Hírlevél
2022/21
2022.05.27.

113. Tisztújító Küldöttgyűlés
Egyesületünk 2022. május 21-én Budapesten, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatósága Dísztermében tartotta Tisztújító Küldöttgyűlését.
A küldöttgyűlésen Hatala Pál elnök úr adta át az Egyesületünk kitüntetéseit.
A kitüntetettek listáját itt olvashatják.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

MEGHÍVÓ
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Péch Antal születésének 200. évfordulóján ünnepi megemlékezést szervez
Selmecbányán, 2022. június 14-én.
Program:
1. Koszorúzás és ünnepi megemlékezés Péch Antal sírjánál
Találkozó 14:00-kor a Szélaknai Kapunál
2. Közös séta a városban, érintve Péch Antal pályájának fontosabb helyszíneit
„Túravezető”: Dr. Fricz-Molnár Péter
3. Közös vacsora a Kis Matej különtermében
18:00 órától
Utazás és szállásfoglalás egyénileg.
A részvételi szándékot kérjük 2022. június 3-ig jelezni az OMBKE titkárságán.

JÓ SZERENCSÉT!
Kőrösi Tamás
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Energetikai hírek
Dr. Horn János
Zöld jelzést kapott a mátrai erőmű átalakítása
A Kormány a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette és
elfogadta egy 500 MW-os, kombinált ciklusú gázerőmű, valamint a lignitbányák rekultivált
területén összesen 200 MW kapacitással két naperőmű építését, valamint egy vegyes tüzelésű
kiserőmű építésének előkészítését.
Forrás MÉRNÖK ÚJSÁG 2022 május (p: 10)

Európa egyik legnagyobb kapacitású zöldhidrogén üzemét építi fel a MOL
Százhalombattán
A 22 millió eurós beruházás lehetővé teszi, hogy a társaság megújuló forrásból származó
elektromos áram segítségével évente 1600 tonna zöld hidrogént állítson elő és ezzel 25000
tonnával csökkentse a széndioxid kibocsájtást. A 2023-ban működésbe lévő berendezés által
gyártott zöld hidrogént a MOL a Dunai Finomítóban az üzemanyaggyártás során, saját hidrogén
hálózatában használja fel.
Forrás: MÉRNÖK ÚJSÁG 2022. május (p.10)

Uránszilánkok
„Megatonokból a megagwattokat”
Dr. Hajtó Ödön tollából jelent meg a MÉRNÖK UJSÁG 2022. májusi számában (p.:54-55) a
fenti címen, mely részletesen foglalkozik az 1953-ban indult hazai uránkutatással.

Az Orbán kormány miniszterek feladat – és hatáskörei és az
államtitkárok
2022. május
Az interneten jelent meg az Orbán kormány minisztereinek (11 minisztérium van) részletes
feladat és hatásköre, valamint a tárcák 56 államtitkárainak neve is.
A szakmánkat/hivatásunkat közvetlenül érintő Dr. Palkovics László Technológiai és ipari
miniszter feladat- és hatásköre 16 pontban van leírva, ebből három:
• bányászati-ügyekért,
• energiapolitikáért,
• környezetvédelemért.
A tárca új államtitkárai:
• Koncz Zsófia
• Kutnyánszky Zsolt
• Raisz Anikó
• Steiner Attila
• Vitézy Dávid
Forrás: részletesebben az interneten.
Dr. Horn János
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Könyvismertetés
Hogyan dolgozzunk otthonról (és maradjunk mégis normálisak)

A koronavírus válság alatt megismerkedtünk egy új szakkifejezéssel. A reziliencia általános
értelemben rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely egyénnek azon reaktív képessége,
hogy erőteljes vagy akár sokk szerű külső hatásokhoz sikeresen alkalmazkodjék.
Azt a képességet jelöli, hogy az ember gyorsan vissza tudja nyerni eredeti állapotát a nehéz
élethelyzet átélése után is.
A pandémia kezdete óta egyre többen és egyre több időt dogozunk otthonról és ez a
korábbiakhoz képest mindennapos kihívást jelent.
Számtalan kérdés merült fel, a teljesség igénye nélkül:
Miért teljesen más az otthoni munka, mint az irodai munkavégzés?
Hogyan dolgozzunk otthonról, hogyan tanuljunk meg szüneteket tartani?
Miként válhatunk hatékonyabbá a megfelelő napirend segítségével?
Hogyan őrizzük meg a mentális egészségünket ebben a felfordult helyzetben?
E nyomasztó kérdésekre igyekezett választ adni Rebeca Seal szabadúszó újságíró, televíziós
személyiség, magazinszerkesztő legújabb „SOLO – HOW TO WORK ALONE (AND NOT
LOSE YOUR MIND” című könyve, amit magyarul a HVG kiadó megjelentetett (328 oldal,
kiadás éve: 2021). A könyv választ ad arra is, hogyan hat agyunkra, munkavégzésünkre és
jóllétünkre, hogy nem irodai keretek között és nem mások társaságában dolgozunk. Tanácsai
révén fejleszthetjük rugalmasságunkat, hatékonyabbak lehetünk, valamint megőrizhetjük a
munka és a magánélet egyensúlyát.

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
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

Selmecbánya
OMBKE székház
Szlovénia

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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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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Selmeci Lelkesítők
III.
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

Harmadik lelkesítés:
Matrica az autón, töltőn a tartalék máj,
meglepés nem érhet.
Nótákat gyakorlom, a fokos is éles már,
előöblítem a vesémet.
A ráhangolódás 110%-on pörög,
vár Selmecbánya és a sörök,
s a jóbarátok, mind csinosban,
a Cosmopolitan mellett ne parkolj tilosban!

Fotó: Zelei Gábor
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17. Európai Bányász - Kohász Napok /14. Szlovákiai
Bányavárosok Találkozója
Selmecbánya 2022. szeptember 7-11.
Tisztelt tagtársak!
Összeállt a Knappentag programja
Szerda, szept. 7.
11.00 – 16.00 – Regisztráció
10.00 – 13.00 – Konferencia: „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió
nyersanyag politikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése - Az európai
montanisztikai örökség szekció
Csütörtök, szept. 8.
08.00 – 13.00 – Regisztráció
09.00 – 12.00 – Konferencia: „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió
nyersanyag politikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése - Az európai
montanisztikai örökség szekció
14.00 – 18.00 – Kirándulások (Hodrusbánya – Mindenszentek bánya, Bányászati Múzeum
kiállításai Selmecbánya, Pénzverde Körmöcbánya, Bányászati múzeum – András Táró
Körmöcbánya)
13.00 – 17.00 – Konferencia: „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió
nyersanyag politikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése – Raw materials day
-szekció
17.00 – Mons. Jozef Boltižár elméktáblájának leleplezése a katolikus plébánia épületén
18.00 – 19.00 A 17. EKHT ünnepélyes megnyitása a VEBH zászló felvonása
19.00 – 22.00 Ünnepélyes Szalamander Szakestély
Péntek, szept. 9.
08.00 – 12.00 – Regisztráció
08.00 – 09.30 – A Szlovák bányakamara közgyűlése
09.00 – 12.00 – Konferencia: „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió
nyersanyag politikájában –a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése -szekciók közös
összefoglalója
09.00 – 12.00 – Kirándulások (Szlovák bányászati múzeum kiállításai – Selmecbánya,
Szlovák bányászati levéltár- nyitott napok-Selmecbánya, Potter gépének födje – Újbánya, a
Kialudt tűzhányó földjén – Libetbánya, Úrvölgy – Sandberg összekötő vágat, A réz
múzeuma Úrvölgy)
10.00-24.00 – Kis vásár – jó dolgok Selmec környékéről (Szent háromság tér)
13.00 – 14.00 – Selmecbányai önkormányzat ünnepélyes közgyűlése (Szent Katalin
templom)
15.00 – 17.00 Országos Bányásznap (Szent Katalin templom) kitüntetések átadása, szakmai
személyiségek találkozója, Miniszteri kitüntetéseket a Gazdaságügyi minisztérium
képviselője fogja átadni
17.00 –
Arany és ezüst alkímiája (Szent háromság tér)
17.00 – 18.00 – Fogadás
18.00 – 19.00 – A szalamander felvonulás sorakozója
19.00 – 21.00 – Szalamander felvonulás
21.00 – 24.00 – Firekunst I. – Zene és tánc (Szentháromság tér)
Szombat, szept. 10.
08.00 – 10.00 – Regisztráció
10

10.00 – 11.00 – Ökumenikus istentisztelet (plébánia templom)
10.00-24.00 – Kis vásár – jó dolgok Selmec környékéről (Szent háromság tér)
11.00 – 12.00 – Koncert – Bergkapelle Leoben – Seegraben, Montanuniversität
fúvószenekara
12.00 – 13.00 – Polgármesteri fogadás (delegációk képviselői) -Kulturközpont terme
13.00 – 14.00 – Közös ebéd a résztvevők számára, egyesületek – sátor vagy étterem
14.00 – 15.00 – Felvonulás sorakozója (Akadémia utca a plébánia templomtól a Botanikus
kertig
15.00 – 16.00 – Bányász és kohász egyesületek felvonulása (Plébánia templom Szentháromság tér)
16.00 – 17.00 Felvonulók érkezése a Szentháromság térre
Program a bányászok, kohászok és a közönség részére, egyesületi zászlók
Ünnepélyes szalagozása, Szent Borbála kitüntetések és más partner
egyesületek kitüntetéseinek az átadása, közös fénykép, a végén közös himnikus ének
17.00 – 18.00 – Firekunst II. – zene és tánc (Szentháromság tér)
18.00 – 21.00 – Jó szerencsét (Szentháromság tér)
Esti kultúrműsor. Fellépnek: szlovák pop opera trio La Gioia
Krtíšan folklór együttes, vendégművészek külföldről
21.00 – a 17.EKHT és a Szlovák bányavárosok 14.találkozójának a befejezése
Vasárnap, szept. 11.
09.00 – Kirándulás – Geopark tanösvény vezetővel, Hodrusbánya – Mindenszentek bánya,
Bányászati Múzeum kiállításai Selmecbánya, Pénzverde Körmöcbánya, Bányászati
múzeum – Andrej Táró Körmöcbánya, Potter gépének országa – Újbánya, a Kialudt
tűzhányó földjén – Libetbánya, Úrvölgy – Sandberg összekötő táró Úrvölgy, A réz múzeuma
Úrvölgy)
Werner Norbert

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
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Nekrológ
Nagy Gyula, okleveles olajmérnök (1956 – 2022)
(A 2022. április 29-i gyász-szakestélyen elhangzott Praeses-i megemlékezés)
Mélyen Tisztelt Gyász-Szakestély, Kedves Barátaink!
Emlékezni, méltó módon, végső „Jó szerencsét!” mondani gyűltünk most össze.
Emlékezni Nagy Gyula, alias Vedelde barátunkra, a nagyszerű kollégára,
firmatársunkra, a kiváló vezetőre, aki a selmeci hagyományok avatott ismerője és ápolója is
volt.
Aki tetteivel, viselkedésével vívta ki szűkebb és tágabb környezete nagyrabecsülését,
aki örökre megmarad emlékezetünkben.
Igazi bányász volt, és azt hiszem, ebben a megállapításban minden benne van! Szerette
és tisztelte a selmeci örökséget, azokat az évszázados hagyományokat, melyek, mint a kovász
tartják össze a bányászok, erdészek, kohászok közösségét.
Az 1979-es miskolci egyetemi végzést követően Orosházán kezdte szakmai pályafutását, de
néhány év után a szíve visszahúzta a szülővárosába, Egerbe. Itt sok évig fáradhatatlanul
dolgozott azon, hogy a Demjéni mező hanyatlásnak indult olajtermelését az ő irányításával,
néha új technológiák bevezetésével is, szinten tartsák, és a mező életét meghosszabbítsák.
Ezután országos jelentőségű feladat, a Zsanai földalatti gáztároló beruházásának, majd
beüzemelésének irányítása következett, s ott is kiváló munkát végzett.
A 2000-es évek elején újabb szakmai állomás, újabb vezetői lépcső következett, Szolnokról a
MOL Rt. termelési főmérnökeként az egész ország kőolaj-és földgáztermelését irányította.
Később a Zsanán megszerzett szakmai tapasztalatának és tekintélyének eredményeként
megbízták Algyőn a Szőreg-I biztonsági gáztároló beruházásának irányításával. Itt, nagyszerű
szervezői, vezetői munkája nyomán kiépült Európa első önálló stratégiai földgáztárolója, amely
Magyarország gázellátás-biztonságának egyik fő sarokpontja.
A termelés és tárolás után a szakma harmadik nagy szegmensében, a földgázszállításban is
nagyot alkotott, ő volt a magyar gázimport diverzifikációját nagyban segítő VecsésBalassagyarmat földgázvezeték beruházásának vezetője is.
Személyes példamutatása, kiváló emberi tulajdonságai, a hagyományok iránti elkötelezettsége
is megalapozták megfontoltságát, munkabírását, jó kapcsolatépítő és szervező készségét,
melyek az említett nagyszerű szakmai eredményeiben csúcsosodtak ki.
Gyuszi igaz, önzetlen barát volt, aki társaiban mindig a jót kereste, de ha kellett, tudott kemény
is lenni, s megalkuvás nélkül harcolt az olaj-és gázipar érdekeiért.
Csodálatos jó barát nyomasztó hiányát érezzük most, de mégsem veszítettük el, hiszen Gyula
velünk volt, s szívünkben-lelkünkben mindig velünk marad!
Bátran szállt szembe a betegséggel, s emelt fővel ment el, hogy már csak az égi olajmezőkről
felügyelje az utódok ténykedését.
Drága Gyuszi Barátunk, elmentél azon az úton, amit csak egyedül, magányosan tud megjárni
az ember, itt hagyva bennünket a gyász nehéz terhével. Tudjuk, hogy a búcsú örök és
megmásíthatatlan, ugyanakkor hisszük, hogy mindig emlékezni fogunk Rád, fogjuk még Rád
köszönteni teli poharunkat, és az ősi selmeci bányász búcsúztató dal szerint:
Ha majd a sír elnyel,
Hűséges vérségünkkel
Fejfádra írjuk fel:
Bár elvitt a halál
Szívünk mégis Rád talál
Jó Szerencsét!

Kőrösi Tamás
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In Memoriam Szobota Lajos
(1958 – 2022)

2022. április 30-án váratlanul elhunyt Szobota Lajos, Rudabánya Város volt
polgármestere, 2020-tól a helyi önkormányzat képviselője, egyesületünk volt tagja.
Rudabányai bányászcsaládból származott, ő maga a kohász szakmát választotta:
Dunaújvárosban szerzett felsőfokú végzettséget. Első munkahelye a diósgyőri LKM acélgyártó
üzeme volt, majd az egykori rudabányai vasércdúsító-mű, később pedig a Rudagipsz Kft.
feldolgozó üzemének vezetője lett. 2002-ben Rudabánya Nagyközség polgármesterévé
választották. 17 éven keresztül, 2019-ig állt a település élén. Áldozatos munkájának
eredményeként az 1985. évi bányabezárás után mély válságba került Rudabánya ismét a
fejlődés útjára lépett. Különösen sokat tett azért, hogy a távoli múltba visszanyúló helyi
bányászhagyományok tovább éljenek és gazdagodjanak. Elsősorban az ő érdeme volt 2006-ban
a nagyhírű Bányászattörténeti Múzeum megmentése. Ugyanis miután elmaradt a minisztériumi
támogatás, a megyei és az országos hatóságok az intézmény megszüntetésén vagy áthelyezésén
gondolkodtak. Szobota Lajos erélyes fellépésének köszönhetően a múzeum végül Rudabányán
maradt, az épületét felújították, és ma az önkormányzat fenntartásában működik.
2008-ban – többéves előkészítő munka után – elérte, hogy Rudabánya ötszáz év után
ismét városi címet kapott. Ekkor indította el a Bányásznaphoz kapcsolódva a Városnapok
sorozatát, ahol neves előadók léptek fel több ezer néző előtt. Ezeken és a későbbiekben máshol
is nagy súlyt fektetett a bányászhagyományok és -kultúra megjelenítésére. A város művelődési
intézményeit arra ösztönözte, hogy fejlesszék térségi kulturális központtá a települést. Ennek
nyomán indultak meg azok az évente ismétlődő nagyrendezvények, amelyek a közeli és
távolabbi volt bányásztelepülések művészeti csoportjainak biztosítottak bemutatkozási
lehetőséget, illetve a bányászmúlt iránt érdeklődők számára nyújtottak tartalmas
ismeretterjesztő programokat (Múzeumok Éjszakája, Gvadányi József Emlékhét, Rudabányai
Múzeumi Nap, Országos Bányász Dalostalálkozó, Mazsorett-találkozó stb.)
Polgármesteri ideje alatt megújultak a városi intézmények, és nagyszabású
idegenforgalmi beruházások történtek. A volt vasércbányában létrejött a világhírű őslénytani
leletek védelmét és részbeni bemutatását szolgáló Rudapithecus Látványtár, valamint a
vendégeket kiállításokkal és filmvetítésekkel váró Rudapithecus Látogatóközpont.
Kezdeményezésére az önkormányzat megvásárolta az utolsó régi, jellegzetes rudabányai
lakóházat, amelyben Tájház létesült a kétlaki bányász életmód emlékeinek bemutatására. A
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térség legújabb nevezetessége, a volt vasércbányában kialakult Bányató körül tanösvény
létesült, amely a bányászat történetével és geológiai érdekességekkel ismerteti meg a
látogatókat.
A történelmi hagyományokra való tekintettel a 2000-es évek elején felvette a
kapcsolatot a középkori felső-magyarországi bányavárosi szövetség tagjaival (Telkibánya,
Gölnicbánya, Szomolnok, Igló, Jászó, Rozsnyó), és meg-megélénkülő kapcsolatokat alakított
ki velük. Testvértelepülési megállapodást kötött a volt Gömör megyei, ma Szlovákiában
található Dobsinával, ahonnan a 19-20. század fordulóján sok bányászcsalád települt át
Rudabányára; a Székelyföldön fekvő, ásványvizéről világhírű Borszékkel, ahol egykor szén- és
kőbányászat is folyt; s végül a kárpátaljai Badalóval, amely Gróf Gvadányi József (1725-1801)
rudabányai születésű író és lovasgenerális személyén keresztül kapcsolódik Rudabányához.
Szobota Lajos elismert, kiváló településvezető volt. Hivatali ideje alatt számos szakmai
testület munkájában vett részt (Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége,
Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége stb.) Személyét tisztelet és
megbecsülés övezte helyi, megyei és országos szinten egyaránt. Tanácsát, véleményét gyakran
kérték ki kollégái önkormányzati és egyéb ügyekben. Cselekedeteit mindenkor segítőkészség
és jóindulat jellemezte.
Sajnos hirtelen fellépő egészségügyi problémái megakadályozták abban, hogy a 2019.
évi helyhatósági választás után is folytassa eredményes városvezetői tevékenységét, de mint
önkormányzati képviselő, továbbra is részt vett a közügyekben. Váratlan halála mélyen
megdöbbentette a település lakosságát.
Szobota Lajostól 2022. május 13-án nagy részvét mellett vettek végső búcsút a
rudabányai falusi temetőben. Mindazok nevében, akik ismerték, tisztelték és szerették, fájó
szívvel mondunk utolsó
Jó szerencsét!
Hadobás Sándor

Szobota Lajos felmutatja a Rudabánya Város kulcsát a 2008. évi városavató ünnepségen,
miután átvette azt a mellette álló Gyenesei István területfejlesztési minisztertől.
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In Memoriam Solymár András
1944 – 2022
aranyokleveles, metallurgus szakos kohómérnök

Született 1944. szeptember 21-én Komádiban. A miskolci Gábor Áron Kohó- és
Öntőipari technikumban szerzett technikusi oklevelet 1964-ben. Ugyanebben az évben felvételt
nyert a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karára, ahol 1969-ben vas- és
fémkohász szakon védte meg diplomáját.
1969 szeptemberében a zagyvarónai Ötvözetgyárban helyezkedett el, ahol kezdetben
gyakornokként, majd különböző beosztásokban dolgozott. A termelésirányítás területén hamar
bekapcsolódott az újító mozgalomba, amit számos, sikeres ésszerűsítési megoldás is igazol.
Jelentős szerepet vállalt a ferroszilíciumot gyártó üzem anyagmozgatási folyamatainak teljes
körű gépesítésében, amelynek eredményeként megszűntek a szilikózisos munkahelyek,
valamint az úgynevezett Sőderberg – önsülős rendszerű – elektródák alkalmazásának területén,
mely által a termelés gazdaságosabban működhetett.
1976-tól fejlesztési osztályvezetőként vállalt szerepet a ferroszilíciumot gyártó
kemencék geometriai méreteinek korszerűsítése, valamint a kemencéket villamos energiával
ellátó elektródák terhelés alatti félautomatikus utánfogását lehetővé tevő berendezés
megépítése területén. Lengyel-magyar kooperációban közreműködésével változatható
osztókörű villamos kemence épült, az elektródák hidraulikus mozgatásának bevezetésével.
Metallotermikus módszerrel előállított termékek fémkihozatala aktív közreműködésével 8587%-ról 95-98%-ra emelkedett.
Munkássága értékeléseként „kiváló dolgozó”-i, „kiváló újító”-i és „kiváló feltaláló”-i
arany-, ezüst- és bronz fokozatban, valamint a „kiváló munkáért” elismerésben részesült.
1967 óta az OMBKE aktív tagja, a 40 és 50 éves tagsága alkalmából Sóltz Vilmos
emlékérmet kapott, 2005-ben pedig az egyesület „Salgótarjáni Osztálya” fennállásának 110.
évfordulója alkalmából elismerő oklevelet. Az utóbbi vezetői ciklusokban a kohász titkári
feladatkörben segítette – elhunytáig – a tarjániak működését.
1989-ben a Carbovan Kft. alapító tagjaként és ügyvezető igazgatójaként dolgozott
tovább, ferroötvözetek előállításával és feldolgozásával foglalkoztak.
1999-től egészségügyi okok miatt nyugdíjba kényszerült. Néhány évvel később
hőtárolással kapcsolatos feladatok megoldása került látókörébe, melyet sikeresen megoldott.
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A Salgótarjáni szervezetnél a szakmai és ismert dalokat énekelni szerető bányász és
kohász társakból 2004-ben kialakult egy rendszeresen gyakorló és több helyen is fellépő
úgynevezett Bányász-Kohász Dalkör, melynek alapítói között volt ő is 2004 óta. A Dalkör
többször járt Erdélyben, közelebbről Óradnán az ottani kisszámú magyarság rendezvényein, az
ún. Magyar Napokon. Egyik alkalommal megismerkedtünk Bálint Tibor erdélyi magyar író
feleségével, aki „elpanaszolta”, hogy szeretne férje emlékére egy kis harangot szerezni. Bandi
barátunk kezébe vette a kérést, szép szakmai feladatot érzett benne és megoldotta az óhaj
teljesítését, így ezentúl ez a kisharang rá is emlékezik Kolozsvárott.
Számára az utolsó műszak március 6-án következett be, a Salgótarjáni Temetőben
alussza örök álmát.

Liptay Péter

In Memoriam Németh Ferenc
Tisztelt Tagtársak,
gyászhírt kell megosztanom Veletek:
Németh Ferenc bányamérnök tagtársunk elhunyt.
Búcsúztatása 2022. május 31-én 14 órakor lesz a móri Kálvária temetőben.
Kérem, aki teheti, bányász egyenruhában kísérje egykori tagtársunkat utolsó útjára!
Jó szerencsét!
Tóth Zsolt
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Nekrológ
Dr. seebergi Sasváry Zoltán, Debrecen 1934 – Budapest 2022

Születésének helyén, Debrecenben folytatta elemi és középiskolai tanulmányait. A Debreceni
Gépipari Technikumban kitüntetéssel érettségizett, így – osztályidegen származása ellenére –
felvételt nyerhetett a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karának
bányagépészmérnöki szakára. Hat szemesztert Miskolcon, négy szemesztert Sopronban
abszolvált. Bányagépész szaktémájú disszertációját Sopronban védte meg 1957-ben.
Professzori meghívás alapján a soproni II. sz. Bányagéptani Tanszék tanársegédjeként kezdte
meg szakoktatói tevékenységét, mellyel egy életre elkötelezte magát. A kar Miskolcra történő
áthelyezését követően – az egyesített Bányagéptani Tanszéken – egyetemi adjunktusi
kinevezést nyert. Az oktatás mellett közreműködött a tanszék csaknem valamennyi ipari
kutatási munkájában. Több egyetemi jegyzetet írt és szakcikkei jelentek meg a Bányászati
Lapokban. 1962-ben közel fél évet töltött a freibergi Bányászati Akadémia Külszíni
Bányagéptani Intézetében, ahol – a szakelőadások hallgatása mellett – a külszíni bányagépészet
elméleti és gyakorlati ismereteit tanulmányozhatta.
1963-ban kinevezték tanszékvezető tanárnak az esztergom-kenyérmezői Felsőfokú Technikum
Bányagépészeti Tanszékének megalapítására és az akkor induló bányagépész és
bányavillamossági szak hallgatóinak oktatására. Egyben az egész intézmény igazgatóhelyettese
is lett. Tanszékének tevékenységi keretében a budapesti Bányászati Kutatóintézet, valamint a
Nehézipari Minisztérium Bányászati Főosztálya megbízása alapján számos ipari kutatást
vezetett. A hallgatók részére tankönyveket, jegyzeteket írt és szakkönyvei jelentek meg a
Műszaki Könyvkiadó gondozásában. Végzett hallgatói részére megszervezte a bányagépész
szakmérnöki tanfolyamokat, az Országos Kőolajipari és Gázipari Tröszt gázipari átképző
tanfolyamait, amelyeken előadásokat is tartott.
Disszertációja és szakvizsgái alapján 1973-ban nyerte el a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetemen a „dr. techn.” címet.
1973-tól az esztergom-kertvárosi NIM Továbbképző Központ, majd az OKTÁV műszaki
főosztályvezetőjeként bányagépészeti, méréstechnikai és szabványügyi továbbképző
tanfolyamokat szervezett, melyek előadásaihoz számos jegyzetet, segédletet írt. 1992-től –
nyugdíjasként – az esztergomi EUROKT Akadémia Kft. munkatársaként továbbra is
szaktanfolyamokat szervezett és azokon előadásokat is tartott. Ez utóbbi munkahelyén
kialakította és auditáltatta az ISO minőségbiztosítási rendszert.
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2000-től megszüntette nyugdíjas munkaviszonyát. Az ezt követő években, haláláig
családtörténeti, várostörténeti, könyvtártörténeti, továbbá bányászati jellegű tanulmányokat írt,
melyeket magánkiadásban meg is jelentetett.
1957-től élete végéig volt az OMBKE tagja. Párttag soha nem volt.
A soproni egyetem diplomaosztó ünnepélyein a miskolci Bányamérnöki Kar dékánjától 2007ben vette át az arany- és 2017-ben a gyémántdiplomáját. Vasdiplomáját 2022 júniusában már
csak felesége, Szepesi Zsuzsanna veheti át.
Házasságaiból három gyermeke született, akik négy unokával és három dédunokával
örvendeztették meg.
2022. május 20-án az esztergomi Belvárosi Temetőben családja, rokonsága, barátai és
tanítványai kísérték utolsó útjára.
Sasváry Zoltánné

In Memoriam Börzsönyi László
Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amelynek során tudatom egyesületi tagjainkkal, hogy
2022. május 22-én életének 82. évében elhunyt Börzsönyi László okleveles kohómérnök,
egyesületünk Fémkohászati Szakosztályának tagja.
Jó szerencsét!

Huszár László
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In Memoriam Tóth Árpád
1940- 2022

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 1969-ben szerezte meg diplomáját. Egyetemi évei alatt is a Bányászati
Aknamélyítő Vállalat különböző üzemeiben dolgozott aknászi, beosztott technikusi, és
biztonságtechnikai megbízottként. Később felelős műszaki vezetőként a várpalotai területen
dolgozott bányászati, bauxit-feltárási és egyéb, iparágon kívüli területen is. Diplomája
megszerzése után 1970-ben a Bányászati Aknamélyítő Vállalat dorogi körzetének főmérnöke,
majd 1975-ben 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.
Árpád jelentős szerepet vállalt az Aknamélyítő Vállalat emlékhelyeinek létrehozásában is,
többek között Ajkán és Dorogon. Ötlet gazdája volt 2016. október 28-án Ajkán megalakuló
Aknamélyítő Körnek, a volt bakonyi körzet egykori, fizikai és szellemi dolgozóiból, melynek
létszáma jelenleg már 35 fő.
Búcsúztatására az Óbudai temető, /Budapest, III. ker. Bécsi út 365./ ravatalozójában 2022.
május 11-én 12 órakor került sor.

Oravecz Edit
Bányász Kulturális Egyesület elnöke
Blaskó Sándor Bányász Hagyományőrző kör elnöke
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Az Úr 1812. évében a kis falut átölelő dombok megvillantották kincsüket, a fekete szenet.
Idegen honból hívott szakemberek felismerték az értéket, a szebb jövőt kínáló lehetőséget.
A falu gyarapodott, a lélekszám növekedett. A kicsiny, apró település a föld mélyében rejlő
kincs kitermeléséből egyre fejlődött.
Tárnák helyett már aknák ontották a szenet a sok dolgos szakember keze munkája
nyomán. Az 1951-es évben a kicsi falu várossá nőtte ki magát. A mélyből felhozott kincs a
magasba emelte a csodálatos környezetben fekvő várost.
A gyönyörű szakma meghozta gyümölcsét, művelőjét okosabbá, gazdagabbá tette.
Lüktetett az élet, fejlődött a város.
Az Úr a 2000. év elején lassította, megállította a lüktetést, elvágta az éltető energia
kitermelését a sors. A város zavarba esett, a bányászok bánya nélküliek lettek. A lüktető élet
megállni látszott, de a tenni akarás, a közösség érdeke azt kívánta, hogy tovább, tovább,
tovább.
2022-re a város létszáma nagyon megcsappant, a bányász sorok megritkultak. Érzékelhető,
hogy kihal a szakma, kihalnak a művelői is.
Nagy tisztelettel kérjük a mindenkor regnáló honatyákat, hogy a legnagyobb gondossággal
óvják emlékhelyeinket.
Megemlékezéseikkor nemes gondolatokkal emlékezzenek a mindenkori bányászok dicső
koszorújára, a hazáért, a városért tett keserves, fárasztó földalatti munkájára.
Amíg a sors engedi, emlékezünk, időnként összejövünk egy kis beszélgetésre, múltidézésre
egy pohár bor mellett.
Emlékezünk, búcsúztatunk, fájó szívvel énekelgetjük bányász dalainkat, és különös
érzéssel, tisztelettel énekeljük a himnuszunkat...

Jó szerencsét!

1812

2000

Varga Péter főaknász
Zobák
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FÖCIK Hírek

Barlangok és a Karszt Nemzetközi Éve alkalmából szervezett
MTA előadóülés visszanézhető!
Kedves Tagtársak!
A Magyar Tudományos Akadémia Székházában tartottuk meg 2022. május 19-én a Barlangok
és a Karszt Nemzetközi Éve alkalmából szervezett előadóülést. A program itt
olvasható: https://mta.hu/data/dokumentumok/x_osztaly/meghivok/Barlangok_es_karszt_meg
hivo_Nagyterem_20220519.pdf
Az ülés videófelvétele nyilvánosan megtekinthető az MTA youtube csatornáján, minden
kedves érdeklődőnek a figyelmébe ajánlom.
délelőtti szekció:
https://www.youtube.com/watch?v=C7kMOPgni7o
délutáni szekció:
https://www.youtube.com/watch?v=zd4w_8jBv6I
Demény Attila
az MTA r. tagja

How science supports the success of mineral exploration...c. hibrid
előadóülés (05. 31.) jelentkezni kell!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Az ELTE TTK Ásványtani Tanszéke, a Magyarhoni Földtani Társulat Nyersanyagföldtani
Szakosztálya valamint Ásványtani, Kőzettani és Geokémiai Szakosztálya, az Eötvös Loránd
University Student Chapter of the Society of Economic Geologists, valamint az EIT RM
MinExTarget project tisztelettel meghívja az érdeklődőket soron következő előadóülésére
How science supports the success of mineral exploration: orogenic gold on the
Fennoscandian shield
Nick Cook Chief Geologist, Mawson Gold Limited, Technical Advisor, Southern Cross
Gold, Honorary Lecturer, University of St Andrews
Ferenc Molnár egyetemi docens, ELTE TTK FFI, Ásványtani Tanszék
Paleoproterozoic gold forms an important component of global supply. Lapland in northern
Finland has one large gold mine (Kittila), in addition to numerous recent significant discoveries
ranging from a few hundred thousand to over 4 million ounces. The age of these gold deposits
range from 1.75 and 1.95 Ga. Some of these systems are classic greenstone-hosted gold-rich
orogenic systems, but many contain an “atypical Au-Co-Cu-Ni association”.
The Rompas and Rajapalot projects in the Peräpohja belt in Finnish Lapland have been explored
now for more than 10 years, evolving to the status of an “Inferred Mineral Resource estimate”
of over one million ounces gold equivalent (gold+cobalt). This evolution has been aided by the
close cooperation of the Mawson exploration team and researchers from the Geological Survey
of Finland and various universities.
Detailed field, petrographic, geochemical and isotopic research indicates that components of
the mineralising process commenced >2.05 Ga and episodically continued through to
approximately 1.75 Ga. The 300 million years of Paleoproterozoic is uncovered with a journey
through the eyes of an exploration geologist supported by a team of co-workers, from
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“practical” field geologists to research-focussed ore deposit experts and isotope
geochronologists.
Az előadás angol nyelvű és hibrid formában kerül megszervezésre.
Időpont: 2022. május 31. (kedd) 16.00
Helyszín: ELTE TTK Déli tömb, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, 00-708 Sztrókay
terem és on-line. Az on-line követéshez szükséges linket az előadás előtt néhány nappal az
érdeklődőknek megküldjük.
A szervezést megkönnyítendő, tisztelettel kérjük, hogy részvételi szándékukat –megjelölve,
hogy személyes vagy on-line részvételt terveznek– az asvanytan@ttk.elte.hu címre 2022.
május 29-ig jelezni szíveskedjenek.

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

„Zöld jelzést” kapott a Mátrai Erőmű átalakítása
A kormány a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek
minősítette, és elfogadta egy 500 MW-os kombinált ciklusú gázüzemű erőmű és a
lignitbányák rekultivált területén összesen 200 MW kapacitással két naperőmű
megépítését, valamint egy vegyes tüzelésű kiserőmű építésének előkészítését.
A vegyes tüzelésű 31 MW-os blokkban előkészítés után háztartási vegyes hulladékot, valamint
biomasszát tüzelnek majd. A Mátrai Erőmű kapacitásának fenntartható rendszerekre épülő
átalakítása stratégiai fontosságú kérdés, a technológiaváltás komoly előrelépés a
levegőtisztaság javításában és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében. A modernizáció célja,
hogy az évtized utolsó éveire valamennyi új termelőegység működjön.”
Forrás: MEKH
https://mernokvagyok.hu/blog/2022/04/19/zold-jelzest-kapott-a-matrai-eromu-atalakitasa/

Eddig a tömör tényszerű adatokkal bíró hír. Amiről szó esik benne hosszú távon érinti
Magyarország villamos energia biztonságát. Igen. A napokban helyesen hallhattuk, hogy az
energia folyamatos biztosítása -nemcsak hazánkban- nemzetbiztonsági kérdés. Nem árt
hozzátennünk, hogy a nemzetbiztonság alapja az energiahordozó, s nem az energia forrás.
Melynek folyamatos birtoklása hosszú távon szükséges a békés, nyugodt, alkotó emberi
élethez. Az energetikában legalább 15 évre előre érdemes gondolkodni. Manapság különösen.
Hiszen meglévő berendezéseink életkora növekszik, engedélyei lejárnak, új technológiai
fejlesztések jelennek meg. Mint látjuk nemkívánt piac romboló események „váratlanul” is
történhetnek. És így tovább.
Sajnos, mai gyakorlatunk még nem erről szól. A hosszútávú villamos energia biztonságunkat
ugyanis ma, mintegy 20%-ban alapozzuk saját energia hordozóra (1. sz. ábra). Tévedés lenne
atomerőművük energiaforrását ide sorolva e megdöbbentően kis számban kételkedni. Ugyanis
csupán cseppnyi lignitünk, biomasszánk és napenergiánk, szélenergiácskánk, szerencsésen
bővülő, de a felhasználthoz képest nem jelentős mértékű földgáz termelésünk, valamint
mesterséges visszatartású vízienergiácskánk az, amit saját lehetőségeinkből használunk. A
2019 óta érvényes energiastratégiánk kielégíti az EU óhaját, azonban biztonságot legalábbis 15
esztendős távlatban, de a mai és a holnapi kihívások tekintetében sem jelent.
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1. sz. ábra
Az áramot döntő részben import
energiaforrásból termeljük

2. sz. ábra
Mérsékelten felhős napunkon fogyasztott villamos
energiánk forrás megoszlása

Forrás: Dr. Hugyecz Attila

Forrás: MAVIR

Paks II. kiszámíthatatlan csúszása, a keleti import energia pillanatnyi uniós elutasítása, az
energiahordozók árainak mesterséges növekedésben tartása, az alternatív beszerzési források
logisztikai és eszköz problémái, s nem utolsó sorban a különféle ipari és mezőgazdasági alapés segédanyagokat biztosító jól bejáratott import források háború okozta megszakadása stb.
mind-mind megfontolásért, azonnali átgondolásért kiált. Tegyük hozzá, a magyar gazdaság
szokásos követő magatartása jelen helyzetben inkább hátrány, mint előny. A bizonytalan piac
pedig fokozottan azzá teszi.
Igazolódni látszik, hogy a nemzetbiztonság és alapja az energiabiztonság újra hosszútávú
átgondolt stratégián kell alapuljon. Ami legelső sorban természettudományos, technikai és
technológiai, műszaki kérdés. A felsorolt minőségű tudáson alapulhat majd gazdasági vonzata.
A helyes sorrend betartása országunk biztonságát pillanatnyi piaci és politikai eszközökkel
megingathatatlanná teszi. Tenné. Szerencsére természeti kincseink megalapozhatják energia
biztonságunkat! (4. sz. ábra) Használatuk csupán szándék kérdése.
Tény és való, tagjai vagyunk a műszakilag működő egyesített európai villamos energia
rendszernek csakúgy, mint a kereskedelmi lehetőségeket megszabó tőzsdei üzemeltetésű
ENTSO-E-nek is. Óriási lehetőségünk a nagyobb területű országokkal ellentétben, hogy a
tőzsdei kötésekről a rendszerirányítónknak (MAVIR), aki a villamos hálózatunk fizikai
irányítását végzi, első kézből vannak információi. Azonban a hazai nap- és szélerőmű túltengés
a MAVIR számára is komoly megpróbáltatást jelent. (2. sz. ábra) „Jó esetben” megesik, hogy
Paksot is vissza kell szabályoznunk. Ami kiváló újsághír, azonban a műszaki emberek számára
megdöbbentő esemény. Ugyanis napi áramszükségletünk 25-30%-át és blokk kiesés esetén
ennél is többet külföldről importálunk. Továbbá műszakilag téves elképzelés az, hogy a
gázblokkok gyorsan indíthatók. Az áramszünet elkerülésére rendelkezésre álló 15 perc alatt
bizony nem! A folyamatos üzem, amire napi viszonylatban 1500 MW teljesítménnyel
kényszerülünk 7-8 millió köbméter „külföldi” földgázt fogyaszt. Az az automatikus
szabályozás, ami frekvencia csökkenéskor szükséges, ma csupán az MVM Mátra Energia Zrt.
lignit erőművének sajátja. Sajnos érvényben lévő üzemeltetési előírásai miatt igen korlátozott
mértékben.
E helyzetben mi lenne a kézenfekvő? Vizsgáljuk meg saját lehetőségeinket. Gondolkozzunk
illően hosszú távra, hiszen ma még megalapozhatjuk akár a 60%-os önellátást villamos
energiából 2030 utánra is. Hogyan tegyük, hiszen áramtermelő képességünk üzemképes
erőművi blokkok híján csupán 4-4500 MW a fogyasztott 7000 MW-al szemben.
A csupán külföldi gazdasági érdekből felturbózott klíma hisztéria és EU-s előírásai már
eddig is hatalmas károkat okoztak villamos önellátási képességünknek. Németország példája
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tanulságos kell legyen abban, 20 esztendő alatt hogyan lehet egy jól megtervezett és kivitelezett
exportképes villamos energia rendszert importfüggővé tenni. Németország ugyanis nap mint
nap Norvégiából importálja hiányzó villanyát. Talán az új finn atomerőművi blokk majd
segíthet neki is? Ez a közeli jövő kérdése marad. A korábbi piaci túltermelés azonban bizonnyal
nem áll vissza, hiszen az Energiewende és a Green Deal ezt lehetetlenné teszi. (3. sz. ábra) Ha
nem akarjuk követni e negatív eredményt hozó példát, el kell felejtenünk patópáli stílusunkat.
Meg kell békélnünk saját lehetőségeinkkel. Melyek között 2000 MW lignit erőmű és 1000 MW
vízi erőmű potenciál, mint hazai alapanyagú energia hordozó szerepel. Ez elegendő arra, hogy
belátható időn belül -az évtized végére- 7000 MW folyamatosan termelő kapacitásunk legyen,
ami már közel 60%-os villamos energia biztonságnak felel meg.

3. sz. ábra
Elgondolásunkban önellátás helyett magas
importszaldó szerepel

4. sz. ábra
Egyelőre kihasználatlan lehetőségeink

A gondolattól a megvalósulásig hosszú az út. Ám a Mátrában folyamatos 3 blokkos üzemmel
6-700 MW-os áram termelés is megvalósítható. (4. sz. ábra) Ezen túlmenően a bükkábrányi
lignit erőmű terve elővehető. Korszerűsítését nem kell a nulláról kezdeni. A mai szűkös
vízjárási viszonyok mellett is regionális 2-10 MW-os vízerőművekből sok építhető. Melyek az
ellátott régióban üzemelő PV napelem kapacitások időjárás függő termelését nemcsak
kiegészíthetik, hanem szabályozhatják is. Például Paks II. miatt a Fadd környékére gondolt
dunai vízlépcső szükségességével is barátkoznunk lehetne. Ami 150-175 MW nagyságrendben
villamos áramot is termelhet.
Talán elhitethetjük magunkkal, hasznos volt elődeink gyakorlata, akik az önellátás 50+1%os stabilitásán alapuló hosszú távon fenntartható villamos energia biztonságban hittek és
sikerrel alkalmazták. E gyakorlatnak köszönhető többek között Paks atomerőműve is.
Lignit kincsünk alkalmas arra, hogy akár 100 esztendős távlatban is kiszolgálja villamos
áram szükségletünk 30%-át a mai 7-9% helyett.
A termelés költségei csupán -mint általában- a rájuk aggatott egyéb pénzigényektől
függenek. A technológiának ugyanis nem része a megdolgozatlan nyereségre kiagyalt tőzsde,
a CO2 kvóta, több lépcsős áramkereskedés, kitüntetett termelési sorrend, kötelező áram átvétel
és egyéb nélkülözhető társai.
Visszatérve a bevezető hírre: Természetesen a Mátra fejlesztésére szükség van. Ám a
korábbi elgondolásoknak célszerűen ki kell egészülniük villamos energia biztonságunkat
hosszú távon garantáló beruházásokkal is. Az áram folyamatos rendelkezésre állása ugyanis
nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági alapfeltétel ma és a távoli jövőben is!
Részletek a www.energiakademia.lapunk.hu honlapon.

Livo László
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
IX.
Kőolaj és földgázszállítás
Cushing (Oklahoma, USA)
1912. március 17-én találták meg a kőolajat Cushingtól keletre. A város hamarosan a közeli
kőolajmezők feltárásának és termelésének központjává, valamint finomító központtá vált.
Valamikor 23 kőolajvállalat és több mint 50 finomító működött a Cushing területén. A
fellendülés nem tartott sokáig, ugyanis a kőolaj kitermelése 1915-ben tetőzött, azután
folyamatosan csökkent. Azonban a Shell itt alakította ki a 39 felszíni nyersolaj tartályból és
számtalan irányba menő csővezeték rendszerét, amelyek 1,5 millió hordó (~238 470 m3,
~202 700 tonna) kőolajat tud szállítani naponta. Ezért kapta a város a „Világ távvezeték
kereszteződése” (Pipeline Crossroads of the World) nevet. Ma Cushing a kőolaj egyik fő
kereskedelmi központja és a New Yorki Árutőzsdén a West Texas Intermediate (WTI) kőolaj
árának elszámolási pontja.

Santa Fe Springs (Los Angeles, Kalifornia, USA)
Az 1900-as évek elején Santa Fe Springs Kalifornia egy vidéki mezőgazdasági területe volt,
mely narancsligeteiről és büdös, forró kénes forrásairól volt ismert. 1919-ben a kaliforniai
Union Oil társaság meddő lyukakat fúrt a környéken, de aztán 1921-ben bekövetkezett a nagy
felfedezés a mai Telegraph Rd és a Norwalk Blvd sarkán. A Santa Fe Springs kőolajmezőben
1921-től 2016-ig 637 millió hordó (~101 270 260 m3 ~86 079 720 tonna) kőolajat termeltek ki.
A Santa Fe Springs-ben volt egy különösen sűrű fúrási terület, amelyet "Pokol fél hektárjának"
neveztek, és a kazánok gőze olyan vastag volt, hogy a következő évtizedben állandó köd
borította el a területet. Ma ezen a területen van a Városliget, ahol felállították a „Kőolajmező
munkásai” (Oil Field Workers) szobrot.
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Brea (Kalifornia, USA)
A Puenta Oil Co. 1880-ban fedezte fel a kőolajat Brea település mellett 150 láb (~46 méter) és
250 láb (~76 méter) mélység között. Az 1880-as évek közepén találták meg 1200 láb (~366
méter) mélyen az első kereskedelmi mennyiségű kőolajat tartalmazó Brea-Olinda mezőt és
1912-ig 105 termelő kutat mélytettek le. A mező azóta folyamatosan termel, 2009-ben még 475
aktív kút volt és 2010-ig kitermeltek összesen 912 millió hordó (~145 millió m3 ~123,3 millió
tonna) kőolajat. A számítások szerint még 19 millió hordó (~3 millió m3 ~2,6 millió tonna)
kőolaj termelhető ki a következő években. Brea (angolul kőolaj vagy aszfalt) település
fejlődését a szénhidrogén-bányászat határozta meg, 40 000 lakosával ma már a Nagy Los
Angeles része. A város egyik parkjában található a „Segédmunkások” (Roughnecks) szobor.

Caleta Olivia (Santa Cruz, Argentina)
A város környékén 1944-ben kőolajat és földgázt találtak, amelyek bányászata ma is a
meghatározó gazdasági tevékenysége a térségnek. Caleta Olivia szimbóluma a város bevezető
főútja mellett 1969. december 13-án felállított 13 méter magas „Az Olajos” (El Gorosito)
szobor, amely tiszteleg szénhidrogén termelés és a kőolajszállító tartályhajók előtt. Az
olajmunkás észak felé néz és tekintetével képviseli azt az elhivatottságot, amelyet egész
Patagónia a szénhidrogén vagyonával és bányászatával az ország többi része felé tesz és nyitja
a távvezeték tolózárát.
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Szurgut (Hanti-Manysiföld, Oroszország)
Szurgut gazdasági életét alapvetően meghatározza a szénhidrogén-termelés, amely az ország
számára alapvető jelentőségű. Oroszország kőolaj-fővárosaként is emlegetik. A város
legjelentősebb vállalatai a Szurgutnyeftegaz, Oroszország negyedik legnagyobb szénhidrogénipari társasága és a Gazprom állami kőolajvállalat egyik legjelentősebb leányvállalata, a
Szurgazprom. A szénhidrogén kitermeléséhez kapcsolódik a feldolgozóipar, az autóbenzin,
dízelolaj, kerozin előállítása és földgáz feldolgozása. A távvezetéki tevékenység emlékművét
egyik modern városrészben állították fel.

Sztavropol (Észak-Kaukázis, Oroszország)
Észak-Kaukázusban az energiahordozók közül Groznij és Majkop városok környékén helyi
viszonylatban számottevő mennyiségű kőolajat, a Sztavropoli-hátságon földgázt termelnek ki.
A vegyipar helyi alapanyagokra épült, a kőolajat és a földgázt is Sztavropol vegyi
kombinátjában dolgozzák fel. A földgáz termelésének, felhasználásának és szállításának állít
emléket a „Sztravlopoli gázmunkások” szobor.
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Ufa (Baskíria, Oroszország)
Baskiriában kőolajat és földgázt az Ufa, az északnyugaton fekvő Nyeftyekamszk, a nyugati
Belebej és a Belaja középső folyása menti Isimbai környéki mezőkön termelnek. A finomítók
Ufában, Isimbaiban és Szalavat városában vannak, ezeket kőolajvezeték köti össze az ország
összes mezőjével és a Tatárföld lelőhelyeivel is. Ufában helyezték el a „Gázvezeték hegesztő”
emlékművet.

Novij Urengoj (Jamali – Nyenyecföld, Oroszország)
A Jamal-félsziget közelében, a Kara-tenger szomszédságában 1966. július 6-án fedezték fel a
világ legnagyobb földgázmezőjét, az Urengoj mezőt, ahol a földgáz kitermelése 1978-ban
kezdődött el. Az alig 5000 négyzetkilométeres sarkköri területen az elmúlt 35 évben 6500
milliárd köbméter földgázt hoztak a felszínre. A térségben 16 szénhidrogénmező van, amelyet
az állami tulajdonú Gazprom üzemeltet. A települést – az Urengoj földgázmező felfedezése
után – 1975-ben alapították és 1980-ban kapta meg a városi státuszt. Innen indul az a földgáz
távvezeték, amelyen a magyar háztartásokba is eljut az itt termelt földgáz 1984 januárja óta. A
távvezeték indulási pontján állították fel az emlékművet.
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Uhta (Komiföld, Oroszország)
Uhta Komiföld ipari, elsősorban kőolaj- és földgázipari központja. A városban van a Gazprom
óriáskonszern egyik nagy leányvállalatának a – Gazprom Transgaz Uhta – központja. Fő
tevékenysége a kitermelt földgáz csővezetéken történő szállítása Oroszország északnyugati
területein. Története 1967-ben, a vuktili földgázlelőhely kiaknázásával kezdődött, 2014-ben
már több mint 11 000 kilométernyi földgázvezeték hálózattal rendelkezett. Üzemelteti többek
között az északkeleti Vuktilból Uhtán át Torzsokba kiépített távolsági csővezetéket, annak
kompresszorállomásait és egyéb létesítményeit. 2016-ban fejeződött be a Jamal-félszigetről
Komiföldön át délnyugat felé irányuló, több mint 2200 kilométeres Bovanyenkovo-Uhta
távolsági földgázvezeték kiépítése. A 35 000 főt foglalkoztató Gazprom Transgaz Uhta társaság
új központja 2003-ban készült el a városban és akkor állították fel a földgázszállítás
emlékművét az épület elé.
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Al-Jayli, (al-Gaili, Szudán)
Kínai segítséggel készült el Szudánban az országot átszelő kőolaj távvezeték és a finomító AlJayli térségében. Ennek a közös beruházásnak állítottak emlékművet Al-Jayli városban 2010.
január 31-én.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
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Az energiaátmenetet tapasztalt mérnökökre kell bízni II.
A természettudományi modellek alapelemei az oksági kapcsolatok. Az ok-okozati összefüggés
azt jelenti, hogy ha a rendszert megzavarjuk (ezt nevezzük oknak), meg tudjuk jósolni a
rendszernek az adott zavarra adott reakcióját (az okozatot, a hatást). Az oksági összefüggés
tehát az ok és okozat kapcsolata. Az efféle kapcsolatok játszanak kulcsszerepet mindenféle
elméleti modellben.
A legtöbb oksági összefüggésben azt tapasztaljuk, hogy a hatás egy része (a kimenet, az output)
a rendszer bemenetként (az input-on) okként is fog funkcionálni. Ezt a jelenséget
visszacsatolásnak nevezzük. A visszacsatolás az oksági összefüggéseket sokkal bonyolultabbá
teszi, mert jelentősen erősítheti vagy gyengítheti a kapcsolatot. Bármilyen természettudományi
modell felfogható lényegében az oksági kapcsolatok pozitív és negatív visszacsatolásokkal
rendelkező hálózataként. A klímamodellek ideális példák erre. A megbízható modellek
kidolgozása racionális gondolkodást és a valósággal való állandó összevetést igényel (lásd
Feynman-t). A vágyvezérelt gondolkodás itt halálos bűn.
Jelenleg két nagy - kiterjedt társadalmi hatással biró - természettudományos oksági kérdéskör
foglalkoztatja a világot:
1. Milyen módon és mennyire befolyásolja az emberi tevékenység (mint ok) Föld
klímájának változását (mint okozatot)?
2. Milyen módon és mennyire befolyásolja az emberi tevékenység (mint ok) a mai covid19 világjárvány lefolyását (mint okozatot)?
Mindkét kérdés bonyolult természettudományi folyamatokat foglal magában, amelyek
tisztázásához még igen sok kutatásra van szükség. A nagy kérdés az, hogy az emberek nem
értékelik-e túl magukat, ha azt gondolják, hogy politikai döntésekkel befolyásolható az a Golfáramlat változásainak hatása (az éghajlatváltozás esetében) vagy a vírusmutációk hatása (a
világjárvány esetében). A kutatóknak szüntelenül kérdéseket kell feltenniük, és ezt a fajta
kritikus hozzáállást kell továbbítaniuk környezetüknek.
A nagy tudáshiány miatt az embernek el kell fogadnia az olyan természeti jelenségek
elkerülhetetlenségét, mint az éghajlatváltozásét és a vírusmutációkét. A káros hatások azonban
a lehető legkisebbre csökkenthetők azáltal, hogy hatékony alkalmazkodási technológia
fejlesztésére készülünk fel. A klímapolitikában egyre világosabbá válik, hogy az alkalmazkodás
a járható út. Világjárvány esetén az alkalmazkodási intézkedések azt jelentik, hogy a fertőzést
a járványlánc korai szakaszában az átvitelt blokkoló technológiák révén akadályozzák meg. A
mérnököknek vezető szerepet kell betölteniük az alkalmazkodási politikákban. Például, miért
nem hallgatunk tapasztalt energetikai mérnökökre, mit mondanak a fenntartható energiajövő
megvalósítható és megfizethető lehetőségeiről, és miért nem dolgoznak szakértő mérnökök
olyan fejlett technológián, amely eltávolítja a levegőből a szennyezett aeroszolt a járványlánc
korai szakaszában, mint pl. az ionszűrő technológia?
Klíma-, energia- és környezetvédelmi mérnökök. Az elmúlt évek éghajlati vitája kaotikus és
inkoherens volt, mivel az éghajlatváltozás, az energiaátállás és a természeti környezet iránti
aggodalom egyetlen átfogó politikában egyesült. Ez minden vitát rendkívül átláthatatlanná tesz.
Hiszen tartalmilag nagyon különböző témákról beszélünk:
– Az éghajlatváltozás a természeti erők összetett kölcsönhatásáról szól. Ezt az emberek közül
csak kevesen értik. Az előrehaladásához sok különböző tudományágra lesz szükség. Itt is
nélkülözhetetlen a fejlett mérési technológia. Ehhez a klímakutatókkal szorosan együttműködő
mérnökökre lesz szükség.
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– Az energetikai átalakulás során egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a meglévő energetikai
infrastruktúra leállításának sürgetése (az EU-politika) jelentős társadalmi-gazdasági visszaesést
fog okozni. Az atomenergia a jövő kiemelkedő jelentőségű energiaforrása. A nagy kihívás itt
egy ésszerű átmenet. Nem a technikailag tudatlan politikusoknak, hanem a tapasztalt
mérnököknek kell kulcsszerepet játszaniuk ezen az átmeneti úton.
– A természeti környezet elvárja a jó sáfárkodást. A levegőszennyezéssel, a vízszennyezéssel,
az erdőirtással és a természeti erőforrások kimerülésével kapcsolatos aggodalmak teljesen
jogosak. Emellett óriási mennyiségű hulladékkal kell szembenézni bolygónkon, amikor majd –
a viszonylag rövid élettartam miatt – évente több millió szélturbinát, napelemet és
akkumulátorcsomagot kell leselejteznünk. A mérnökképzésben nagyobb figyelmet kell
fordítani azokra a technológiákra, amelyek megakadályozzák a káros anyagok természeti
környezetbe jutását, valamint újrahasznosítják a nyersanyagok gazdaságilag vonzóvá tevő
technológiákat.
A klímaváltozás tényeit tekintve a mérések azt mutatják, hogy a Föld lényegében a kis
jégkorszak óta (1750 óta) melegszik. A mérések azt is mutatják, hogy NINCS
klímavészhelyzet. A végzetes forgatókönyvek helytelensége eddig minden alkalommal
bebizonyosodott. A CO2 nem szennyezőanyag. Éppen ellenkezőleg, a CO2 nélkülözhetetlen
minden élethez a Földön. A több CO2 a mezőgazdaságot is több terméshez juttatja. A CO 2 ezért
igen hatékony fegyver a szegény országokban tapasztalható tartós éhínség ellen. Miért nem
hallunk erről többet? És van még egy további pozitív klímaüzenet is. 1750 óta a globális
felmelegedés nagyon előnyös az emberek és a természet számára. Élvezze tehát a mai
kedvező klímát! A jövőben valamikor visszamegyünk egy újabb hideg időszakhoz.
Készüljünk fel rá, mert az emberiség nem nagyon tűri a hideget.
A tudományos közösség növekvő kétségei ellenére a nyugati kormányok továbbra is a CO 2-t
tekintik az éghajlatváltozás fő felelősének. A politikai hitvallás tehát az, hogy minden CO 2kibocsátást a lehető leghamarabb jelentősen csökkenteni kell („nettó nulla társadalom”).
Micsoda naivitás! Ahogy már említettük, a nettó zéró politika kisebb mezőgazdasági
hozamokat és hatalmas hátrányt jelent a nagyüzemi biotermelés korszakában. Megbízható
energetikai infrastruktúránk elhamarkodott lecserélése közpénzből erősen támogatott,
időjárásfüggő „megújuló energiaforrásokra”: ostobaság.
Az elmúlt 150 év megmutatta, hogy a megfizethető és megbízható energia a kulcsa a jólétnek
és a virágzó életnek. Hollandiában vannak például a világ legtisztább és legmegbízhatóbb
fosszilis tüzelésű erőművei, de most mindezeket bezárják, anélkül, hogy megfelelő tartalék
lehetőségünk lenne. Nem meglepő, hogy az energiaárak egyre magasabbak, az infláció
gyorsan emelkedik, és a polgárok szegényebbé és szegényebbé válnak. Mindezen a politikai
hülyeségeken felül most egy újabb zavart látunk: egy még ostobább kelet-nyugati háborút. A
nyugati politikusok természetesen nem magukat fogják hibáztatni, hanem a klímaváltozást,
ahogy már megszoktuk tőlük.
Ne feledjük, hogy a szél- és napenergia tárolására szolgáló, sokat dicsért hidrogénes megoldás
akár 60%-os energiaveszteséggel is jár. (A hidrogén a természetben nem fordul elő, előtte elő
kell állítani.) Ez még drágábbá teszi a szél- és napenergiát. Ezen túlmenően, mivel a szélből és
a napból származó, szakaszosan áramló elektromos energia aránya a meglévő villamosenergiahálózatokban gyorsan növekszik, az elektromos autók nagyarányú elterjesztése: felelőtlenség.
Fókuszáljunk a jövő energiaforrására: az atomenergiára. Az atomerőművek viszonylag kis
helyigényűek, nem okoznak levegőszennyezést, és nem zajosak. Rendkívül megbízhatók,
biztonságosak, és nemcsak megfizethető áramot, hanem megfizethető, magas hőmérsékletű
gőzt is biztosítanak. Ráadásul a hulladékprobléma nemzetközileg nagyon jól szabályozott. Az
előrehaladás gyors.
32

A harmadik generációs nukleáris reaktorok, amelyek most kerülnek forgalomba, körülbelül
1500 MW kapacitással rendelkeznek (az új EPR reaktor Finnországban akár 1660 MW), és ezt
a teljesítményt az esetek 95%-ában magas ellátásbiztonság mellett adják le. Egy nagy
szélturbina 10 MW teljesítményű, és ezt a teljesítményt csak az idő 30%-ában biztosítja, nagy
ellátási bizonytalanság mellett. Tehát körülbelül 500 helyigényes, a tájat eltorzító, zajos, nagy
ellátási bizonytalansággal rendelkező szélturbina tudja csak a nagy ellátásbiztonságú, kis
helyigényű, csendes atomerőművet helyettesíteni. Az olyan sűrűn lakott országokban, mint
Hollandia, ez nem lehetséges. A szél legfeljebb jelentéktelen mellékszereplő. Ugyanez
vonatkozik a természeti tájak napelemekkel történő bevakolására is.
Van még egy pozitív hírem is az atomenergiáról. Már készülőben vannak a legújabb
kisreaktorok (SMR), amelyek egyfajta újratölthető mega-akkumulátorként működnek. És még
jobb hír, hogy a kiváló tórium reaktor is hamarosan megérkezik. Az efféle típusú reaktorok az
energiaellátottságot illetően az ember aranykorához vezethetnek.
Megkerülhetetlen, hogy szóba ne hozzam Frans Timmermans EU-alelnök tiszteletbeli doktori
kitüntetését. Ez a politikus szinte mindent elkövet, hogy politikai ambíciói érdekében
visszaéljen a tudománnyal. Minduntalan összekeverte a tudományos igazságfeltárást és a
politikai hatalomépítést. Mindez egy olyan harmadosztályú klímaelmélet dicsőítéséhez
vezetett, amely semmiben sem felel meg a természeti megfigyeléseknek – vagyis
tudományosan téves –, és hogy ez a téves elmélet olyan klímapolitika bevezetéséhez vezetett,
amely Európát energiaválságba döntötte. Az előidézett energiaválság pedig Európát negatív
társadalmi-gazdasági spirálba sodorta. Ukrajna orosz inváziója olyan időszakban történik,
amikor a sérülékeny energiapolitika miatt az EU tárgyalási pozíciója rendkívül gyenge.
Egy igazán fenntartható jövő felé. Az egyetemek azzal szolgálják a társadalmat, hogy új
tudományos ismereteket hoznak létre és adnak át hallgatóiknak. Mára a minőségi egyetemek
egyedülálló gazdagság forrásává váltak mindazokban a régióban, ahol megtelepedtek. Minél
magasabb az elért tudományos szint, annál nagyobb a hozzájárulás a jóléthez. Az egyetemeknek
ezért mindig támogatniuk kell a kiválóságot. Ez azt jelenti, hogy nem szabad megelégedniük a
tanulással, hanem - tudományos szakterületükön - vezető szerepre kell törekedniük. Ez azt is
jelenti, hogy az egyetemeknek ideológiai és politikai célok nélküli közösségeknek kell lenniük.
Emiatt mindennél fontosabb, hogy az egyetemeken a véleménynyilvánítás szabadságának és a
kutatás szabadságának elvei semmilyen körülmények között ne lehessenek
megkérdőjelezhetők. Az egyetemeknek távol kell tartaniuk a politikát az egyetem kapujától, és
soha ne adjanak díszdoktori címet hatalmon lévő politikusnak.
Itt az ideje, hogy nyílt klímavitát indítsunk olyan kellemetlen kérdésekkel, mint például:
1. Valóban válságot jelent-e a jelenlegi globális felmelegedés?
2. Valóban a CO2 a nagy bűnös?
3. Valóban hozzájárul a masszív fatüzelés a globális felmelegedés csökkentéséhez?
4. Miért nem egyezik a „tudományosan megalapozott” klímamodellek eredménye a valós
megfigyelésekkel?
5. Miért támogatják még mindig az egyetemek a zöldenergia-politikát, miközben az súlyos
szegénységhez vezet? Miért nem szorgalmazzák az egyetemek a nukleáris technológia
bevezetését? Miért tiltották be az efféle vitát a COP26-on? (A CLINTEL javasolta ezt az IPCCnek, de az közömbös maradt.)
Végül, bármely energiaforrás költségének és hasznának megítéléséhez a teljes láncolatot kell
figyelembe venni: az energiatermelő létesítmény megépítésétől kezdve egészen az
energiafogyasztásig. A láncolat egyetlen szegmensének esetleges kedvező tulajdonságát soha
nem szabad az adott energiaforrás melletti döntő érvként kiragadni.
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Delft, 2022.03.23.
A. J. Guus Berkhout, geofizikus professzor-emeritus, a CLINTEL elnöke és a Holland Királyi
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Sopron, 2022. 03.24.
Fordítás: Szarka László Csaba geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja, a CLINTEL
magyarországi követe
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