a jövőbeni munkájukat.
Az előterjesztést követően a levezető elnök megkérdezte, hogy a Jelölő Bizottság által előterjesztett
javaslatban szereplő tisztségekre van-e további javaslat?
Mivel nem érkezett felszólalás, a jelöltek szavazólapra kerülését nyílt szavazással kérte elfogadásra.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A szavazólapok kiosztását követően 10 perc technikai szünetet rendelt el, hogy a küldöttek leadhassák
szavazataikat. Ezt követően a Mandátum és Szavazatszámláló Bizottság megkezdte munkáját.
Dr. Pataki Attila: Hagyomány, hogy a Küldöttgyűléseinken egyesületi kitüntetéssel ismerjük el azon
tagjaink munkáját, akik folyamatosan és kiemelkedően segítik céljaink megvalósulását. Felkérem
Zelei Gábor ügyvezető urat, hogy a kitüntetéseket ismertesse és felkérem leköszönő elnök urat, hogy
a kitüntetéseket adja át és leköszönő főtitkárhelyettes úrhölgyet, hogy legyen leköszönő elnök úr
segítségére.
Felolvasó lista alapján Dr. Hatala Pál átadta a kitüntetéseket.

Prof. Dr. Mucsi Gábor
A kitüntetések átadását követően a levezető elnök kérte a Mandátum és Szavazatszámláló Bizottság
elnökét, Izing Ferenc okl. bányamérnököt, hogy ismertesse a választás eredményét.
Izing Ferenc úr tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a jelöltlistán szereplő az Egyesület elnöke és
alelnökei tisztségekre a jelölteket döntő többséggel, míg az elnökség tagjaira és a Felügyelő Bizottság
elnökére, tagjaira és póttagjára a jelölteket egyhangúlag választotta meg.
Dr. Pataki Attila megköszönte a Mandátum és Szavazatszámláló Bizottság munkáját, majd
gratulált a megválasztott elnökség és felügyelő bizottság tagjainak. Felkérte az elnökség
megválasztott tagjait, hogy a küldöttgyűlés további menetében az elnöki asztalnál foglaljanak
helyet. Gratulált a megválasztott tisztségviselőknek és felkérte az új elnököt a zárszó
megtartására.
9

Az elnök szűzbeszédében megköszönte a bizalmat. Bejelentette, hogy az új székház
„kellősítése” befejeződött, az adásvételből befolyt összeget az új székházra költöttük. Az új
ciklusban az egyik legfontosabb feladat a fiatalok beszervezése. Már elkezdődött egy szakmai
nap szervezése, ahova az utód karok valéta bizottságainak vezetőit és dékánjait kívánjuk
meghívni augusztus végén – szeptember elején. Az ifjúság megnyerése nélkül az Egyesület
hosszútávú fennmaradása bizonytalan. Az Elnökség előtt álló legsürgetőbb feladat az Elnökség
működésének kialakítása. Nagyon fontos, hogy június 17-19 között Tatabányán megrendezésre
kerülő a Bányász-Kohász-Erdész Találkozó sikeres legyen. Az Elnökség nevében megköszönte
a megjelentek aktív közreműködését, a küldöttek, a szervezők, illetve az elmúlt ciklusban
minden vezető és tag munkáját. Kifejezte reményét, hogy az Egyesület jól tudja használni a már
meglévő lehetőségeit. Mindenkinek jó egészséget kívánt!
A Közgyűlés zárásaként Dr. Hatala Pál elnök úr kérte szakmai himnuszaink intonálását és
bezárta a közgyűlést.

Kép és szöveg: Zelei Gábor
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Csille díszíti székházunkat
Fekete István tagtársunknak köszönhetően immár egy csille is díszíti székházunkat.
Reményeink szerint hamarosan egy öntőüsttel is gazdagodik Egyesületünk.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Energetikai hírek
CSÚCSON AZ ENERGIAINFLÁCIÓ
Az energia éves inflációja 2022. januárjában elérte a 27 %-ot, folytatva az emelkedő tendenciát
- közli az Eurostat. 2020 májusában öt éve a legalacsonyabb (-11 %) energiainflációt követően
növekedni kezdett, de 2021 év februárjában továbbra is negatív, -9 és – 11 % volt. 2021
márciusától az energiainfláció pozitív volt és szinte folyamatosan nőtt, 2021 novemberében
elérte a 26 %-ot, 2022 januárjában elérte a 27 %-ot.
A gáz közel 41%-os növekedést ért el.
Az Uniós tagállamok közül 2022 januárjában a legmagasabb energia inflációt Belgiumban
regisztrálták (67%) majd Hollandia (58%), Litvánia (43%), Észtország (41%) és Görögország
(40 %) következik.
A legalacsonyabb energiainfláció mértéke Máltán 0% volt. Ezt Horvátország és Portugália
követte, mindkettő 12 %-al.
Forrás: Eurostat, 2022-2
Dr. Horn János
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A gáz és a nukleáris energiát is fenntarthatónak minősítik az energia átmenet során
Hosszas viták után az Európai Bizottság arra tett javaslatot, hogy bizonyos feltételek mellett a
gázt és a nukleáris energiát is minősítsék fenntartható energiafelhasználásnak az Európai
Unióban. A fontos döntés az uniós taxonómia rendeket kiegészítését jelenti és azt célozza, hogy
az állami és magánszektor forrásainak bevonásával megvalósuljanak a szükséges beruházások,
amelyek kellenek ahhoz, hogy a klímasemlegesség felé tartó energiaátmenet komolyabb
zavarok nélkül mehessen végbe.
Ha a javaslattal kapcsolatban a következő négy hónapban nincs érdemi kifogása sem a
tagállamokat tömörítő Tanácsnak, sem az EP-nek, akkor ez a feltételrendszer fog hatályba
lépni. Nem valószínű, hogy blokkolni tudnák, ugyanis 20 tagállamnak kellene összefogni,
amelyek legalább az uniós összlakosság 65 %-át képviselik, az EP ülésen legalább 353
képviselőnek kellene blokkolni a szöveget (egyszerű többség).
Míg a főbb paraméterek, amelyek a paksi építkezés magánszektori forrásbevonása előtt is
megnyitja az utat a következők:
1. Ideiglenesen zöld címkét lehet adni azoknak a gázprojekteknek, amelyek kiváltják a
szenet és kilowattóránként legfeljebb 270 gramm szén-dioxid egyenértéket bocsátanak
ki, vagy az éves kibocsátásuk 550 kg szén-dioxid egyenértékénél kisebb az egy
kilowattórára vetítve 20 éves távon.
2. Ez azt jelenti, hogy a viszonylag magas kibocsátású gázprojektek is zöld jelzést
kaphatnak, feltéve a később a kibocsátásukat a fejlesztéseknek köszönhetően
mérsékelni tudják vagy az életciklusuk későbbi szakaszában visszafogják a napi
működés mértékét.
3. Fontos, hogy a szóban forgó gázerőműveknek 2035-ig át kell térniük a megújuló vagy
alacsony széndioxid kibocsátású gázok felhasználására, ami jelentős lazítás az eredeti
tervhez képest, abban ugyanis még az szerepelt, hogy 2026-től el kell kezdeniük az
átállást ezeknek az erőműveknek – jegyzi meg a Reuters.
4. Az új nukleáris erőművek pedig akkor minősülnek fenntarthatónak, ha 2045-ig
megkapják az építési engedélyt és ha az adott ország rendelkezik tervvel és
finanszírozással a radioaktív hulladék biztosságos elhelyezésére.
Ha a társalkotók egyike sem emel kifogást, a jogaktus a vizsgálati időszak végével lép hatályba
és 2023. január 1-től alkalmazandóvá válik.
Forrás: Portfolió 2022.02.
Dr. Horn János
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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: 1170500820041982-00000000; K&H Bank: 10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi azonosítóját,
valamint azt, hogy befizetése mely évre vagy évekre vonatkozik, 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

Meghívó
Tisztelt Tagtársak!
A vezetőség nevében Tisztelettel hívom a tagtársakat a 27. Pivarcsi László Szigetközi
Tudományos Szakmai Napra és Baráti Találkozóra.
Időpontja 2022. július 01 – 02.
Várunk minden tagtársat, hogy a kényszerű kihagyás után méltó mód folytassuk tudományos
szakmai programunkat!
A meghívót itt, a jelentkezési lapot pedig itt találhatják.
Köszönettel a Ferencz István Észak-Dunántúli Kohászati Regionális Szervezet nevében!
Jó Szerencsét! Legyen Fényes Sikere a Kohásznak!
Farkas György titkár,
OMBKE Ferencz István Észak-Dunántúli Kohászati Regionális Szervezet
mail cím: fixkohasz@gmail.com
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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.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartásával vegyenek
részt rendezvényeinken!
Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről.
Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
LX. Bányamérő Konferencia
Péch Antal sírjának megkoszorúzása
Péch Antal kiskamara kiállítás megnyitója
Európai
Bányászati
Szövetségek
Szervezete találkozó
XI. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
125 éves az OMBKE Borsodi Helyi
Szervezete Ünnepnap
27. Pivarcsi László Szigetközi Szakmai
Napok
Központi Bányásznap
Knappentag - Selmeci Szalamander
Bányászati- és Kohászati Múzeumok
Találkozója
Fazola Napok
Országos Bányászati Konferencia
Bányamérő Fórum
Kunoss Endre síremlékének
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés
Központi Szt. Borbála-napi ünnepség
Luca-napi Szakestély

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap utolsó
csütörtök

Székesfehérvér

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Balatongyörök
Selmecbánya
OMBKE székház
Szlovénia

május 25-27.
június 14.
június 16.
június 18.

Tatabánya
Miskolc

június 17-19.
június 24.

Dunakiliti Diamant
Hotel
egyeztetés alatt
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Miskolc
Egerszalók
OMBKE székház
Káloz
Kecskemét

Státusz

2022. július 1-3.
egyeztetés alatt
szeptember 7-11.
szeptember második
fele
szeptember
október
november
november
november 25.
egyeztetés
alatt

Budapest

december 9. vagy 10.
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Egy kirándulás margójára
„S amit egykor elmulasztottam,
Megemelem a kalapom mélyen
Ott repül a szánom az éjben”1

Az elmúlt napokban tartották Székelyföldön a Földtani Bányászati és Kohászati
Konferenciát a kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság és az
OMBKE szervezésében, melyen nagy létszámban vettek részt magyarországi szakemberek is
mind előadók, mind hallgatók.
Az ilyen szakmai találkozások már évtizedek óta folynak, alkalmat adnak arra, hogy
szakemberek munkái eredményeiről rendre számot is adjanak, szakmai és honismereti
kirándulások alkalmából Erdély földtanát, múltját a hazai szakemberek jobban
megismerhessék. De alkalmat adnak arra is, hogy geológusok, bányászok, kohászok rég nem
látott kollegák vidám derűs társak találkozhassanak, ballagva egy kőbánya felé egymással
eszmét cseréljenek, vagy a múlt vidám történetein derüljenek. Hogy ez mekkora boldogság, azt
csak az tudja, aki ilyen összejövetelen már részt vett.
Most álljunk meg egy pillanatra. Tudjunk örülni is a mai világban, ami tele van
panasszal, jogos vagy vélt sérelmekkel. Elmondom, az szinte semmi. Az én korosztályom
megélte, hogy Erdélybe nem lehetett utazni csak szervezett IBUSZ utazásokkal, vagy meghívó
levéllel (1950-es 60-as évek), aki meg ez utóbbival mehetett, az meg nem hagyhatta el a
közigazgatási határát annak a településnek, ahonnan a meghívó levelet kapta. Aztán a 70-es
években már könnyebb volt, de akkor, ha egy rokon vagy ismerős vendégül látott egy
magyarországi rokont, barátot, ismerőst, azt neki a helyi rendőrségen be kellett jelenteni, hogy
a vigyázó szemek követni tudják a gyanús idegent.
Igen, ez a múlt, ezt tudni kell ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk az ilyen
találkozásokat, mint amilyen a mostani is volt. Az 1990-es elején visszanyertük
szabadságunkat, visszanyertük az önszervezés jogát a szabad utazások jogával együtt. Régen
volt, de e sorok írója még mindig tud örülni annak, ami az ifjabb generációk számára
természetes.
Aki ilyen közösen szervezett szakmai napokon részt vett, az tudja igazán milyen
boldogság látni és részesülni abban, ahogy az elszakított honfitársak egymást átölelik. Ember
legyen a talpán, akinek ettől a látványtól nem gyűlnek könnyek a szemébe. Egy évszázadnyi
szenvedés keserve oldódik az egymásra tekintő boldog arcok tükrében.
Kézdivásárhelyre a múlt héten az OMBKE által szervezett társasággal utaztam. Kiváló
szervezés volt, a konferencia lebonyolításával, az utazással, útközi ellátással együtt. Olyan
nagyon jó volt velük is együtt lenni. Korábban ismeretlen emberekkel is tréfálni, bolondozni,
vagy mélyen szántó gondolatokkal eszmét cserélni. Csak elfelejtettem ezt nekik megköszönni,
ezért született ez az írás.
Komlóssy György, Geológus és tiszteletbeli kohász
1

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn
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XI. Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozó
Tatabánya, 2022. június 17-19.

FELHÍVÁS
Tisztelt Tagtársak, Tisztelt Pártoló Tagok!
A Szervező Bizottság április 14-i ülésén kiválasztotta a Találkozó korsóját és elfogadta az
embléma-tervet.
Keressük azt a nagylelkű támogatót, aki 350db korsó elkészítésének a költségét (kb. bruttó
700eFt) átvállalja, cserébe a támogató cég emblémája felkerül a korsóra.
Az érdeklődők Zelei Gábort keressék.

Immáron hetedik esztendeje, hogy e három selmeci gyökerű szakma képviselői a „Hazaszeretet,
Szakmaszeretet, Barátság!” hármas jelszó szellemében Egerben összejöttek. Azóta - éppúgy,
mint azt megelőzően - majdnem minden év szeptember elején 4-500 fős magyar delegáció vesz
részt a Selmecbányai Szalamander Napok rendezvényein, így okkal reméljük, hogy a hazai
szervezésű találkozón legalább ugyanekkora kört megérint majd. Ez mérföldkő lehet, ez alapján
kell dönteni a jövőbeni találkozók szervezését illetően.
Tervezett programok:
Június 17. péntek:
Helyszín: Tatabánya, Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.)
13 órától
Regisztráció Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.)
14 órától
Fakultatív programok:
Ismerkedés a Gyémánt Fürdővel
Tarokk-sarok
Városnézés helyi kísérővel (14-16-ig és 16-18-ig)
Korsóbörze
Térzene
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16 óra:
18 óra:
20-24 óra:

Kultúrműsor a sportcsarnokban
Ünnepélyes megnyitó
Vacsora. Baráti találkozó, nosztalgia est retro-zenével, közben
rendhagyó cantus-vetélkedő és „Ki tud többet a társszakmákról?” c.
verseny a bányász – kohász – erdész hallgatóknak.

Június 18. szombat:
8-11 óra:
Regisztráció, Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.)
9-13 óra:
Ismerkedés a város és környéke kulturális és ipari értékeivel:
Választható programok: 1.Agostyáni Arborétum, 2.Nagyegyházi
bauxit bánya rekultivációja, 3. A Tatabányai Bányaút, 4. AGC
Autóüveggyár, 5. Bridgestone Autógumi gyár, 6. Vízbánya látogatás,
7.Tatabányai Fűtőerőmű Kft. (faaprítékos tüzelés), 8. P-Metál Kft., 9.
Scepter Tatabánya Kft., 10. Ottó Fuchs Hungary Kft. (Alufelnigyár), 11.
Golf Klub, Tata, 12. Miniverzum, Dorog, 13.Szabadulószoba,
Bányászati és Ipari Skanzen, 14. Sétarepülés Oroszlány-Tata-Tatabánya
légterében (külön díjas)
Megjegyzés: Az egyes programokat az előzetes jelentkezések alapján
szervezzük meg. Mindegyik programnak része a Bányászati és Ipari
Skanzen meglátogatása is. Egy-egy csoport maximális létszáma 30 fő,
ezért a részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Autóbuszok a
sportcsarnoktól indulnak!
10-14 óra:
Szakmai konferencia, Bányatiszti Kaszinó (Népház út 7.)
Cím: Az iparszerkezet váltás hatása szakmáinkra és településeinkre
Alcím: A bányavárosok továbbélése a mélyművelésű szénbányák
bezárása után
10-18 óra:
Ásványbörze a Május 1. parkban
11-14 óra:
Fúvószenekari fesztivál Május 1. park.
13-15 óra:
Ebéd a sportcsarnokban és a Május 1 parkban
16.00 óra:
Díszfelvonulás a Sportcsarnoktól a Május 1. Parkba
Ünnepélyes szalagfelkötés a zászlókra a Bányatiszti Kaszinónál
19 órától
Vacsora Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.)
20-24 óra:
Bányász – Kohász – Erdész Bál, közben 22 órakor Tűzijáték
Helyszín: Sportcsarnok
Június 19. vasárnap:
8.00-9.00 óra: Bányász reggeli a sportcsarnokban.
9.30 óra:
Faültetés a találkozó emlékére és emlékkő avatás (Május 1. park)
11.00 óra:
Ökumenikus Istentisztelet a Rendezvényi sátorban
12.00 óra:
A találkozó ünnepélyes zárása, Valétaelnökök búcsúbeszéde
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RÉSZVÉTELI DÍJ:
Normál díjbesorolás:
•
3 napra - 18.000 Ft + 27 % ÁFA (br.: 22 860 Ft)
•
1 napra - 10.000 Ft+ 27 % ÁFA (br.: 12 700 Ft)
65 év feletti nyugdíjasok:
•
3 napra - 12.000 Ft + 27 % (br.: 15 240 Ft)
•
1 napra - 6.000 Ft+ 27 % (br.: 7 620 Ft)
A részvételi díj a rendezvényekre történő belépési lehetőségen felül tartalmaz: 4 étkezést, 6
italjegyet (3 napos jegy esetében), illetve 2 étkezést és 3 italjegyet (1 napos jegy esetében), egy
kitűzőt és valamennyi programon az ingyenes részvételt.
Az OMBKE-hez beérkezett JELENTKEZÉSI LAP alapján számlát küldünk, amelynek
kiegyenlítését
2022. június 10-ig kérjük az
OMBKE KHB Banknál vezetett 10200830-32310119-00000000 sz. folyószámlára történő
utalással.
Ennél későbbi befizetés esetén kérjük, hogy a résztvevő a banki átutalás másolatát hozza
magával a találkozóra és azt a regisztrációnál mutassa be, vagy a helyszínen a regisztrációnál
fizesse be a részvételi díjat.

SZÁLLÁS:
A szállásfoglalást a résztvevők egyénileg intézik és közvetlenül a szállodáknak fizetnek!
Javasolt szállássok, tájékoztató árakkal:
Edutus kollégium
Tatabánya
Megtelt!
Hotel Árpád
Tatabánya
recepcio@arpadhotel.hu
9800 Ft/fő
Romantik Panzió
Tatabánya
Megtelt!
Top Hotel
Vértesszőlős hoteltop@hoteltop.hu
8500 Ft/fő
Old Lake Golf Hotel
Tata
hotel@oldlakegolf.com
15000 Ft/fő

TOVÁBBI TUDNIVALÓK:
A fiatalok részvétele kiemelten fontos. Ezt elősegítendő az OMBKE Tatabányai helyi
Szervezete 80 egyetemi hallgató szállásköltségét magára vállalta. Aki komolyan szeretné a
fiatalok jelenlétét az egyénileg, vagy helyi szervezeti szinten, vagy cége útján tehet ezért.
Kérjük a jelentkezési lapon ezt jelezni és a befizetésnél a megjegyzés rovatba beírni: bányász,
kohász, erdész vagy földmérő, geoinformatikus hallgatók részvételének támogatása. A
ténylegesen befolyt összeg határáig tudjuk a hallgatók részvételét biztosítani. E célra az
OMBKE számlájára bárki befizethet függetlenül attól, hogy ő személyesen részt tud-e venni a
találkozón.
A jelentkezési lapok az OMBKE honlapról letölthetők vagy a helyi szervezetek elnökeitől,
titkáraitól kérhetők.
További információk a találkozó szervező bizottságának elnökétől, Bársony Lászlótól (T: 703659756, email: ibarsony.laszlo@gmail.com) kérhetőek.

Online regisztrálni itt lehet.
(Akik esetleg nem tudnak online regisztrálni, a regisztrációs lapot itt találják.)
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XXXII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia, Kiállítás
Eger, Eger és Park Hotel, 2020. május 4 – 6.
Az 1941. április 17-én Nagykanizsán megalakult OMBKE Dunántúli Olajvidéki Osztály 1954ig csak kis létszámú, egy-egy aktuális témát feldolgozó helyi rendezvényeket szervezett.
Azonban 1954-re elérte a 100 fős taglétszámot és akkor úgy döntött a vezetés, hogy elindítanak
egy nagyobb létszámú, több témát is feldolgozó szakmai-tudományos konferencia sorozatot,
Vándorgyűlés néven. Az I. Vándorgyűlést Sopronban – akkor a Bányamérnöki Karnak helyet
adó Egyetemen – meg is rendezték 1954-ben. Azóta eltelt 68 év alatt 32 Vándorgyűlés – 1987
óta Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia, Kiállítás – valósult meg, 17 különböző helyen:
Sopron 1954 és 1969; Nagylengyel/Gellénháza 1964; Szolnok 1964; Szeged 1965 és 1967;
Zalaegerszeg 1966, Eger 1966, 1970 és 2022; Debrecen 1968; Miskolc/Egyetemváros 1968;
Siófok 1969, 1982, 1990, 2008, 2011, 2014 és 2017; Balatonszéplak 1990; Keszthely 1971 és
1987; Hajdúszoboszló 1972 és 1985; Budapest 1973; Balatonfüred 1975, 1977 és 2002; Pécs
1979, Tihany 1993, 1996, 1999 és 2005. A legnagyobb létszámú rendezvény – 520 fő résztvevő
és 50 kiállító – 1987-ben Keszthelyen volt. Ugyanis, akkor ünnepelte a mai magyarországi
szénhidrogénbányászat születésének 50-ik évfordulóját (Budafa és Bükkszék 1937) és ebben
az időben kapta meg a magyar szénhidrogénipar a Világbanki Kölcsönöket, és így sok
nemzetközi kőolaj- és földgázipari társaság jött bemutatkozni. A XXIX. Vándorgyűlés
megszervezése (Siófok, 2011) a HUNIG-gal (Horvát Olajmérnökök és Geológusok Egyesülete)
közösen történt. A 2020-re tervezett következő rendezvényt a világjárvány miatt 2 évvel el
kellett halasztani. Így az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály (OMBKE
KFVSZ) az Olajmérnökök Nemzetközi Egyesület (SPE) Magyarországi Tagozata (SPE HS)
szakmai támogatásával – tekintettel arra, hogy a tagság majdnem ugyanaz – rendezte meg a
XXXII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferenciát, Kiállítást Egerben, az Eger és Park
Hotelben 2022. május 4-6. között. A Konferencia kétnyelvű volt, magyar és angol,
szinrontolmácsolással, csupán annyi előírás volt, hogy az előadások diaanyaga angolul
készüljön.
Rendezvény mottója: A jelen és a jövő feladatai a szénhidrogén és a földi entalpia termelés
tükrében.
Fókuszban: Vissza a jövőbe egy sikeres múlttal.

OMBKE KFVSZ logó

Főcím

Rendezvény logó
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A konferencia és kiállítás helyszíne
A rendezvény 7 védnöke:

A rendezvény 17 szponzora (anyagi támogatója): Csepel – Techno Kft. (HU), Geoinform Kft.
(HU), Gépkontroll Kft. (HU), LOG Oiltools Kft. (HU), MB 2001 Kft. (HU), MFGT Zrt. (HU),
Chess Energy Kft. (HU), Oil & Gas Development Kft. (HU), Rotary Fúrási Zrt. (HU),
PetrolGeorge Kft. (HU), Steel – Vent Eger Kft. (HU), TDE ITS Kft. (HU), ECO Energetikai
Tanácsadó Kft. (HU), WellTestInfo Kft. (HU), FEC OilTools & Pumps Kft. (HU), Bánya-,
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (HU), TGT Oilfield Services Ltd. (GB).
A rendezvény 13 kiállítója: Tudományos Egyesületek (HU), Rikoma – Team Kft. (HU), Steel
– Vent Eger Kft. (HU), Glob – Prot Kft. (HU), MICON – Drilling GmbH (D), TGT Oilfield
Services Ltd. (GB), ECO Energetikai Tanácsadó Kft. (HU), Anton Paar Hungary Kft. (HU),
Nrg Med s.r.l. (I), Merin Services Kft. (HU), Alkalmazott Földtudományi Klaszter (HU), Pietro
Fiorentini Kft. (HU), Grepton Zrt. (HU).
A rendezvény médiatámogatója: Innotéka Magazin
Technikai szervező: Montan – Press Kft.
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A Konferencia és Kiállítás előkészítése 2022. május 4-én délelőtt már elkezdődött a kiállítói
standok, az előadótermek, a hangosítás, a vetítőrendszer és a tolmácsfülkék felállításával,
amelyeknek 15 órára már kész kellett lenniük. A regisztráció 17 órától indult és 90 fő már be is
regisztrált 18 óra 30 percig. A rendezvény társelnöke – Palásthy György (OMBKE KFVSZ és
SPE HS) - 18 óra 30 perckor egy pohár pezsgő koccintással üdvözölte a már megjelenteket és
utána autóbuszokkal a Bolyki-pincészethez, az esti program helyszínére mentek.

Tufabányából kialakított Bolyki-pincészet bejárata

Bolyki-pincészet földalatti központi terme
A Bolyki-pincészet bejáratánál Bolyki János tulajdonos fogadta a résztvevőket egy pohár
pezsgővel, majd az ő kalauzolásával megtekintették a pincerendszert és borkóstolással
egybekötött vacsora következett. Minden megkóstolt bort a tulajdonos mutatta be és ismertette,
hogy milyen eredményeket értek el vele a hazai és nemzetközi borversenyeken. Eközben
besötétedett és a magas tufafalra kivetítették a Konferencia és Kiállítás üdvözlő feliratát.
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A megkóstolt pezsgő és a hat fajta bor
Május 5-én 8 óra 30 perctől indult a regisztráció és egymás után érkeztek a résztvevők. Az
összes résztvevő 202 fő volt. 9 óra 30 perckor a helyi médiának sajtótájékoztató tartott az
OMBKE, az SPE, a MOL és ME. A városi televízió az esti híradójában 10 perces összefoglalót
adott a rendezvényről.
A Plenáris ülés 10 órakor kezdődött a Bányászhimnusz trombitával történő (Pannonia Allstars
Ska Orchestra – röviden PASO – trombitása, Koós-Hután Dávid) megnyitójával.

Bányászhimnusz előadása
Majd a szálloda igazgatója ismertette a legfontosabb biztonsági szabályokat (dohányzásmentes
szálloda, dohányzásra kijelölt helyek, riasztási hang, menekülési útvonal, gyülekezési helyek,
orvosi ügyelet, stb.). Ezt követően Mirkóczki Ádám Eger város polgármestere köszöntötte a
rendezvényt. Itt került bemutatásra a rendezvény díszvendége, Fábián Béla geológus – szenior
úszóbajnok:
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Fábián Béla
„A 85 éves Fábián Béla 1937. január 10-én Pétervásárán született, Egerben 1946 óta él és 1949ben kezdett el versenyszerűen úszni. Úszóválogatott tagjaként legjobb eredményét a torinói
Európa-bajnokságon 200 méter mellen elért hatodik helyezés jelentette. Az 1960-as római
olimpiáról néhány tized másodperccel lemaradt. 1955 – 1960 között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem TTK geológia szakára járt és onnan az Országos Kőolaj és Gázipari
Tröszthöz ment dolgozni, mint kutató geológus. A magyar szénhidrogén-bányászatban 1992ig dolgozott, és mint területi főgeológus ment nyugdíjba. A szenior úszáshoz 1988-ban
kötelezte el magát, versenyzett Magyarországon, Európában számos helyen, Észak- és DélAmerikában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Elért eredményei szenior kategóriában:
• Több mint 100 magyar bajnokság győztese különböző számokban
• Európa-bajnokság 40 győzelem
• Világbajnokság 32 győzelem
• Szenior világjátékok 20 győzelem
• Csendes-óceáni bajnokság 15 győzelem
• Ázsiai bajnokság 4 győzelem
• Ausztrál bajnokság 5 győzelem
• 2017-es Vizes Világbajnokság (Budapest): 100 m-en világcsúcs, 200 m-en világcsúcs,
egri szenior férfi-női vegyes csapattal (összéletkor 320 év!) 200 m-en és 50 m-en 2.
helyezés Európa csúccsal
Elismerései:
• Eger Kiváló Sportolója
• Pro Agria díjas
• Heves megyei Príma-díj tulajdonosa
• Eger Város Fertálymesteri Testület fertálymestere
• Eger Csillaga díjas
• Magyar Szenior Úszók Örökös Bajnoka
2008-ban írt egy könyvet „Szenior úszás a világ körül 1988-2007” címmel, amelyet az OMBKE
KFVSZ – SPE HS kiállítási standjáról ingyen elvihető, és amelyet dedikál is.”
A rendezvényt megnyitotta és a Plenáris ülést levezette Palásthy György (OMBKE KFVSZ –
SPE HS) társelnök, ahol a következő előadások hangoztak el:
• Dr. Bíró Marcell elnök (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága): A
bányászati koncessziók jelentősége Magyarország energia ellátásában és a jövő
kihívásai
• Horváth Péter János elnök (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal):
Magyarország ellátásbiztonság az ukrán-orosz háború tükrében
• Homonnay Ádám igazgató (MOL Magyarország Kutatás – Termelés): MOL
Magyarország szerepe az ország energia ellátásában és lehetőségei a jövő kihívásaiban
• Molnár Zsolt elnök (SPE Magyarországi Tagozata): A lehetőségek világa
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•
•

Dr. Hatala Pál elnök (OMBKE): Változás – az egyetlen tényező
Dr. Turzó Zoltán intézetigazgató (ME MFK Kőolaj és Földgáz Intézet): A
szénhidrogén-bányászat, a geotermia és a kapcsolódó szakmák felsőfokú képzésének
helyzete, jövője és lehetőségei

Plenáris ülés előadói
Balról jobbra: Horváth Péter János, Dr. Bíró Marcell, Homonnay Ádám, Palásthy György
(levezető elnök), Molnár Zsolt, Dr. Hatala Pál, Dr. Turzó Zoltán, Mirkóczki Ádám

Plenáris ülés hallgatósága
A Plenáris ülést követően a Kiállítást Kőrösi Tamás (OMBKE KFVSZ – SPE HS) nyitotta meg.
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A kiállítás
Az ebédszünetben a szálloda mellett lévő „Olajmunkás” szobor megkoszorúzására került sor
id. Ősz Árpád (OMBKE KFVSZ, Szervező Bizottság elnök) megemlékezésével és vezetésével:
„Tisztelt Megjelentek!
Eger környékén a kőolaj már nagyon régóta ismert volt. Egy 1358. évi oklevél említ a honti
erdőkben átfolyó szurkos szennyezésű patakot. Ilyen kőolaj szennyezéses patak bőven lehetett
Eger környékén is és az itt összegyűjtött kőolajat használhatta fel Dobó István 1552-ben – 470
éve! - Eger várának védelménél. 1799-ben Kitaibel Pál ad hírt a recsk-parádvidéki „Bergöl”ről, majd 1806-ban Franz Waldstein von Waldenstein-nel írt közös munkájukban említik, hogy
a felhagyott recski (parádi) ércbánya falán csöpög le az olaj. 1818-ban Francois Sulpice
Beudant, a párizsi egyetem földrajztanára írja le, hogy a recski bitument kocsikenőcsként
használják.
A Kincstár megbízásából 1932-ben (90 évvel ezelőtt!) Schréter Zoltán és Rozlozsnik Pál
megkezdték a Bükk-hegység és környékének részletes földtani feltérképezését. 1953-ban két
nagyon fontos esemény történt. Az egyik, hogy a Demjénben 95 és 190 méterig lemélyített 10
mangánkutatási fúrásban jelentős kőolajnyomokat találtak. A másik, hogy 1953. április 4-én
megkezdték a Demjén-Sekély szerkezetkutató fúrások mélyítését. Az első olajos homokkő
átfúrása 1953. november 9-én a Demjén-Sekély-6. jelű fúrásban volt, amelyből 1954. január
26-án kezdődő rétegvizsgálat során felszálló kőolajtermelést kaptak. Ezután egymást követték
az újabb kőolaj felfedezések: 1954 – Demjén-Nyugat, 1955 – Demjén- Szomolya és DemjénKelet, 1957 – Demjén-Észak, 1958 – Demjén-Dél, 1959 – Andornaktálya, 1962 – Demjén –
Pünkösdhegy és 1986 – Demjén-Mély. A Demjéni-mezők kezdeti földtani kőolaj készlete
9 081 800 tonna, éghető földgáz készlete 429,9 millió köbméter volt. 2018-ig kitermeltek
1 376 500 tonna kőolajat (15,2 %) és 136,6 millió köbméter éghető földgázt (31,8 %). Tehát,
van még mit kitermelni!
A szobor, ami előtt állunk Búza Barna szobrászművész (1910-2010) „Olajfúró munkás” vagy
„Olajmunkás” című szobra. A szobor 1962-ben készült el és 1963-ban, a Demjéni kőolajmezők
felfedezésének 10-ik évfordulójára akarták felállítani. Hogy ez miért nem történt meg, nem
lehetett kideríteni. Végül is 1969 októberében helyezték el.
Ezzel a koszorúzással emlékezünk meg és hajtunk fejet azok előtt, akik eddig itt dolgoztak,
sokat tettek a szénhidrogén felkutatásában, kitermelésében és ezek kiszolgálásában, illetve azok
előtt is, akik most is itt dolgoznak és a jövőben dolgozni fognak.”
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Megkoszorúzott „Olajfúró munkás” vagy „Olajmunkás” szobor
Koszorút helyezett el: Dr. Hatala Pál elnök (OMBKE) és Varga István nyugdíjas (Egri Olajosok
Köre).
2022. május 5-én 14 órától két teremben párhuzamosan kezdődtek el a szekció ülések és
tartottak május 6-án 15 óráig. A 9 szekcióban (témakörben) összesen 36 előadás hangzott el, a
következő összetételben:
• Általános: 4 előadás
• Szénhidrogén kutatás: 3 előadás
• Szénhidrogén termelés: 8 előadás
• Szénhidrogén rezervoár: 6 előadás
• Földalatti gáztárolás: 4 előadás
• Finomítás & Termék-előállítás: 3 előadás
• Geotermia: 2 előadás
• Történeti (poszter): 2 előadás
• Vegyes: 4 előadás
Általában elmondható, hogy egy-egy szekcióban 60-70 fő hallgató volt, a többiek a kiállítás
standjaiban vagy standok között beszélgettek, információt gyűjtöttek, üzletet kötöttek vagy
csak csupán jól érezték magukat.
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Szekció előadás

Információcsere a kiállításon
A rendezvényen elhangzott 42 előadás (plenáris és szekciók) közül 37 volt magyar és 5 külföldi,
a 13 kiállító közül 10 volt magyar és 3 külföldi, a résztvevő 43 cég közül 38 volt magyar és 5
külföldi, a résztvevők 7 országból voltak jelen.
Papírformátumban készült egy programfüzet, amely tartalmazta a kiállítók bemutatkozását is,
valamint az előadások magyar és angol összefoglalója is kiadásra került egy füzetben. Az
előadások vetített dia anyaga – rendszerezés után – minden résztvevőnek már elérhető a
konferencia és kiállítás honlapján egy megküldött kód segítségével.
A május 25-i Gálavacsorát az Aspect/HHE és a TDE ITS társaságok finanszírozták, amelyek
képviseletében dr. Szabó György mondott pohárköszöntőt. A vacsora közben a Pannonia
Allstars Ska Orchesta (röviden PASO) Benkő Dávid billentyűse szolid és csendes szalonzenét
játszott. Miután a tányércsörgés alábbhagyott, Tóth Vera énekesnő és a billentyűs fergeteges
30 perces örömzene koncertet tartott, amelynek végén a vacsoravendégek felállva tapsoltak.
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Dr. Szabó György pohárköszöntője a Gálavacsora előtt

Tóth Vera és Benkő Dávid örömzene koncertje
Összességében elmondható, hogy a XXXII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia,
Kiállítás jól sikerült, a célját elérte, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a szervezőkhöz és
mindenki várja a folytatást.
id. Ősz Árpád
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Selmeci Lelkesítők
II.
Tisztelt Olvasó!
Néha-néha versikéket írok. Így történt ez 2019-ben is, a legutolsó Selmeci Szalamander előtti
öt héten is, amikor lelkesítő versikékkel próbáltam fokozni - bár nem szorultak rá - a Szent
Borbála Akadémiai Kör tagságának várakozási adrenalin szintjét.
Most, hogy ismét lesz Szalamander, folytatásban megosztom ezt a kedves tagtársainkkal.
Jó szerencsét!
Berta József
a. Rímbeszedett Lélek

Második lelkesítés:
Készüljetek mind, bányászok, kohászok,
várnak már rátok a selmeci leányok.
ha nem is a helyiek,
azt tuttira vehetitek,
hogy a hozott anyag jobb mindennél,
és Benke uram odafigyel a fektetési rendnél.
Házaspárok, meg férfi-női szakaszok,
én már nem is tudom, hogy ki vagyok.
Kinek a feleségével, lányával leszek egy szobában,
melyik firmatársam horkant mellettem föl az ágyban?
Készüljetek, pihenjétek ki magatokat előre,
ez az ige, hétfőre.

Fotó: Zelei Gábor
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Hirdetés
Mintegy 10 db Női kosztümre/Férfi öltönyre elég a kiváló minőségű, fekete, 60% pamut, 40%
műszál, kevert anyagú, nem gyűrődő 140 cm széles anyag.
Az anyag átvételének feltétele: Egyesületi egyenruhát kell belőle 3 hónapon belül készítenie
annak, aki az anyagot megkapta. Kisméretű egyenruha gombjaink is vannak.
HP
A család térítés nélkül felajánlja Fodor Béla egyenruháját. Kb. 178cm magas, 80kg-os
személyben lehetne kényelmes.
Titkárság

Gratulálunk!
A Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat 2022 április 23-án tartotta tisztújító
közgyűlését.
A közgyűlését elfogadta a szükséges beszámolókat és az öt tagú elnökségbe beválasztotta dr.
Szunyog Istvánt, a Miskolci Egyetemem Műszaki Földtudományi Kar docensét, dékánhelyettesét.
Dr. Horn János

Nekrológ Dr. Somosvári Zsoltról
A MÉRNÖK ÚJSÁG 2022 májusi számában (p:57) több, mint féloldalas megemlékezés
olvasható dr. Somosvári Zsoltról.
Az írás részletesen bemutatja a Miskolci Egyetem professzorának életútját és az alábbi sorokkal
zárul: „Halála nagy veszteség a bányamérnöki szakmának és a mérnöki kamarának egyaránt”.
Dr. Horn János
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FÖCIK Hírek

Már lehet jelentkezni a Földtani és Geofizikai Vándorgyűlésre!
(Budapest, október 14-16,)
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
2022. évben Társulatunk és a Magyar Geofizikusok Egyesülete ismét közösen rendez
Vándorgyűlést, amelyre szeretettel hívunk mindenkit!
FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI VÁNDORGYŰLÉS
"A JÖVŐ ÖSVÉNYEIN"
Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.
A Vándorgyűlés részletes információit, az 1. körlevelet és az online jelentkezés lehetőségét itt
találják.
A 2022. évben Budapestre tervezett Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés fókuszába két
kérdéskört állítottunk; ezeket igyekszik összekapcsolni a konferencia mottója is: „A JÖVŐ
ÖSVÉNYEIN”.
• Fókuszban a rezervoárok és az energetika
• Fókuszban a szakember utánpótlás
Továbbképzés
Ifjú földtudományi szakemberek számára a konferencia nulladik napján egy vagy két témában
rendezünk továbbképzést, majd a fő figyelem a még fiatalabb generáció felé fordul.
Pályázat középiskolásoknak
Pályázatot írunk ki középiskolás diákok számára „Miért leszek földtudós” címmel. Erre olyan
írásokat várunk, melyekben a pályázó fiatalok valamely aktuális, lakóhelyükhöz kötődő
földtudományi problémát mutatnak be a lehetséges megoldási javaslataikkal együtt.
Pályázat középiskolai tanároknak
Tükör pályázatként középiskolai biológia, fizika, földrajz, kémia tanárok számára „Hogy
nevelek földtudóst” címmel indul pályázat. A legjobb pályázókat természetesen díjazzuk, s
anyagaikat bemutathatják a konferencián is.
Kerekasztal beszélgetés
Az első előadói nap végén meghívott előadókkal rendezendő kerekasztal beszélgetés témája
szintén a földtudományok középiskolai oktatásának helyzete, és az egyetemi beiskolázás lesz.
Ismeretterjesztő terepi programok
A diákoknak és tanáraiknak a második napon ismeretterjesztő kirándulást szervezünk a Budai
hegységben, összekapcsolva geológiai és geofizikai gyűjtemények megtekintésével.
A Vándorgyűlés célja, hogy minél több szakemberhez eljusson a rendezvényen elhangzó
szakmai tartalom, ezért a jelenléti megrendezés mellett kifejezett hangsúlyt fektetünk a
rendezvény online közvetítésére.
Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága
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MEGHÍVÓ

Megtekintés böngészőben

TECHTRANSZFER
A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Igazgatóságának Hírlevele

MEGHÍVÓ
A Miskolci Egyetem Technológia és Tudástranszfer Igazgatósága tisztelettel
meghívja Önt és érdeklődő kollégáit; a 2022. június 8-án, szerdán tartandó TIP
KLUB - Hulladékgazdálkodási workshop rendezvényre.
A program helyszíne: Miskolci Egyetem FIEK épület C/2 Egyetemi Start-up
Központ. Az egész napos program keretében a következő eseményekre hívjuk és
várjuk!
REGISZTRÁCIÓ: https://forms.gle/FTSCsxS8H6em...
A rendezvény szakmai programja:
14:00 - 14:05

Hornyák Loránd, technológia és tudástranszfer igazgató – Miskolci Egyetem
Köszöntő

14:05 - 14 :20

István Zsolt, innovációmenedzsment osztályvezet ő, Miskolci Egyetem
A Miskolci Egyetem kompetenciái a hulladékgazdálkodás területén

14:20 - 14:45

Dr. Kulcsár Tibor, kutatás-fejlesztési igazgató, Metal Shredder Hungary Zrt.
Másodlagos alapanyaghasznosítás innovatív módszerei az
elektronikai hulladékok és akkumulátorok hasznosítása területén az MSH Zrtnél

14:45 - 15:10

Dr. Nagy Sándor, intézetigazgató – Miskolci Egyetem - Nyersanyagel őkészítési
és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Másodnyersanyagok hasznosíthatóságának vizsgálata a körforgásos
gazdaság szellemében

15:10 – 15:30

Török József, befektetési igazgató - Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési
Alapkezelő Zrt.
Kockázati tőke a környezeti fenntarthatóság érdekében

15:30 – 16:00

TIP tagok bemutatkozása

16:00 – 17:00

Networking, kötetlen beszélgetés

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
REGISZTRÁCIÓ: https://forms.gle/FTSCsxS8H6em...
Meghívó (PDF): https://www.uni-miskolc.hu/
Térkép: https://goo.gl/maps/4MqCK9gWTsFqrW3k7

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
WORKSHOP
2022/06/08 14:00
2022/06/08 17:00

3515 Miskolc-Egyetemváros, C/2. épület, Start-up Központ

Add hozzá a naptárhoz:

Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Igazgatósága
Miskolci Egyetem, Miskolc
Hungary

techtransfer@uni-miskolc.hu

Leiratkozás
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
VIII.
Fúrómunkások III.
Cabimas (Zulia, Venezuela)
Cabimastól 80 km-re délkeletre Mene Grande területén, a „Zumaque 1” számú kúttal 1914-ben
kereskedelmi mennyiségű kőolajat találtak. 1922-ben Cabros térségében található „Barosso 2”
kút termelésével együtt Venezuela belépett a kőolajtermelő országok közé. Camibas ma is
fontos szerepet játszik az ország legnagyobb kőolajmezőinek termelésében, amelyek a
Maracaibo-tó körül és alatt helyezkednek el. Az országban a legtöbb kőolaj-finomítás a
Cabimas környékén lévő finomítókban történik. Az első kutakra emlékezik az „Olajmunkások”
(al Trabajador Petroleo) szobor, amely fúrómunkásokat ábrázol.

Cabimas egyik külvárosi parkjában is felállítottak egy fúrómunkásokat ábrázoló szobrot.
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A Venezuela Oil Concession 1922. december 14-én a Maracaibó-tótól keletre a Los Barroso
tanyán kőolajat talált. A kút 100 000 hordó (~15 900 m3 ~ 13 510 tonna) kőolajat termelt
naponta. Camibas város legnagyobb parkjában 2014-ben felállított szökőkút körül kialakítandó
szoborpark első alkotása „A fúrómunkások” volt, amely erre az eseményre emlékeztet.

Caracas (Venezuela)
Venezuela egész gazdaságát és exportjának nagy részét egyetlen termékre, a kőolajra alapozza.
A kivitele értékének mintegy 4/5-ét a nyersolaj, a finomított kőolajtermékek és a földgáz
szolgáltatják. A kőolajipar mellett szinte eltörpülnek a gazdaság más területei. Az utóbbi
évtizedekben tovább nőtt a földgázbányászat jelentősége, fokozták a vegyészet kapacitását. Az
ország bevételeinek 96%-a származik a kőolajjal kapcsolatos bevételekből. A főváros egyik
terén található ez a fúrómunkások szobor.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
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Az energiaátmenetet tapasztalt mérnökökre kell bízni I.
A zöld politikusok - a számítógépes klímamodellek által biztatva - az energiaátmenetben
hatalmas káoszt teremtettek. Putyin és Hszi Csin-Ping bizonyára teljes ámulattal és hálatelt
tekintettel nézi a nyugati világ önpusztítását. A tapasztalt mérnököknek a lehető leghamarabb
össze kell szedniük a szétesett darabokat.
Évtizedek óta azt harsogják a klímapróféták, hogy az emberiség és a Föld bolygó pusztulásra
van ítélve, hacsak nem történik meg egy gyors és drasztikus beavatkozás (a Great Reset, a Nagy
Világújraindítás). Ennek következményeként az emberek növekvő félelemben élnek, és azt
veszik észre, hogy egyre szegényebbek lesznek.
Jó hír azonban, hogy az elmúlt ötven évben e próféták katasztrofális jóslatai mindannyiszor
teljesen tévesnek bizonyultak. További pozitív tény, hogy megszorultságában a találékony
ember mindannyiszor képes intelligens megoldásokat találni. Nem szabad feladni,
alkalmazkodni kell!
A mérnökök mindig is vezető szerepet játszottak a hatékony adaptációs technológiák
fejlesztésében. A mérnökképzésnek ezért távol kell maradnia az ideológia-vezérelt
számítógépes klímamodellektől. E modellek rossz irányba terelgetik őket. Ezt üzenem a
műszaki akadémiáknak és a műszaki egyetemeknek.
Összegzés. Az elmúlt évszázadokban a hitet és a babonát racionális gondolkodás váltotta fel.
Fokozatosan világossá vált például, hogy a szélsőséges időjárást nem titokzatos istenek, hanem
különféle természeti erők összetett kölcsönhatásai alakítják. Egy másik példa azt mutatja, hogy
a primitív középkori gyógyítók lépésről-lépésre napjaink képzett orvosai lettek. A felvilágosult
gondolkodók világnézete nagy technológiai fejlődést hozott számunkra a társadalom minden
szektorában. Ennek eredményeként az életminőség nagy mértékben javult. A forradalmi
átalakulás központi eleme az volt, hogy a mérés lett az ismeretforrás. A mérnökök
nélkülözhetetlen szerepet játszottak az új felfedezésekhez szükséges mérőberendezések
kitalálásában, megtervezésében és elkészítésében. E szerep még fontosabbá vált a mai technológiailag magasan fejlett - társadalomban, ahol a természetes és az antropogén
rendszerek komplex módon hatnak egymásra. A mai műszaki egyetemekre nagy felelősség
hárul az új mérnökgeneráció nevelésében. Nélkülük nem lesz fenntartható jövőnk.
A mérések összegyűjtése és elemzése lehetővé teszi komplex rendszerek tulajdonságainak
meghatározását és megjelenítését. A gyakorlatban ezt általában úgy kell elérni, hogy a rendszer
belső mechanizmusait még nem is ismerjük. A rendszertulajdonságok empirikus – időbeli és
térbeli – ismerete szerencsére gyakorta elegendő ahhoz, hogy a rendszer megváltozásai esetén
meghozzuk a megfelelő döntéseket. Ez különös jelentőséget kap abban az esetben, ha sürgősen
kell dönteni, mert a döntéshozóknak nincs idejük megvárni, hogy elegendő mennyiségű
megbízható elméleti ismeret gyűljön össze. Más szóval, a gyakorlati cselekvés kényszerében
sokszor nem várhatunk az elméleti modelleken keresztül adódó tudományos magyarázatokra.
Az ilyen helyzetben a legbölcsebb, amit tehetünk, hogy méréseket végzünk és elemezzük
azokat, és nem az, hogy nagy bizonytalanságokkal rendelkező elméleti modellekre alapozzuk
döntéseinket. Gondoljunk csak a Föld éghajlatára, ahol még sok évtizedbe telhet, hogy jobban
megértsük, valójában mi történik.
A mai kor döntő kérdése - amit minden műszaki egyetemeknek fel kell magának tennie - a
következő: Valóban olyan áldás-e az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom ideológiája
a természet és a társadalom számára, mint amilyennek naponta igyekszenek elhitetni? A CO2
végül is a földi élet építőköve? Ha több bioterméket akarunk, akkor ugye több CO 2-re van
szükségünk?" És ami a „zöld” energiát illeti, a nap- és szélenergia csakugyan nem
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megbízhatatlan? És ezeknek az energiaforrásoknak a hidrogéntárolással való kombinálása
csakugyan nem megfizethetetlen? A józan mérnöki megfontolás számára nem ezek lennének a
tipikus szempontok?
Az elmúlt évtizedekben a politikai döntéshozók elméleti modellekbe vetett hite drámai módon
megnőtt. Ez részben a modern számítógépek lenyűgöző számítási teljesítményének köszönhető.
Valójában a számítógépes modellekbe vetett bizalom olyan nagyra nőtt, hogy a kormányzati
politikában a modellezés egyre inkább felváltja a valódi méréseket. A kormányzatok ezáltal
saját kis buborékvilágot teremtenek maguknak. Ezért van az, hogy egyre több politikai
intézkedés nem a valóságon, hanem politikai álmokon alapul. Egyre inkább ideológiai modellek
határozzák meg, hogy minek kell történnie. A legismertebb példa a klímapolitika, az
energiapolitika és a covid-19 politika. Ezzel az irracionális fejleménnyel visszazuhanunk a
felvilágosodás előtti hiedelmek és babonák világába, ami most abban nyilvánul meg, hogy
számítógépes modellekre bízzuk magunkat.
Ahelyett, hogy az egyetemek hangoztatták volna kritikájukat e tendenciával szemben,
belementek a játékba. Ami minden bizonnyal anyagi hasznot is jelent számukra, ugyanakkor
az egyetemi kutatás politikai hobbilóvá silányult. Ez rossz hír az egyetemi oktatás minőségére
nézve.
Az én „alma materem” például, a Delfti Műszaki Egyetem nem a valós méréseket, hanem az
éghajlati modellek eredményeit tekinti irányadónak. Ezekre a modellekre alapozva fejlesztik a
technológiát a globális „felmelegedési válság” megállításának képzetében. Gondoljunk csak
arra a hiedelemre, miszerint a szélturbinákkal, napelemekkel és biomassza-erőművekkel
fenntartható módon kielégíthető a világ energiaszükséglete. Az egyetemem még díszdoktori
címet is adományozott az Európai Unió (EU) alelnökének, Frans Timmermansnak, a zöld
babona bajnokának. Mivel a virágzás és a jólét kulcsa a megbízható és megfizethető energia,
ez a díszdoktori cím egyetem számára egy történelmi jelentőségű kudarc.
A következőkben felhívást intézek a műszaki egyetemekhez, hogy térjenek vissza a
műegyetemi feladatokhoz, vagyis a technológiai lánc mérnöki fejlesztéséhez. Ebben a láncban
új technikai megoldások a valóságot leíró mérések alapján születnek. Inspiráló példa lehet az
infravörös csillagászat, ahol a James Webb távcső egyedülálló méréseket fog végezni az
Univerzumról. Ezeket az új méréseket a meglévő elméletek tesztelésére és újak kidolgozására
fogják használni. Várható, hogy a világegyetemről szerzett új ismeretek sokasága („az általános
kép”) saját naprendszerünk és ezáltal a Föld éghajlatának jobb megértéséhez is hozzá fog járulni
(főszerepben a Nappal). Az ember energiaellátása szempontjából pedig a műszaki mérések
sokasága egyértelműen azt mutatja, hogy a jövő messze legígéretesebb energiaforrása az
atomenergia. Az energiakutatás napirendjében nem politikai rögeszméknek (például
szélturbináknak, a napelemeknek és biomassza-erőműveknek), hanem a modern
atomerőműveknek kell előtérbe kerülniük. Nem szélmalom-mérnökökre, hanem
atommérnökökre van sürgősen szükség.
Az egyetemi testületeknek mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy egyetemüknek új ötletek
táptalajaként kell szolgálni. Ehhez inspiráló kutatási és oktatási környezetre van szükség,
ahol szívesen fogadják az új koncepciókat, és a hallgatók kibontakoztathatják
tehetségüket, nemüktől, külső megjelenésüktől, vallásuktól és származásuktól
függetlenül. A rossz ötleteket megfigyeléssel és érveléssel kell kiszűrni, nem pedig a kreatív
elmék elhallgattatásával, mondván, hogy ők nem eléggé igazodók (“woke”), vagy mert
nem fogadják el az uralkodó konszenzust.
Végezetül hadd zárjam ezt az összefoglalót a műszaki egyetemeknek szóló néhány tanáccsal.
Mérnökképzése minősége érdekében – tehát hallgatói érdekében – olyan irányváltást indítsanak
el, amelyben ismét a kritikai gondolkodás, a tényleges megfigyeléseken alapuló igazságkeresés,
az innovatív műszaki megoldások válnak a kiindulóponttá. Ezeknek a megoldásoknak nemcsak
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műszakilag kell megvalósíthatónak lenniük, hanem gazdaságilag is kifizetődőnek ahhoz, hogy
értéket jelentsenek a társadalom számára. Külön tanácsom, hogy a szélsőségeket és a politikát
tartsuk távol az egyetem kapujától, és soha ne adjunk díszdoktori címet hatalmon lévő
politikusoknak.
Racionális gondolkodási erő. A természet- és műszaki tudományok tudásterülete olyan
alapvető törvényeken alapul, amelyek a körülöttünk lévő természeti jelenségek viselkedését
írják le. A végcél az, hogy mindent megmagyarázzunk, amit az emberek a természetes
rendszerben (a Föld felszíne alatt, a felszínen és a felszín felett) észlelnek. A természeti
jelenségekre vonatkozó ismereteket természettudományi modellek sűrítik magukba. Az efféle
modellekkel a természeti jelenségek utánozhatók és tanulmányozhatók, manapság nagy
teljesítményű számítógépek segítségével (“számítógépes szimuláció” révén). Ezeket a
szimulált megfigyeléseket valós megfigyelésekkel mennyiségileg (kvantitatívan)
összehasonlítva tesztelhetjük a modellek valóságfokát. (Ezt nevezzük a modell validálásának.)
Validált modellekkel hasznos jövőbeli előrejelzéseket lehet készíteni (gondoljunk például a
bolygók mozgására a makró világban, vagy a molekulák viselkedésére a mikrovilágban).
Ezeket a forgatókönyveket később össze lehet hasonlítani valós mérésekkel. Az igazi
kutatókban minduntalan új és új kérdések merülnek fel, és folyamatosan új méréseket végeznek.
Valójában ez a tudomány lényege.
A híres fizikus, Richard Feynman ezt mondta az elméleti modell ellenőrzéséről: “Ha nem
egyezik a természettel, akkor rossz, elvetendő. És ez az egyszerű kijelentés a tudomány kulcsa.
Nem számít, milyen szép, amit kigondoltál, nem számít, milyen okos vagy, és az sem, hogy
milyen nagy tekintélyű ember állítja. Ha nem egyezik a kísérlettel, akkor rossz. elvetendő.”
Más szóval, a mérések mutatják meg, hogy mennyire bízhatunk az elméleti modellekben.
Egyrészt a megfigyelt dolgok megértésének tudományos folyamatában, másrészt a
várható bizonytalanságok becslésében. Minél összetettebb a valóság, annál a modellek annál
bizonytalanabbak. Vegyük figyelembe a Föld éghajlati rendszerének rendkívüli összetettségét,
azaz az éghajlati modellek kimenetének nagy bizonytalanságát. A mérnökök a lehetséges
legjobb minőséget követelik meg műszaki modelljeiktől. Végül is a mérnöki termékeknek
100%-ban kiszámítható tulajdonságúnak kell lenniük. A megbízhatatlan termékeknek nincs
piaca. Ez lehet az oka annak, hogy a mérnököket kiszorították az állami szervezetekből.
Delft, 2022.03.23.
A. J. Guus Berkhout, geofizikus professzor-emeritus, a CLINTEL elnöke és a Holland Királyi
Művészeti és Tudományos Akadémia tagja
Sopron, 2022. 03.24.
Fordítás: Szarka László Csaba geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja, a CLINTEL
magyarországi követe

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

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