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Az Elnökség alakuló ülése

Fotó: Zelei Gábor

2022. június 2-án tartotta alakuló ülését az új Elnökség. Átbeszélték az Elnökség előtt álló
legfontosabb feladatokat. Hatala Pál elnök úr javaslatára az Elnökség jóváhagyta két új
bizottság, az Energiabiztonság Bizottság és az Etikai Bizottság felállítását. Az előbbi vezetésére
Dr. Holoda Attila tagtársunkat, az utóbbira Dr. Káldi Zoltán tagtársunkat kérte fel elnök úr,
mindketten elfogadták a felkérést.

Fotó: Csányi Judit

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Péch Antal emlékérem átadása

Fotó: Zelei Gábor

Hatala Pál elnök úr 2022. június 2-án adta át Dallos Ferencné tagtársunknak a Péch Antal
emlékérmet, amit a Küldöttgyűlésen nem tudott átadni.
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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XI. Országos Bányász – Kohász – Erdész Találkozó
Úgy vagyok, mint piciny gyermekoromban karácsony előtt: számolom a napokat,
hányat kell még aludni addig. Nos, naptár szerint még 14-et, de ez valójában jóval kevesebb,
mert késő estig spekulálok, éjjel meg felébredek és azon töröm a fejemet, vajon miként lehetne
drága bányász – kohász -erdész barátaimat rávenni a határidők betartására. A jelentkezési
határidő szerdán lejárt, de még mindig nagyon hiányos a névsor, pedig az elengedhetetlen az
előkészületekhez, a precíz regisztrációhoz. Volt, akitől tegnap éjjel megkaptam a névsort, volt,
aki ma estére ígérte és volt, aki csak előzetes létszámot adott. Még elszomorítóbb a befizetések
helyzete, mert az számít valódi jelentkezőnek, aki az anyagiakat is rendezi. Persze végtelenül
rugalmasan és jóhiszeműen igyekszem kezelni a dolgot, de azért igen jelentős összegeket kell
bérleti és gyártási díjként kifizetni, mindenről előzetes szerződést kellene kötni és így tovább.
Száz szónak is egy a vége: minden kedves eddig jelentkezőtől kérem, hogy mielőbb rendezze
az anyagi dolgokat is. És aki esetleg még nem is jelentkezett, de szeretne még is eljönni, azokat
sem zárjuk ki, de a jövő hét közepe a végső lehetőség.
Ami örvendetes viszont, hogy nagyon nagy támogatottsága van a hallgatói részvételnek
és így eredeti terveink szerint 80 miskolci, soproni, dunaújvárosi és székesfehérvári ifjú
vendégül látásának immáron nincs anyagi akadálya. Köszönet mindenkinek, aki komolyan
vette ilyen irányú kérésünket és lehetőségei szerint támogatta az ügyet.
Aggodalommal terveztük kisérő programként az ásványbörzét, ám itt is nagy öröm ért, mert
jelentkezett a feladat szervezésére egy lelkes barátunk, név szerint Lelkes András, és most már
kijelenthetjük: ez lesz a találkozó egyik leglátványosabb eleme. A 35 kiállító mellett jelen lesz
izgalmas programmal a Műszaki Földtudományi Kar is. A kiállítók tematikája:
Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, valamint ezekből készült
dísztárgyak kiállítása és vására -programokkal- 35 kiállító részvételével.
Programok, azaz foglalkoztatók:
-Kincsmosás
-Interaktív ásványbemutató UV fényben (ingyenes)
-Homokkép készítés
-Drótékszer készítés
A fúvós zenekari fesztiválra öt zenekar jelezte részvételét. A zenekarok részt vesznek a
délutáni felvonuláson is, elősegítendő az együtt-lépést. A felvonulás útvonalát igyekeztünk
minél rövidebbre szabni gondolva idősebb társainkra. Kontrollként velünk jönnek majd a
Benedek Elek óvoda bányamanói is közel százan. Ha ők kibírják, nekünk is ki kell bírni. A
felvonulás végállomás a Május 1. park, ahol az ásványbörze is lesz. Itt egy kis pihenő gyanánt
részesei lehetünk Török Ádám és a Mini egy órás koncertjének, majd kényelmesen
visszamegyünk a sportcsarnokba bálozni.
A szakami konferencia programja is kész. Ez a most felújított műemléki épületben a
volt Bányatiszti Kaszinóban lesz. A felkért előadók mind visszaigazolták, hogy szívesen jönnék
közénk. A lényeg: igyekszünk mindent megtenni a találkozó sikeréért, de ez a Ti segítségetek
nélkül nem megy. Fontos, hogy mielőbb tényleg lezárhassuk a jelentkezési listát, ismerjük a
pontos névsort a névkitűzők legyártásához, érkezzenek be a részvételi díjak. Bár nagyon gazdag
fakultatív programkínálatot állítottunk össze, de sajnos igen kevesen jelezték, mit szeretnének
megnézni. A gond ezzel az, hogy a belépési engedélyeket csak névre lehet megkérni és még
akkor is bizonytalan, hogy beengednek (főleg a kohászati jellegű cégeknél kétséges) és ehhez
talán a háborús helyzetnek is köze van. De ezen felül is nagyon sok érdekes lehetőség van, ám
az utazást és a részletes programokat a jelentkezők létszáma alapján tudjuk jól megszervezni.
Sok még a gondunk, de bizakodóak vagyunk. A legfontosabb, hogy minél többen gyertek el.
Figyelmeteket megköszönve kívánok
Jó szerencsét!
Bársony László
Tatabánya, 2022. június 3.
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LX. Bányamérő Konferencia
Beszámoló
Az OMBKE Bányamérő Szakcsoportja 2022. május 25-27 között tartotta a 60. Bányamérő
Konferenciáját Balatongyörökön. A konferenciának az MVM Panoráma Hotel adott helyet.
2022. május 25-én, szerdán az érkező vendégek már 12 órától elfoglalhatták szobáikat. A
szálloda készségesen rendelkezésünkre állt, így lehetőségünk volt arra, hogy a programban
meghirdetett Szigligeti vár túra és borkóstolás 14 órai indulással megvalósítható legyen.
Fél órás kényelmes autóbusz utazás után megérkeztünk Szigligetre a Szent Antal
pincészethez, mely családi tulajdonban van. A tulajdonosok a pince előtti szabadtéren rövid
ismertetőben elmondták hogyan jött létre a Szent Antal pincészet és mekkora szőlőbirtokon
gazdálkodnak.

A pincében már várt bennünket a terített asztal. A borkóstolót, melyet a pince tulajdonos
vezetett, a felkínált borról elmondta a rövid ismertetőt, hogy melyik bor milyen nevet és milyen
évjáratot képvisel.

Összesen 5 fajta bort kóstoltunk, közben házi sütésű kenyérrel igen kellemes
borkorcsolyával szolgáltak. A jó hangulatú pinceszer után az autóbusz Szigliget központjában
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vitte a társaságot. Itt kétfelé váltunk: a bátrabbak nekivágtak a vártúrának, a lent maradók pedig
egy kellemes hangulatú beszélgetést folytattak további borozgatás mellett.

Az autóbuszra szállás és a visszaindulás olyan jól sikerült, hogy amint a busz ajtaja
becsukódott, egy zivatar tört ki, és amíg meg nem érkeztünk a szállodához végig esett az eső.
A szállodában már várt a svédasztalos vacsora, melyet egy kellemes zenés-táncos est követett.
2022. május 26-án, csütörtökön reggel 8-tól a szálloda portájánál berendezett regisztrációs
pultnál fogadtuk az újonnan érkezőket és a már ébredező vendégeket. 10 órakor a
Bányászhimnusz hangjaira megkezdődött a LX. Bányamérő Konferencia, melyet dr. Havasi
István a köszöntője után ünnepélyesen megnyitott. Az elnökségben helyet foglalt Bíró Róbert
Balatongyörök polgármestere, dr. Káldi Zoltán Országos Bányakapitány, Laub Ernő
Uzsabánya igazgatója, Zelei Gábor az OMBKE ügyvezető igazgatója, dr. Havasi István
Szakcsoport elnöke és Wéber József a Magyar Bányamérő Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Az elnöki megnyitó után Zelei Gábor az OMBKE ügyvezető igazgatója üdvözölte a
konferencia résztvevőit.
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Ezt követően dr. Káldi Zoltán Országos Bányakapitány úr üdvözölte a megjelenteket és
néhány szóban felkérte a Szakcsoport jelen lévő tagjait, hogy legyenek közreműködőek az
SZTFH jogalkotás bányamérés és a bányatérképezés szakmai módosításában.

A következő előadó Bíró Róbert polgármester úr volt, aki egy rendkívül látványos előadást
tartott Balatongyörök történelmi múltjáról és jelenéről. Előadásában külön kiemelte
Balatongyörök kulturális életét és a településhez kapcsolódó művészek neveit. Legfőképpen
Berta Búcsú írót, Simándi József operaénekest és Mőcsényi Mihály tájépítészt említette.
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A szünet előtti utolsó előadó Laub Ernő bányaigazgató volt, aki röviden ismertette a
dunántúli bazaltok kialakulását és ennek kapcsán az uzsai bazaltbánya működését. Egyben
meghívta résztvevőket péntek délelőttre egy bányalátogatásra, melynek fő attrakciója egy
robbantás lesz.
Rövid szünet után a program szerinti előadások zajlottak. Levezető elnök Dobos Szabolcs
volt, majd az előadások után plenáris ülés következett, melyben először dr. Havasi István a
Szakcsoport leköszönő elnöke beszámolt elnökségének több mint 12 évéről.

A beszámoló után átadta a szót Dobos Szabolcsnak a Szakcsoport újonnan megválasztott
elnökének, aki bemutatta az új alelnököket, név szerint: Czuczai Tamást, dr. Havasi Istvánt és
Poós Viktort.
Ezután Wéber József a Bányamérő Alapítvány kuratóriumának elnöke ismertette az
alapítvány éves beszámolóját és ismertette az alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzetét. A
plenáris ülésen Hollósi László titkár előterjesztette a megüresedett Tiszteletbeli elnöki cím
adományozására vonatkozó javaslatát. Az ülés egyhangúan elfogadta Wéber József jelölését a
Tiszteletbeli elnöki címre.
A plenáris ülés után következett a bőséges ebéd, mely mindenki nagy megelégedésére
szolgált.
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Ebéd után a délutáni előadások rendben lezajlottak oly módon, hogy még egy vízi
bemutatóra is időnk volt a balatoni strandon. A Navicom-Plusz Bt. jóvoltából az Apache-3
mederfelvételező rendszer bemutatására került sor, igen sok érdeklődővel.

Az egész konferencia ideje alatt a Construsoft Kft. rendkívül érdekes bemutatót tartott a
BIM tervező rendszer és annak létesítmény ellenőrzésre felhasználható funkciójáról.

Az előadások után az étteremben már megterített asztalok várták a jelenlévőket. A
pohárköszöntő elhangzása után került sor a legjobb előadói díj átadására, melyet Dobos
Szabolcs elnök és Hollósi László titkár adtak át a legtöbb szavazatot kapó Marczis Lajos
kollegának. A díj átadása után Dobos Szabolcs elnök és Hollósi László titkár felolvasta és átadta
a Tiszteletbeli elnök cím viselésére kiállított oklevelet Wéber József, alias Petróleumnak. A
díjak átadása után került sor a bőséges vacsorára.
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A vacsora elfogyasztása után elhagytuk az éttermet, melyet dicséretre méltó gyorsasággal
és rutinnal a személyzet átalakított a Szakestélynek megfelelő elrendezésre. A meghirdetett 21
órai Szakestély kezdést fegyelmezetten meg tudtuk kezdeni, hiszen mindenki elfoglalhatta az
általa kiválasztott helyet. A Szakestély elnökének közfelkiáltással Dobos Szabolcsot fogadtuk
el, aki kinevezte a háznagyot, a Cantus presest, a Konzekvenciákat és a Contrapunktot.

A házirend felolvasása után sor került a korsóavató beszédre, melyet különös tekintettel a
60. konferenciára a Szakcsoport történetében először fedeles korsóval ünnepelhettünk meg. A
korsóavató beszédet Wéber József, alias Petróleum háznagy tartotta meg, melyet nótázás után
Zelei Gábor Komoly pohara követett. Az egész Szakestélyt hangulatossá tette a jó humorú
Contrapunkt megfelelő időben történő beszólása. A Szakestélyen vendégként részt vett
Balatongyörök polgármestere is.
A Szakestély hivatalos részének bezárása után szabad folyást engedtünk a beszélgetésnek
és a nótázásnak, melyet nagy örömmel fogadtak a résztvevők. A beszélgetés során a
Polgármester úr legnagyobb örömünkre kijelentette, hogy nagyon örül annak, hogy részt
vehetett ezen az eseményen és a beszélgetést közel éjjel két óráig együtt folytattuk.
Pénteken 2022. május 27-én reggel 9 órára terveztük a busz indulását Uzsabányára.
Mindenkinek meglehetősen időben kellett felkészülnie az indulásra, hiszen a szállodát is el
kellett hagyni. Köszönet a szálloda vezetőségének, különösképpen Bangó Tamás igazgató
úrnak, hogy megoldották a csomagok elhelyezésének problémáját és rendelkezésünkre
bocsátottak egy külön helységet, ahol elhelyezhettük csomagjainkat. A busz időben előállva a
számlafizetések után nem sokkal 9 óra után elindult Uzsabányára, ahol Szabó Mátyás
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üzemvezető fogadta az érkező vendégeket. Az autóbusszal a bányaterülete felérve Németh
László kollegánkkal találkoztunk, aki Uzsabánya hites bányamérője. Majd körülvezettek a
bányaterületen válaszolva kérdéseinkre és elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahonnan biztonságosan
végignézhettük a robbantást, melyet a robbantás vezető engedélyével végeztek el. A robbantás
sikeres végrehajtása után a bányagépeket látogattuk meg, a hatalmas dömpereket és
szállítógépeket, amelyek lenyűgözték a résztvevőket. A bányabeli látogatást követően
autóbuszunkra visszaszállva a szálloda már felkészülten várta az utolsó napi ebédre a
visszatérőket. Az ebéd elfogyasztása közben az új vezetőség bejelentette, hogy a jövő évi
Bányamérő Konferenciát Szegeden, illetve Szeged térségében kívánjuk megrendezni.
Tisztelettel köszönjük a szálloda vezetőségének és alkalmazottainak a rendkívüli
szolgálatkészségüket, rugalmasságukat, hogy a konferenciánk ilyen sikeres lett!

Wéber József
Bányamérő Szakcsoport
Tiszteletbeli elnök
Fotó: Zelei Gábor

Energetikai hírek
Dr. Horn János
Az európai szélenergia - kapacitások bővülése 2021-ben
2021-ben 17,4 GW szélenergia – kapacitás kiépítése valósult meg Európában a WindEurope
iparágai testület adatai szerint, ami rekordmértékű, 18 %-os növekedés 2020-hoz képest. A
brüsszeli székhelyű szervezet szerint azonban ez nem elég az energia-, és klímacélok
eléréséhez. A 27 országból álló Európai Unió 2021-ben 11 GW-ot telepített, ami messze
elmarad attól, amit a WindEurope szükségesnek tart. Ahhoz, hogy eléjük a 2030-ra kitűzött
40%-os megújuló-energia célkitűzést, évente legalább 30 GW új szélenergiát kell építeni. Az
EU tavaly csak 11 GW-ot épített, és a következő öt évben csak 18 GW. WindEurope 2021.
február 22-én levelet írt Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének, - ezt több
nagy társaság vezetői is aláírták - amelyben kifejtik, hogy a hatóságok által a szélenergia
projektek engedélyezésre használt szabályok és eljárások túl hosszadalmasak és összetettek.
„Az EU egyszerűen fogalmazva nem enged meg semmit, amit az új szélerőmű-parkok
mennyiségével összefüggésben Önök és a nemzeti kormányok építeni akarnak” áll a levélben.
Tavaly az európai szárazföldi létesítmények bővülése 14 GW, az offshore szektor pedig 3,4
GW volt. Az európai szélerőmű-parkok 437TWh villamosenergiát termeltek, az az EU és az
Egyesült Királyság villamos energia igényének 15 %-át jelentette.
A tengeri létesítmények legnagyobb bővülése az Egyesült Királyságban volt, ahol 2,3 GW-ot
telepítettek és Svédországban valósult meg a szárazföldi szélenergia legnagyobb mértékű
bővülése, 2,1 GW.
Forrás: WindEurope
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Könyvismertetés
Kohászati timföld előállítása bauxitból. Történet, legjobb gyakorlat és a jövő kihívásai

A Springer, mint a világ egyik legjelentősebb műszaki- és tudományos kiadója az
anyagtudományi sorozatában nemrég adta ki a Kohászati timföld előállítása bauxitból.
Történet, legjobb gyakorlat és a jövő kihívásai című könyvet mintegy 840 oldal terjedelemben.
A könyv szerkesztői Benny E. Raahauge dán, a timföld kalcinálásával sok éven át foglalkozó
szakember és Fred Williams amerikai timföldtechnológus a könyv egyes fejezeteinek
megírására mintegy 24 nemzetközileg elismert szakembert kértek fel.
Az alumíniumra való igény dinamikus növekedése a XXI. században tovább folytatódott. Az
ehhez szükséges timföld termelése 2000-óta megduplázódott, 2020-ban már elérte a 127 millió
tonnát. E nagyarányú fejlődéshez szükség volt kellő mennyiségű és versenyképes minőségű
bauxitra és a feldolgozási technológia fejlődésére. A könyv ezen eredmények bemutatásáról
szól.
A kötet mintegy 100 oldalon ad áttekintést a bauxit mindazon sajátosságairól, melyek
befolyásolják a timföldgyártás folyamatát. Kitér a bauxitok, elemi és ásványos összetételére,
fizikai sajátosságaira, teleptípusaira és esetleges dúsítására, továbbá képet ad a világ
rendelkezésre álló alapanyag forrásairól.
A könyv részletesen tárgyalja a Bayer-eljárás műveleteit, a nátronlúgban oldható összetevők
oldatba vitelét (Feltárás), az oldhatatlan maradék elválasztását és mosását (Ülepítés-mosás), a
nátrium-aluminátban dús oldat túltelített állapotba hozását, majd az alumínium-hidroxid
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kristályosítását (Kikeverés) és végül az alumínium-hidroxid (Al(OH)3) víztartalmának
hevítéssel történő eltávolítását (Kalcinálás). Az egyes fejezetek kitérnek az adott műveletek
elméleti alapjaira, azok gyakorlati megvalósítására, beleértve a műveletek fejlődését.
Külön fejezet foglalkozik a bauxitmaradék (régebbi nevén vörös iszap) tárolásának, ill.
felhasználásának összetett kérdésével. A bauxitban mintegy 60 elem és ennél több ásványi fázis
található. A szennyező összetevők egy része a Bayer-eljárás során valamilyen mértékben
oldódik, az oldat-körfolyamatban dúsul, adott esetben szennyezi a terméket. A szennyezőket, a
körfolyamat víz- és energiaháztartását, a timföld minőségét, a technológia egészségügyi
vonatkozásait, a környezet felé történő esetleges kibocsátásokat önálló fejezetek tárgyalják. A
könyvzáró fejezete a timföldgyári projektek gazdasági vonatkozásaival foglalkozik.
A könyvnek két magyar szerzője is van Bánvölgyi György timföldtechnológus és Komlóssy
György geológus, korábban mindketten a Magyar Alumíniumipari Tröszt felügyelete alatt
működő ALUTERV-FKI szakemberei voltak.
A könyve megrendelhető itt Listaár: 150 Eur.
Hazai intézmények vagy magánszemélyek forduljanak Bánvölgyi Györgyhöz vagy Komlóssy
Györgyhöz, akiken keresztül ez a kötet 40%-os kedvezménnyel is megkapható.
Digitális változat ingyenesen elérhető itt.
Bánvölgyi György – Komlóssy György

Egy sikeres könyvbemutató
A XI. OBKET-hez kapcsolódóan - tisztelegve egyben Péch Antal tudós bányamérnök elődünk
előtt, aki 200 évvel ezelőtt június 14-én született - megjelentettük Dr. Szilvási Csaba: „Volt
egyszer egy Bányaipari” című legújabb kötetét. Az indok: az 1949-től egészen az aknászképzés
végleges megszűnéséig Tatabányán működő iskola az ő nevét viselte. A szerző az iskola tanára
volt 1966-tól 1973-ig, majd 1991-től egészen annak megszűnéséig. Bár a könyvet nyugodtan
nevezhetnénk önéletrajzi írásnak is, ám annál azért lényegesen több: a saját életélményei
alapján hitelesen mutatja be azt a tantestületet - mondandójában gyakran beleszőve hajdan volt
aknásztanulók visszaemlékezéseit is - amely abban az időben országosan egyetlen aknászképző
technikumként biztosította a hazai mélyművelésű bányászat aknászigényét.

Középen a szerző Szilvási Csaba, oldalt a bemutató háziasszonya Szatmári Zsuzsanna és a szervező Bársony
László
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Szomorú, hogy a könyvben név szerint említett nagy tanáregyéniségek csak az égi mezőkről
figyelhették a könyvbemutatót, amely stílszerűen a két éve végleg bezárt iskolaegyüttes
főépületében volt. A szervezők aggódtak, nem lesz-e túl tágas a 80 fős fizikai előadó, ám a
végén még a pótszékek ellenére is sokan a folyosóra szorultak. Szatmári Zsuzsanna háziasszony
megnyitó gondolatai után Lusztig Péter alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, az iskola
volt tanárait, diákjait, a szervező és a szerző barátait. Sajnálatát fejezte ki az iskola bezárása
miatt és ígéretet tett, mindent elkövet, hogy olyan új funkciók kerüljenek ide, ami biztosíték
arra, hogy legalább a patinás épületegyüttes megmaradjon az utókor számára. Bársony László,
az iskola volt diákja, majd tanára és végül igazgatója elszoruló szívvel ismertette az iskola
hányatott múltját a kezdetektől, 1896-tól 1966-ig, amikor ő itt elkezdte tanulmányait és vele
egyidőben a szerző a tanári pályáját.
Szilvási Csaba szerző „A gondolattól a megvalósulásig” időszakot elemezte, a vívódást, hogy
szabad-e ebben a mai lelketlen világban ilyen mélyen kitárulkozni a nagy nyilvánosság előtt,
szabad-e egy tantestüket belső intimitásait kiteríteni, közkinccsé tenni. Aztán döntött: megírja
és majd dönt az olvasó. Azt hiszem mostanra megnyugodott, hisz a 300 kötet nagy része
gazdára lelt, főleg személyre szabott ajánlással, megköszönve mindenkinek, aki anyagilag is
segítette a könyv megjelenését.

Lusztig Péter alpolgármester

Öregdiákok

Ezek után az iskola tornatermében egy kis fogadás közben a megjelentek kötetlen
beszélgetések, régi emlékek felelevenítése közben töltötték az időt, feltöltődve a barátokkal
való találkozások örömével és egy kicsit bánkódva, hogy mind ez immár elveszett. Jó volt újra
együtt lenni és melegség járta át a résztvevők szívét, hogy ha csak rövid időre is, hogy újra
élettel teltek meg az iskola falai. Akit a kötet esetleg érdekel a találkozó alkalmával még
hozzájuthat.
Tatbánya, 2022. június 3.
Bársony László
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Az Oroszlányi Szervezet Szakestje
Az OMBKE Oroszlányi Szervezete május utolsó hetében Majkon, az Oroszlányi
Bányászati Múzeumban rendhagyó helyszínen és időpontban, de a hagyományokhoz hű
ceremóniális elemekkel, Szakestet tartott. A rendezvény helyszínéül szolgáló épület, mely
korábban kompresszorházként funkcionált, a múzeumi fejlesztések eredményeként
megvalósított esztétikus és tágas kialakításával ideális teret nyújtott a rendezvénynek.

A helyi szervezet vezetősége felelős döntést hozott. Mint elhangzott: „2021. év hideg,
kopár, vírus-veszélyes decemberéről áttette a Szakestet a napfényes, virágos májusra, bízva
abban, hogy nem az a fontos, hogy hol és mikor, hanem az, hogy hogyan és hányan… És
kevésbé fontos, hogy milyen évszám van a korsóra írva, szemben azzal, hogy mi van, mi lesz
benne!”
A szokatlan megjelenésű, négyszögletes korsónak és krampampulis pohárnak nagy
sikere volt.

A korsóavató beszéd összefoglaló gondolata ekképpen hangzott: „Az élet csupa kihívás!
Épp úgy, mint inni ebből a remek korsóból! Mert lássuk be a mai Szakestünk korsója egyedi,
különleges, ízlésesen míves, fantasztikusan fog mutatni a vitrinben vagy a szekrény tetején
hengeres társai mellett. Hirdeti a gondolat és a tett szabadságát, emléket állít a mai Szakestnek,
dicsőíti az oroszlányi bányászati-műszaki szakemberek újszerű megoldásokra való
fogékonyságát és Oroszlány város jelképeivel a helyi Szervezetnek a hovatartozását is kifejezi.”
A résztvevők a Szakest elnökévé Csermák Hugót, háznagyává Tóth Zsoltot választották.
Az est szabályait rögzítő házirend kihirdetését követően a résztvevők a klopacska kopogóelhaló hangja mellett, néma főhajtással emlékeztek meg az utóbbi időszakban elhunyt
tagtársaikról.
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A mostani Szakest azért fontos esemény a helyi szervezet életében, mert – a szervezet
elnökasszonyának „komoly poharából” idézve – „az életünk része lett a kényszerű
távolságtartás. Innen kell most mindenkinek talpra állni, testben, lélekben és az emberi
kapcsolatainkban megerősödni. Az elmúlt néhány évben elfelejtettük, hogy milyen jó
közösségben lenni. Itt az idő, hogy megtanuljunk figyelni egymásra, értékelni, hogy együtt
lehetünk!”
A Szakesten kiváló cantusok, Győrfi Géza és Gál Domonkos hangadása mellett folyt az
éneklés. Baráti tagszervezeteket és baráti szakmákat képviselő vendégek köszöntötték az
oroszlányiakat, majd a Szakest elnökének „Vidám pohara” emelte a tovább a hangulatot.

Remek műsorral készült a Röpülj csákány dalkör és a Balekavatás ceremóniája is sikeres
volt.

A Szakest elnöke egyre több vidám koccintást rendelt el, így a résztvevők könnyen
elhitték, amit persze láttak is, hogy „kolbászból van a kerítés”.
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A krampampuli az est megkoronázásaként került a poharakba.
A Szakest hivatalos részének lezárásaként a 40 fős társaság a teremben bányabeli
sötétséget imitálva gyönyörűen és tiszteletteljesen elénekelte az erdész, kohász és bányász
szakmák himnuszait.
Ezt követően kötetlen beszélgetésekkel folyt az est tovább.
Köszönet az esemény fotódokumentálásáért Szapu Györgynek.
Jó szerencsét!
Bariczáné Szabó Szilvia

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
54. Bányagépészeti és Bányavillamossági
Konferencia
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
Salgótarján
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Miskolc
Balatongyörök

Státusz

2022. július 1-3.
szeptember 1.
szeptember 7-11.
szeptember második
fele
szeptember
szeptember 29-30.

Egerszalók
OMBKE székház
Káloz

október
november
november

Kecskemét

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
18

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

Negyedik lelkesítés:
Itt a felhívás és lelkesítés mára,
hurrá, idén is beleférek a ruhámba!
Bár egyre kevesebb haj béleli a csákóm,
a tesztoszteron a legfőbb szabályzóm.
Fényesítsétek az aranygombokat,
nagy bukszába pakoljátok az eurótokat!
Nemsokára kongatják a klopacskát,
ne feledjetek, enni a Böhm-ben sztrapacskát!

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
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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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Múlt és jövő
OMBKE-történet a helyi szervezet történetének tükrében
Kohászati Ipargazdasági és Üzemszervezési Konferencia a szakmai látókör bővüléséért
Az I. Kohászati Ipargazdasági és Üzemszervezési Konferenciát (KIÜK) az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1962. szeptember 3-7. között rendezte meg
Balatonszéplakon, a Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) Vaskohászati Igazgatóság
és a KGM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet, valamint a Dunai Vasmű
közreműködésével.
„A konferencia célja az volt, hogy az iparág sajátosságainak megfelelően átfogó tájékoztatót
adjon a műszaki és gazdasági területeken dolgozó szakembereknek, továbbá, hogy lehetőség
nyíljon megoldatlan problémáink és továbbhaladási lehetőségeinek megvitatására. A
közgazdasági és szervezési problémák az utóbbi években mindinkább előtérbe kerültek és
időszerűvé tették, hogy felszámoljuk a megelőző időszak mulasztásait, amikor is elsősorban a
termelési és műszaki feladatok ellátása kötötte le iparvezetésünk és szakembereink figyelmét,
és a gazdasági és szervezési feladatok háttérbe szorultak. A háború utáni újjáépítés és hatalmas
ipari fejlesztés időszakában, amikor az erőket a műszaki és termelési problémák megoldására
kellett összpontosítani, elfogadható volt ez a szemlélet, ma azonban már a további fejlődés, a
termelékenyebb és gazdaságosabb termelés nem képzelhető el a közgazdasági és szervezési
munka magas színvonala nélkül. A fejlett ipari országok önköltségi és termelékenységi
eredményeit már csak azok fejlettebb közgazdasági elemző és hozzájuk hasonló fejlett munkaés üzemszervezési módszereivel lehet megközelíteni. Már pedig e téren jelentős lemaradással
rendelkezünk – a kohászat területén talán még nagyobb mértékben, mint a gépiparban.
Elegendő itt utalnunk a fejlettebb iparban általánosan alkalmazott gépesített ügyvitelre, az
operációkutatás és munkaszervezés eredményeire, a gazdasági elemző munkáknak a
termelésben való hatékony alkalmazási módszereire, hogy magunk előtt lássuk azokat a
feladatokat, amelyek a közeljövőben megoldásra várnak.”- olvasható a KIÜK
Rendezőbizottságának felvezetőjében, a Dunai VASMŰ IV. évfolyam (1963) 1. számában.
Üzemszervezői munkaértekezlet a Dunai Vasműben
A konferencia nyomán, a KGM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet kezdeményezésére a
Dunai Vasműben 1963. május 7-8.-án Üzemszervezői munkaértekezletet tartottak a szervezés
területén dolgozók szakmai látókörének bővülésére, a bizonyos mértékben fennálló
elszigeteltség megszüntetésére.
A Dunai Vasmű akkori első számú vezetőjét, Závodi Imrét kérték fel a munkaértekezlet
megnyitására: „Az I. Kohászati Ipargazdasági és Üzemszervezési Konferencia után másodszor
gyűlnek össze a kohászat területén dolgozó üzemszervezők azért, hogy megvitassanak egyes
problémákat, s nézeteiket összeegyeztessék. Az első összejövetel közvetlenül a KIÜK után volt
a Bányász-Kohász Egyesület székházában, s mivel igen zártkörű volt, az ott elhangzottak nem
kerültek széles körben megvitatásra, s ott lényegében a balatonszéplaki konferencia
kiértékelése volt napirenden. E kétnapos munkaértekezlet célja, hogy a kohászathoz tartozó
vállalatok üzemszervezőinek munkáját bizonyos fokig értékelje és meghatározza azokat a
feladatokat, amelyeket a következő időszakban kell végezni…
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1962. júniusi határozata, valamint a
VIII. kongresszus határozata az ipar fejlesztéséről az iparvezetőkre, vállalati igazgatókra,
valamint mindazokra, akik a termelés irányításában részt vesznek, olyan feladatokat ró, melyek
maradéktalan végrehajtása megköveteli, hogy ne másodlagosan kezeljék az üzemszervezői
munkát, és ezen a téren mutatkozó hiányosságok felszámolását ne csak miniszteri, vagy iparági
utasításnak tekintsék, hanem munkájuk kiegészítő részének vallják. Természetesen nálunk is
vannak még hiányosságok ezen a területen, és nem minden esetben tervszerűen, a termelés
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fejlődésével összhangban oldjuk meg a szervezési problémákat, hanem itt-ott elkésve, a hibák
utólagos javításával próbáljuk ellátni szervezési feladatainkat…”- részletek Závodi Imre
megnyitó beszédéből.

Fotó: A Dunai Vasmű igazgatója, Závodi Imre
vezetésétől a termelési színvonal javulását, az
irányítói tevékenység szakszerűségének erősödését
várták el

Fotómontázs: Képek az I. Kohászati Ipargazdasági
és Üzemszervezési Konferenciáról

Új irányítási modell
Závodi Imre (1927-1984) 1952-ben az épülő Sztálinvárosba került és a Sztálin Vasmű Szállító
és Raktározási Vállalatánál helyezkedett el, előbb diszpécserként, majd 1956-tól a Szállító
Gyárrészleg vezetőjeként dolgozott. A kohóipari technikumi tanulmányait követően a műszaki
egyetemen szerzett diplomát. A Kohó- és Gépipari Minisztériumhoz 1962. június 30-án
kinevezték miniszterhelyettesnek Borovszky Ambrust, a Dunai Vasmű igazgatóját, s az így
megüresedett tisztség betöltéséhez a megbízólevelet Csergő János miniszter július 6-án adta át
Závodi Imrének, aki 1964. március 13-áig, Borovszky Ambrus Dunai Vasműhöz történő
visszatértéig állt a vállalat élén. Ez idő alatt a vasmű egészére kimunkált átszervezést hajtott
végre, s ez az irányítási modell a vasmű nagyvállalattá fejlődéséig meg is maradt (Dunaferr
Dunai Vasmű Krónika).
Szente Tünde
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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

FÖCIK Hírek

Walther E. Petrascheck-díjat írt ki az Osztrák Tudományos Akadémia 35 éven aluli
kutatók számára! Pályázni júni 22-ig lehet.
Tisztelt Tagtársak, Fiatalok!
Az Osztrák Tudományos Akadémia a Walther E. Petrascheck-díjjal olyan 35 év alatti tudósokat
ismer el, akik a földtudományok területén kiemelkedő tudományos munkát mutatnak fel, és az
alábbi országok valamelyikében működő egyetemen vagy kutatóintézetben dolgoznak:
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, a Cseh Köztársaság, Magyarország
vagy Ausztria.
A pályázat benyújtásának határideje: június 2022.
Részletek itt.
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága
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Miskolci Egyetem Hírei

Álláshirdetés
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Prof. Dr. Szabó Imre kitüntetése
Kedves Tagtársaim!
A FB-on olvastam a jó hírt listatársunknál - Prof. Dr. Szabó Imrénél - magas kitüntetéséről. Ide
másolom:
„2022. május 27-én megkaptam a Széchy Károly emlékdíjat, a geotechnikus mérnöki szakma
legnagyobb hazai elismerését. Köszönöm mindenkinek, aki több évtizedes munkám során
segített, támogatott.”

Mindannyiunk nevében gratulálok.
Jó szerencsét!
Morvai Tibor
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
X.
Kiemelkedő személyiségek I.
Duncan (Oklahoma, USA)
Erle Palmer Halliburton (1892. 09. 22. – 1957. 10. 13.) az I. világháború elején az Amerikai
Egyesült Államok Haditengerészetében egy csatahajón szolgált, mint hajógépész. Leszerelése
után 1915-ben a Kaliforniában működő Perkins Oil Well Cementing Company-nál (Perkins
Olajkút Cementező Vállalat) helyezkedett el, mivel úgy gondolta, hogy ott hasonló gépekkel
fog dolgozni, mint a csatahajón. Négy év alatt kitanulta a cementezés minden folyamatát, 1919ben megvált a társaságtól, Duncan-be (Oklahoma) költözött és megalapította saját vállalkozását
New Method Oil Well Cementing Company (Olajkút Cementezés Új Módszere Vállalat)
néven. 1922-ben a vállalat nevet változtatott, Halliburton Oil Well Cementing Company
(HOWCO) és megkezdte terjeszkedését az Amerikai Egyesült Államokban. Első külföldi
munkát 1926-ban Burmában és Indiában vállaltak, 1951-ben jöttek át Európába és
megalakították Olaszországban a Halliburton Italiana Spa céget. A következő hét évben
leányvállalatokat alapítottak és műveleti központokat hoztak létre Németországban, Angliában,
Kanadában, Argentínában, Peruban, Kolumbiában, Szaúdi - Arábiában és Indonéziában. 1961.
július 5-én ismét nevet változtattak és felvették a ma is használt Halliburton Company nevet.
1964-ben Duncanben (Oklahoma) 46 000 m2 területen kialakították a fejlesztési és gyártási
központot. 2017-ben a világon a második legnagyobb szénhidrogén-ipari szerviz társasága volt.
Duncan központjában, a Fuqua Parkban E. P. Halliburtonnak szobrot emelt a város.

San Antonio (Texas, USA)
Howard Robard Hughes Sr. a Missouri Katonai Akadémia elvégzése után – több iskolai kitérőt
követően – az Iowai Állami Egyetemen szerzett jogi diplomát. Az ólom- és cink bányászatban
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ügyvédként dolgozott, amikor őt is elérte a spindletopi sikeres olajfúrások után kialakult olajláz.
Beaumontba utazott, ahol üzlettársával, a houstoni Walter Benone Sharppal 1902-ben
bekapcsolódtak az olajfúrási üzletbe. 1908-ban bemutatták a kifejlesztett, fából készült
kettőgörgős fúró makettjét. Majd az elkészült kétgörgős fúrót még abban az évben a texasi
Goose Creek egyik fúrásánál próbálták ki, azonban a fúrószár eltörött és a fúró a lyukban
maradt. A második fúrási teszt sikeres volt. H. R. Hughes az elért eredmények alapján a
találmányukat 1908. november 20-án bejelentette az Amerikai Egyesült Államok Találmányi
Hivatalához. A szabadalom elfogadása után, még 1909-ben, a két üzlettárs megalapította a
Sharp – Hughes Tool Company-t, amely kizárólagosan egyedül gyárthatta a kétgörgős fúrót.
Howard R. Hughes Sr.-nak, az 1924. január 14-én bekövetkezett haláláig, 73 szabadalma volt
a fúrási és az olajipari szerszámok és eszközök kifejlesztésében. Szobrát San Antonio
Conventional Centerben 2007. július 21-én avatták fel.

El Dorado (Arkansas, USA)
El Dorado az 1920-as évek kőolaj-fellendülés városaként beváltotta ennek a névnek az ígéretét,
amikor 1915-ben egy mérföldnyire a várostól nyugatra felfedezték a kőolajat. A lakosság és a
jólét ebből fakadó növekedése olyan építészeti fellendüléshez vezetett, amely még mindig
tükröződik a város helyreállított belvárosának sétáló utcáján, most is tele van gyönyörűen
felújított 1930-as évek stílusú épületeivel. A belvárosban található a „Kőolaj örökség park” (Oil
Heritage Park) , amely tiszteleg a város fellendülését hozó kőolajtermelés előtt. A parkban
található Edwin Boyd Alderson Sr. (1915-2010) szobra. Boyd tinédzserként már
részmunkaidőben a kőolajmezőkön dolgozott. Felnőttként első munkahelye a Lion
Finomítóban volt, majd a Marine Oil Company következett, amelynek elnöke is volt, mielőtt
az beolvadt a Murphy Oil Corporation-be. Ezt követően független kőolajtermelő lett és számos
egyéb üzleti tevékenységet folytatott. Az Arkansas Lightweight Aggregate Corporation és a Jet
Asphalt & Rock Co., Inc. egyik alapítója volt, és kőolajtermelőként és befektetőként is
kiemelkedő teljesítményeket ért el. 1969-ben Arkansas Olaj- és Gázbizottságába nevezték ki,
ahol 28 évet töltött, amelyből az utolsó 16 évet elnökként. Felajánlották neki az Interstate Oil
and Gas Commission elnöki posztját, de életkora miatt visszautasította. Az El Dorado-i
Woodlawn temetőben temették el.
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Woodlands (Texas, USA)
A hidraulikus rétegrepesztés egyik nagy úttörője, George Phydias Mitchell (1919-2013) már
életében szobrot kapott. Mitchell 1940-ben a Texas A & M Egyetemen szerzett olajmérnöki
diplomát. Független kőolaj- és földgázipari vállalatot alapított Mitchell Energy & Development
Corp. néven, később Fortuna 500 névre változtatta, amelyet végül megvett a Devon Energy.
Megközelítően 10 000 szénhidrogénkút, köztük több mint 1000 kutatófúrás fejlesztésében vett
részt. Az 1980-as és 1990-es években különböző technológiákkal és technikákkal kísérletezett
Texasban a Barnett Shale formációban a nem hagyományos földgázvagyon kitermelésére.
Végül sikerült kidolgoznia a megfelelő hidraulikus rétegrepesztési technológiát a „shalegas”
kitermelésére és ezért a „Rétegrepesztés atyja” (Father of Fracturing) becenevet kapta. A
szobrát 2007. november 8-án avatták fel, ahol ő is jelen volt, és azt javasolták, hogy
születésének napját – május 21-ét – nevezzék el „Shale Day”-nek.
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Ponca City (Oklahoma, USA)
Ernest Whithworth Marland 1874. május 8-án született Pennsylvania államban, Pittsburgben.
A jogi egyetem elvégzése után visszatért szülővárosába, ahol magánügyvédi gyakorlatba
kezdett. Ügyvédi munkája mellett érdeklődött a geológia iránt és belépett Pennsylvania
kőolajiparába. Új kutakba és cégekbe fektetett be és 33 éves korára milliomos lett. Az 1907-es
válságban milliókat veszített és remélve, hogy újra tudják kezdeni az életüket Oklahoma
államba költöztek. Ponca Citybe telepedtek le, ahol folytatta kőolajipari karrierjét és sikerrel
járt. Később visszatért képviselőnek, majd 1935 -1939 között Oklahoma állam kormányzója
lett. Kormányzósága alatt 1 300 projekt révén több mint 90 000 oklahomai számára teremtett
munkahelyet. Megbízása után visszatért Ponca Citybe és folytatta munkáját a Marland Oil
Companyban. 1941. október 3-án, 67 éves korában halt meg és Ponca Cityben temették el. A
hálás utókor a városháza előtti parkban szobrot emelt emlékére.

Norman, (Oklahoma, USA)
Oklahoma állam területén 1897-ben találták meg a kőolajat, amely után az állam lakossága
gyorsan szaporodott és az állam gazdasága folyvást nőtt. A Conoco társaság állította fel Norman
város Oklahoma Plaza nevű közterén a „Kőolaj úttörői” (Oil Pioneers) emlékművet. Az
emlékmű 60, a 19. és a 20-ik század legjelesebb oklahomai szénhidrogén kutatóinak és
oktatóinak féldombormű arcképét tartalmazza.
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Tituswille (Pennsylvania, USA)
1859. augusztus 27-én, szombaton délután, a Drake „ezredes” által mélyített fúrólyukban 21,18
méter mélyen kőolajat találtak. Drake kútjának sikerét hihetetlen fellendülés követte,
egyszeriben kitört a kőolajláz. Titusville „fekete aranya” egy új iparágat teremtett és
Pennsylvania lett a korszerű kőolajipar bölcsője. Edwin Laurentine Drake sorsa azonban nem
alakult kedvezően. Kőolaj-felvásárló ügynök lett. Járta a kőolajkutakat, a helyszínen
felvásárolta a kőolajat közvetlenül a termelőtől, gondoskodott a szállításról és eladta a
finomítóknak. Belefáradva a sárdagasztásba, társult egy Wall Street-i tőzsdeügynökkel. Drake
nem volt jó üzletember. 1866-ban minden pénzét elvesztette, megrokkant és nagy
szegénységben tengette életét. Végül Pennsylvania állam 1873-ban élete végéig szóló 1 500
dollár nyugdíjban részesítette korábbi érdemeinek elismeréseként. Drake megvolt győződve
róla és váltig hangoztatta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban ő fúrta az első kőolajkutat.
A pennsylvaniai Betlehemben hunyt el 1880. november 9-én. Hamvait később átszállították a
Titusvillei Woodlawn temetőbe, ahol 1901. október 4-én újratemették. A Standard Oil
támogatásával 1902-ben emlékművet állítottak emlékére, amelyet 2011-ben felújítottak.

Cleveland (Ohio, USA)
Idősebb John Davison Rockefeller (1839. július 8. – 1937. május 23.) amerikai üzletember és
kőolajmágnás. A Standard Oil alapítójaként és többségi tulajdonosaként a 19. század végén és
a 20. század elején monopolizálta a kőolaj kitermelését és feldolgozását és eközben hatalmas
(az Egyesült Államok GDP-jének 1,5%-nak megfelelő) vagyont halmozott fel. Rockefeller volt
az első amerikai milliárdos. Vagyona jelentős részét adakozásra fordította; elsősorban
közoktatási (Chicagói Egyetem, Rockefeller Egyetem) és egészségügyi (mint a horogféregfertőzés és a sárgaláz elleni harc) célokra. Clevelandban temették el, ahol egy egyszerű
emlékművet emeltek tiszteletére, csak annyi van ráírva: Rockefeller.
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(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád

Klímavérzékenység
Az IPCC (ENSZ Kormányközi Klímaváltozási Testület) a jelenkori földi éghajlatváltozást az
emberi tevékenység széndioxid-kibocsátására vezeti vissza. Az általuk definiált egyik (az ún.
egyensúlyi) klímaérzékenység azt fejezi ki, hogy a szén-dioxid légköri koncentrációjának
megkétszereződésére a globális felszíni középhőmérséklet hány Celsius fokkal emelkedik. A
klímamodellekben az egyensúlyi klímaérzékenység rendkívül széles tartományban: 1,83°C és
5,67°C között változik. Nicola Scafetta nápolyi fizikus egy igazán tekintélyes tudományos
folyóirat (Geophysical Research Letters, GRL) idei márciusi számában kimutatta, hogy a
legújabb klímamodellek 1980–2021 közötti előrejelzéseinek többsége akkora felmelegedést
mutat, amilyen a valóságban nincs. A megfigyelt hőmérsékleti adatok a nagy (4,51-6,00 °C
közötti), és a közepes (3,01-4,50 °C közötti) klímaérzékenységnek is ellentmondanak. Egyedül
csak a kicsi (1,80–3,00°C közötti) egyensúlyi klímaérzékenységű modellek mutatnak tűrhető
egyezést. Az e csoportból származó klímamodellek azonban a következő évtizedekre a
legrosszabb emissziós forgatókönyv esetén is csupán mérsékelt felmelegedést jeleznek előre.
A cikk végkövetkeztetése, hogy bőven elegendő, ha a klímapolitika felhagy a mitigációs (az
éghajlatba való beavatkozási) kísérletekkel, és kizárólag az alkalmazkodásra korlátozódik.
Természettudományi folyóiratokban meglehetős gyakorisággal jelennek meg hasonló
tanulmányok, de ezeket a döntéshozók – úgy tűnik – nem akarják meghallani. Csak azokat,
amelyek összhangban van az IPCC által erőltetett ún. konszenzussal. Az IPCC hatodik
jelentésének (AR6) április elején megjelent harmadik része kifejezetten a mitigáció
elkerülhetetlenségét hirdeti. E nézetet sok hazai konzervatív értelmiségi is osztja. Ferencz
Orsolya (kormany.hu, 2022. március 26.) szerint „a klímaváltozás rendszerszintű beavatkozást
igényel”. A GRL-cikk épp ezt vitatja. Azzal viszont egyet lehet érteni, hogy „a problémákra
tudományos igényű válaszokat, megoldásokat szükséges adni”, és hogy „a téves és
tudománytalan elméletek esetleges elterjedésének súlyos politikai és káros gazdasági
következményei lehetnek”. Az az érzésem, hogy a konzervatív klímapolitika azon
próbálkozásai, amelyek az uralkodó klímahipotézis és a racionális klímapolitika
összeegyeztetésére irányulnak, tudathasadásos állapothoz vezetnek.
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A szemünk előtt kezdte el a nyugati világ a megbízható energiaforrások lecserélését
nyilvánvalóan alkalmatlanokra, ld. Fit-For-55. Ez az alliterációs szójáték valójában az Európai
Unió energiabiztonságának felszámolása, tehát önpusztítás. Aminek az elfogadtatásához az
antropogén CO2-kibocsátás állítólagos éghajlatváltoztató hatása jelentené a „tudományos”
alapot. De ez az alap – akármilyen magabiztosan és ellentmondást nem tűrően tálalják – ingatag.
Oda kellene figyelni a megalapozottan kétkedőkre. Többek között Guus Berkhout-ra, a
CLINTEL (Klímaintelligencia) elnökére, aki a Magyar Hírlap március 28-29-ei számában
hazánk számára is alkalmazható, tudományos igényű javaslatokat tett.
Talán nem árt egy picit mélyebbre tekintő összefoglalást adni. A forgó földgömb felszínét a
Napból érkező látható fény (a besugárzás: ’rövidhullámú sugárzás’) egyenlőtlenül melegíti fel,
a földi légkörből pedig hő (infravörös, azaz a fényhez képest ’hosszú hullámú’ sugárzás)
távozik az űrbe. A be- és a kisugárzás közötti fizikai folyamatok és jelenségek (pl. konvekció,
mikrofizika, felhőképződés, turbulencia) nem egészen ismertek. A felhőképződés szeszélyes; a
turbulencia egyenesen a fizika legnagyobb rejtélyének számít; a víz és a levegő térbeli és időbeli
mozgását leíró Navier-Stokes egyenleteknek még a matematikai megoldása sincs meg. A
modellezők ezért (valamint számítástechnikai korlátok miatt) kénytelenek mindenféle
egyszerűsítéseket („parametrizációkat”) alkalmazni, amelyek súlyos következménnyel járnak:
a fizikai valóságot virtuális valósággal helyettesítik. Majd végül kijelentik, hogy ha növelik a
CO2-kibocsátást a számítógépes modellekben, emelkedik a hőmérséklet. Persze, hiszen a
parametrizációk során ezt programozták be. A Geophysical Research Letters-ben olvasható
tényszerű és logikus elemzésből magától értetődően kiderül a lényeg, miszerint a klímapánikkeltés: alaptalan.
A fizikai folyamatokra koncentrálva még lényegibb összefüggések mutathatók ki. Attól
függően, hogy a komplex jelenségkörből éppen mit emelnek ki, az eredmények különbözők, de
a legtöbb efféle megközelítés a klímamodellezéstől eltérő következtetésekre vezet. A légköri
sugárzásátvitelben a legszélesebb frontot Miskolczi Ferenc nyitotta meg. Ő azt állítja (legutóbb
például 2021 végén, a Püski kiadónál megjelent könyvében), hogy a CO 2-klímaérzékenység:
nulla. Feltételezett elméleti összefüggéseinek némelyikét mások hevesen cáfolják (Hetesi Zsolt
például 2022. március 25-én), de a vita remélhetőleg folytatódni fog. Barcza Szabolcs
geofizikus-csillagász (1944–2021) – akinek sugárzásfizikai felkészültségére Miskolczi és
Hetesi egyaránt tisztelettel tekint – azon a véleményen volt, hogy egy átdolgozott Miskolcziféle megközelítés „a mai hibás - kritikátlanul harsogott – paradigmák” helyébe léphet. Barcza
Szabolcs egyik elméleti eredménye szerint a légköri üvegházhatásban a széndioxidkoncentráció hatása legfeljebb 21±7 százalék (Acta Geodaetica et Geophysica, 2017). A cikk
sajnos nem váltott ki nagy érdeklődést. Mint ahogy egy ír meterológusé (Ray Bates, Earth and
Space Science, 2016) sem, amelyben mindössze egy fokos egyensúlyi klímaérzékenység jött
ki.
A kérdéskörben ma leginkább William Van Wijngaarden és William Happer tanulmányára
irányul a legnagyobb figyelem, minden oldalról. Ők is élnek egyszerűsítésekkel (nem veszik
figyelembe a kontinens-óceán hőátadást és a felhőzetváltozást), de fizikai (kvantummechanikai,
statisztikus mechanikai, termodinamikai, molekuláris spektroszkópiai, spektroszkópiai
vonalalak-elemzési) arzenáljuk bőséges, levezetésük korrekt. E cikkről a napokban jelent meg
Kees de Lange fizikus (a lézerspektoszkópia nyugdíjas professzora, a holland szenátus volt
tagja) ismertetője a CLINTEL honlapján. Van Wijngaarden és Happer tanulmánya az öt
legfontosabb üvegházhatású gáz (H2O, CO2, O3, N2O and CH4) koncentrációjában (és más
fizikai tulajdonságban is) különböző légrétegeken áthaladó sugárzást a Schwartzschildegyenlet és a HITRAN nevű sugárzásfizikai adatbázisból vett háromszázezer frekvenciaintenzitás adatpár alapján vizsgálta meg. Eredményük szerint a CO 2-koncentráció
megduplázása már alig növeli az infravörös elnyelődést. A légkörben már meglévő CO 2
majdnem annyi infravörös energiát nyel el, amennyi elnyelésére a szén-dioxid egyáltalán képes,
így a további CO2 hozzáadása csak nagyon csekély hőmérséklet-növekedést jelent. Az
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egyensúlyi klímaérzékenység felső határára 2,3 Celsius fokot kaptak. Noha mindkét szerző
elismert fizikus, tanulmányuk (és egy másik friss cikkük) közlését több folyóirat is
visszautasította. Szerencsére mindkettő elérhető a Cornell Egyetem által működtetett arxiv.org
természettudományi publikációs adatbázisból.
Nem csak a klímaérzékenység kérdése az, ami miatt a fősodor sok sebből vérzik: pofonokat
kap kívülről, de még a Föld belsejéből is. Szinte naponta születnek olyan tanulmányok, amelyek
– sok-sok korábbi felismerést megerősítve – drasztikus múltbeli (földtörténeti értelemben
közelmúltbeli: holocén) klímaváltozásokról tanúskodnak. Ezek mindegyike nyilvánvalóan
természeti eredetű volt. Napnál világosabb tehát, hogy a jelenkori éghajlatváltozás nem
példátlan. A föld-, nap- és asztrofizikai észlelési adatok sokasága, valamint az adatokból
kikövetkeztethető folyamatok dinamikája egyáltalán nem zárja ki hasonló éghajlatváltozások
lehetőségét. Az okok és az okozatok bonyolult láncolata, a jelenségek sokféle kölcsönhatása,
valamint az idő- és térbeli változások örök dinamizmusa következtében az éghajlatváltozások
eredetét egyértelműen kibogozni talán nem is lesz lehetséges. A feladatot az is nehezíti, hogy a
kvantitatív megfigyelések csak nagyon rövid időre tekintenek vissza. Feltehetően meg kell
elégedni azzal, amit az IPCC 1990-ben – még őszinte gyermekként – maga is megfogalmazott:
az éghajlat: csatolt nemlineáris, matematikailag kaotikus rendszer. Ami többek közt azt is
jelenti, hogy a legkülönfélébb – lokális, regionális és globális, időnként egyirányúnak látszó –
trendek bármikor megfordulhatnak. Következésképpen az ember éghajlatváltozásban játszott
esetleges szerepe csak akkor ismerhető meg (úgy-ahogy), ha elfogadjuk, hogy a természet
szorítható be az IPCC skatulyájába, és ha a változásait a mainál sokkal komolyabban,
elfogulatlanul kutatjuk.
Mindebből az alkalmazkodási politikára nézve az következik, hogy valójában azt se tudjuk,
mihez kell alkalmazkodni. A tudomány azzal szolgálja leginkább a döntéshozókat, ha eredendő
bizonytalanságait is őszintén bevallja. Akik nagy önbizalommal olyanokat állítanak, hogy
„ilyen gyorsan az elmúlt 65 millió évben egyszer sem” változott az éghajlat, megtévesztő
valótlanságot terjesztenek.
A felelős döntéshozóknak nyilvánvaló érdekük, hogy a valósághoz, és ne ideológiához
igazodjanak. A társadalom természeti előfeltételeinek (energia és nyersanyag, édesvíz,
élelmiszer, környezet) kérdéskörével tanácsos lenne a maguk meghatározó jelentőségének
megfelelően foglalkozni, és nem egy elvérzett klímapolitikának alárendelve.
Az objektív valóság megismerését intézményrendszerek csak késleltethetik, de meg nem
akadályozhatják. „Az igazságkeresés terén nincs emberi tekintély. Aki itt megpróbál bírót
játszani, istenek nevetésétől semmisül meg.” (Einstein, 1953).
Sopron, 2022. április 7.
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