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MEGHÍVÓ
Egyesületünk Választmánya 2022-t Péch Antal születésének bicentenáriumára
emlékezve Péch Antal-emlékévvé nyilvánította. Ezzel kapcsolatban több cikk jelent meg a
Hírlevélben, nyomdában van egy néhány napon belül megjelenő 100 oldalas könyv Péch Antal
életével, tevékenységével kapcsolatban, f. hó 14-én egyesületi delegáció koszorúzza meg sírját
Selmecbányán.
Az emlékév soron következő programja június 23-án, csütörtökön, 14 órakor az
Egyesületünk székházában berendezett kamarakiállítás megnyitója lesz.
A kiállításra igyekeztünk összegyűjteni a Péch Antal tevékenységének eredményeit
bemutató dokumentumokat, s azokat a relikviákat, írásos megemlékezéseket, amelyek gazdag,
Egyesületünk életét alapvetően befolyásoló életét idézik fel.
Kérem tagtársaimat, jelenlétünkkel tisztelegjünk együtt a legnagyobb magyar bányász emléke
előtt.
Jó szerencsét!
Lengyel Károly

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
igazgató
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Budapest – Salgótarján kapcsolódás

Egyesületünk Bányamérő Szakcsoportjának egyik kiemelkedő személyisége volt dr.
Füst Antal bányamérnök, egyetemi tanár szakmai és irodalmi könyvek szerzője, aki
Salgótarjánban született. A kifejezetten szakmai munka mellett kedélyesebb témákkal való
foglalkozás céljából néhány szakmai társsal egy külön csoportként jó pár éve létrehozták a
Négy Muskétás szervezetüket. Az említett szakember 2020 elején kilépett a földi
kapcsolatokból, elhunyt és így e csoport azóta „A Három Muskétás”-ként működik.
A Muskétás barátok korábban Füst Antal javaslatára és vezetésével többször jártak
Salgótarjánban és időnként részt vettek a helyi szervezetünk havonta sorra kerülő klubnapjain.
Ezt a szokásukat megtartották akkor is, amikor – a fentebb említett okból – csapatuk Három
Muskétás lett. Futó évünk elején ismét jártak Tarjánban – amiről egyesületi HÍRLEVEL-ben is
beszámoltak, megkoszorúzták az elhunyt tarjáni társuk sírját, eljöttek januári klubnapunkra és
javasolták, tegyünk egy kis kirándulást Budapestre, szívesen veszik a viszontlátogatást egy
melegebb tavaszi napon.
Megjött a tavasz, megszerveztük egy kisebb csapat részvételét – sajnos az egyre szebb
korú tagságból mindössze négy résztvevővel vonultunk fel – és találkoztunk Budapest –
Sashalmon egy kerti partin egy nagy diófa árnyékában. Beszélgettünk tevékenységeinkről,
elhangzott egy-egy anekdota és a vendéglátók által elkészített finomság és némi itóka hatására
több dalunk is sorra került.
A tarjániak nevében köszönjük a vendéglátást, most mi leszünk barátaink meghívói egy
újabb találkozóra Salgótarjánba és számítunk arra, hogy az őszi idényben ismét közös
programot tarthatunk.
Liptay Péter
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Energetikai hírek
Dr. Horn János
Az Európai Unió energiafogyasztásának forrásai 2020 évben %-ban
Összes fogyasztás
Hazai termelés
Egyéb import
Orosz import
Készletingadozás
Forrás: mérnök újság 2022 április (p: 23)

57742 petajoule
41,7 %
33,1 %
24,4 %
0,8 %

Hazánk villamos-energia ellátása 2021. december /gigawattóra/
Nukleáris
Földgáz
Megújulók
Szén és széntermékek
Kőolajtermékek
Nettó import

1232
1083
382
280
6
1397

Forrás: MEKH
***
A „mérnök újság/ A Magyar Mérnöki Kamara lapja / 2022. április számában megjelent
szakmánkat/hivatásunkat érintő írások
Reich Gyula okleveles építőmérnök
A víz világnapja – 2002 (p: 6-7)
Prof. dr. Aszódi Attila, Biró Bence (BME TTK Nukleáris Technikai Intézet)
Miért van szükség újratervezésre// az EU taxonómiai rendeletének potenciális hatása a
villamos-energia-rendszerünkre/ (p: 18-21)
Orbán Tibor (MMK Energetikai Tagozat elnöke, a Budapesti Közművek távhő szolgáltatási
és energetikai vezérigazgató helyettese)
Háborgó energiapiac/ az energiahordozók történelmi árszintjéről, függősségeinkről és a
szektor jövőjéről (p: 22–25)
Dr. Hajtó Ödön
Elektromos teljesítményünk /(Hogyan szolgálható ki Magyarország villamosenergiaigénye?) (p: 26)
Zubor András
A kamarai segítségnyújtás egy éve /Ingyenes energetikai tanácsadó szolgáltatás/ (p.: 27–
29)
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ELEKTROTECHIKA / Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2022/3-4 hivatalos lapjában
megjelent szakmánkat/hivatásunkat érintő írások
Veres Dániel, Sirják Blanka, Katona Gábor József
Összekapcsolt villamosenergia-piacok aktuális eredményei, jövőbeni fejlesztés irányai
(p: 16–19)
Kalmár Dávid, Cselkó Richárd
Egyenáramú kapcsolókészülékek megszakító-/ Villamos meghajtású járművek és
energiatároló telepek (p.: 34–36)
Dr. Horn János
***

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
Európai
Bányászati
Szövetségek
Szervezete találkozó
XI. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
Péch Antal kamarakiállítás megnyitója
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
Szlovénia

június 14.
június 18.

Tatabánya
OMBKE székház
Miskolc

június 17-19.
június 23.
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
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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
V.
Ötödik lelkesítés:
A Szélaknai kapuig feljutni már feladat,
Péch Antal ránk mosolyog a bajusza alatt.
A Kis-Matei terasza, diák urakkal,
koszorúzás – mind ki magyar – nem haraggal.
Erb-nek mindenféle söre,
a lejtős utcák tüdőt próbáló gyönyöre.
Vivat Academia, ha felküzdötted a lépcsőkön magad,
a himnuszoknál a csákó a helyén marad.
Gyertyafényes szakestély boltívekkel,
megint selmeci diák lettem.
A csákókon fehér tollbokréták,
polák-vengri: jó kollégák.
Bányász himnusz zeng a templomban,
gombóc a torkomban.
Glanzenberg táró a talpunk alatt,
ez a város a miénk marad!
2021-es kiegészítés, amikor hárman mentünk el a COVID miatt elmaradt Szalamander
pótlására Selmecre:
Már csak egyet kell aludni és péntek,
érted?!
Holnap ugrás a kocsiba, euróval a zsebben,
elképzelni sem lehet szebben
ezt a hétvégét, mi ránk vár,
mint a hegy tetején a Leányvár.
Berta József
a. Rímbeszedett Lélek

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
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FÖCIK Hírek

Már lehet jelentkezni a XI. Kárpát-medencei Összegyetemi Terepgyakorlatra!
Augusztus 16–21. (kedd–vasárnap)
Telkibánya
XI. Összegyetemi Terepgyakorlat
on line jelentkezés
Szervezők: Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Bizottság
Gál Péter (ELTE, MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport)
Cserép Barbara (ELTE, MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport)
Tresánszki Ágota (Miskolci Egyetem)
Miklós Dóra (ELTE, MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport)
elérhetőség: ifjusagi.bizottsag.mft@gmail.com
Célkitűzés: a kárpát-medencei földtudományi képzésben jelenlévő egyetemi hallgatók, illetve
fiatal szakemberek szakmai és baráti kapcsolatainak építése és ápolása a következő terepi
programokkal:
(1) a Bükk középső-felső triász üledékes-vulkáni rétegsorának megismerése Miskolc
környékén
(2) a Rudabányai-hegység, a Gömör-Tornai Karszt és a Szendrői-hegység paleozoikumi és
mezozoikumi karbonátos és sziliciklasztitos üledékeinek, továbbá a rudabányai ércesedésnek a
megismerése
(3) a telkibányai középkori ércbányászat és az ércesedések, jellemző kőzetelváltozások
megismerése
(4) a Tokaji-hegység déli részének miocén vulkáni működésének és az ehhez kapcsolódó
üledékes képződményeknek, hasznosítható nyersanyagoknak a megismerése
(5) a Tokaji-hegység északkeleti részének miocén vulkáni működésének és az ehhez
kapcsolódó üledékes képződményeknek, hasznosítható nyersanyagoknak a megismerése
(6) Ismerkedés a Hernád-völgye környékén feltárt miocén riolitos piroklasztitokkal
Program:
1. nap (augusztus 16. kedd): Találkozás Miskolcon dél körül. A buszunk kora reggel indul
Szekszárd-Kecskemét-Budapest útvonalon Miskolc felé, ezeken a településeken lehet
csatlakozni.
Szakmai program: Mexikó-völgyi mészkő kőfejtő üzemlátogatás, robbantás megtekintése,
utána Lillafüred, Szinva-völgy útbevágásaiban megismerjük a Bükk középső-triász rétegsorát.
Terepi vezető: Németh Norbert (Miskolci Egyetem).
2. nap (augusztus 17. szerda): Rudabányai-hegység – Gömör-Tornai-karszt – Szendrőihegység kirándulás, késő délután Tállyán borkóstoló.
Szakmai program: Reggel a rudabányai vasércbányába utazunk, ahol különféle ércesedési
típusokkal találkozunk a metaszomatizált karbonátos és sziliciklasztitos üledékekben
(karbonátos és oxidos vasérc, barit, szulfidos ólom-cink-réz-higanyérc). Bódvarákón a GömörTornai-karszt triász mészkövét feltáró Esztramos-hegyi kőfejtőt keressük fel, ami a
barlangjairól híres. Tervezzük még a látványos kalcitos kiválásokban gazdag Rákóczi-barlang
meglátogatását is. Rakacaszend környékén a rakacai „márvány” (paleozós mészkő) feltárásait
keressük fel. Terepi vezető: Németh Norbert.
3. nap (augusztus 18. csütörtök): Telkibánya környékén 10 km körüli gyalogtúra az újonnan
kialakított bányász tanösvényen. Este múzeum és vetélkedő.
Szakmai program: megtekintjük a miocén vulkáni kőzetekben kialakult telkibányai
felszínközeli arany-ezüstércesedés középkori bányászatának emlékeit (horpasorok, aknák,
tárók). Bemegyünk a Mária-bánya részben eredeti állapotban megmaradt középkori vágataiba
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is. Különféle kőzetelváltozásokat is megvizsgálunk (kálimetaszomatózis, agyagásványosodás).
Kvarcot és baritot gyűjtünk agyagásványosodott riolittufából a Fehér-hegyen. Terepi vezető:
Németh Norbert.
4. nap (augusztus 19 péntek.): Tokaji-hegység déli részén található miocén képződményeinek
megismerése. Borgeológia és borkóstoló Mádon.
Szakmai program: Délelőtt Tállya, andezitbánya (COLAS) üzemlátogatás, délután Erdőbénye,
kovaföld (diatómit) bánya (levél- rovar- és hallenyomatok lelőhelye). Perlites, obszidiános
lelőhelyek felkeresése Tokaj és Mád környékén, Borgeológia Mádon és pincelátogatás
borkóstolóval. Terepi vezetők: Szepesi János, Tompa Richárd, Sipeki Lilla.
5. nap (augusztus 20. szombat): Tokaji-hegység északkeleti részén található miocén
képződményeinek megismerése.
Szakmai program: délelőtt Pálháza, perlit kőfejtő és mellette badeni molluszkás üledékes
feltárás (ősmaradványgyűjtési lehetőség), délután Telkibánya környékén látványos riolitos és
perlites feltárások. Terepi vezetők: Szepesi János
6. nap (augusztus 21. vasárnap): túrázás a Hernád-völgy környékén, boldogkőváraljai vár
feltárása, kora délután hazaút Miskolc-Budapest-Kecskemét-Szekszárd útvonalon.
Szakmai program: Abaújvári-völgy: miocén korú riolit lapillitufában kialakult szurdokvölgy
látványos feltárásokkal, Boldogkőváralja, vár: kipreparálódott kovásodott riolit lapillitufa
szikla. Terepi vezető: Szepesi János
A program változtatásának jogát fenntartjuk!
Utazás: 24+1 fős minibusz utánfutóval, 1 sofőrrel
Szállás:
Telkibánya,
II.
számú
ifjúsági
tábor
(Telkibánya,
Hegyi
utca
17). https://hellozemplen.hu/ajan.../ifjusagi-tabor-telkibanya-2/
Étkezés: reggeli és kétfogásos meleg vacsora a szállásadók részéről, napközben terepi ebéd
(hidegcsomag)
Költség: MFT tagoknak: 40.000 Ft/fő (egyébként 50 000 Ft), ami tartalmazza:
- a szállásdíjat
- a minibuszban történő utazás költségeit a terepgyakorlat során
- napi háromszori étkezést (beleértve a borkóstolókat is)
- a múzeumokba, barlangba való belépők árát.
Lehetősége van az ELUSCSEG révén két résztvevőnek, hogy szociális alapú támogatáshoz
jusson, amely a részvételi díjból 20.000Ft összeget jelent. Ehhez kérnénk Minden érdeklődőt,
hogy egy kb. fél oldalas motivációs levelet írjon legkésőbb 2022. június 20.-ig. A jelentkezők
közül ez alapján választjuk ki azt a két embert, aki megkapja ezt a 20.000 Ft értékű
támogatást. A döntést legkésőbb 2022. június 30.-án hozzuk meg.
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága
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Tájékoztató a Magyar Természettudományos Muzeológusok 39. Találkozójáról
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Magyar Természettudományos Muzeológusok 39.
Találkozóját az idén 50 éves MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma szervezi.
A konferencia időpontja 2022. szeptember 7-9.
A 2022. év központi témája az, hogy miképp segíthetnek a természettudományi múzeumok
Földünk aktuális környezeti problémáinak megértésében, a környezettudatosság
elmélyítésében, egy élhetőbb bolygó létrejöttében, a földi ökoszisztémák és a biodiverzitás
megőrzésében. A konferenciát az anyaintézményünk épületében, Budapesten rendezzük, míg a
szakmai kirándulásra és a kulturális programokra Zircen kerül sor. Részvételi szándékukat
kérjük, előzetesen jelezni szíveskedjenek itt.
A program további részleteiről egy másik körlevélben adunk tájékoztatást.
A találkozás reményében:
Üdvözlettel:
Bernert Zsolt és Kutasi Csaba
főigazgató
igazgató

Miskolci Egyetem Hírei

Mucsi Gábor dékán úr kitüntetése
Kedves Tagtársaim!
A Facebook-on találtam az alábbi hírt és fényképet Mucsi Gábornál. Örömmel osztom meg.
„Testvér Karunk, a Kassai Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karának dékánja Michal Cehlár
adott át magas rangú elismerést a minap. Nagy megtiszteltetés számomra. A karok közötti
barátság és együttműködés tovább erősödik a jövőben!”
Mindannyiunk nevében gratulálok.
Jó szerencsét!
Morvai Tibor
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In Memoriam
Kedves Tagtársaim!
Fájdalommal kell tudomásul vennünk, hogy ismét elveszítettük egyik társunkat. Hosszan tartó
súlyos betegség következtében elhunyt Bacsa Gyula vasokleveles bányamérnök, aki dolgos
évtizedeit a Borsodi bányákban töltötte el. 91 éves volt.
Bacsa Gyula 1931-ben született Újdiósgyőrben, 1956-ben védte meg diplomáját Sopronban
bányaművelő szakos hallgatóként. Tavaly vehette volna át az elnyert vasoklevelét, sajnos
azonban betegsége a személyes átvételben megakadályozta.
A jubileumi oklevelek 2021 évi kiadványában, a 26-27. oldalon megtalálható az életrajza.
A család értesítette egykori társait haláláról, amely a múlt hét közepén következett be. Temetése
szűk családi körben fog megtörténni.
Kedves Gyula Bátyám! Mindannyiunk nevében kívánok utolsó
Jó szerencsét!
Nyugodjál békében!
Morvai Tibor

Életünk az Energia 12.1
Energia - szövetség
Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, c. egyetemi docens, ügyvezető
MARKETINFO Kft.
A természeti- s benne az emberi rendszerek bonyolultságának
növekedése a Természet alaptörvénye. Bármennyire sajnáljuk, egyszerűsítési
kísérleteink sorra kudarcot vallanak. Az entrópia nevű fizikai (energetikai,
informatikai és társadalomtudományi) mennyiség Földünk zárt világában
folyamatosan növekszik. Kiváló példája ennek az az eurázsiai méretű,
energiaforrás ellátás körüli „álmodozásunk” mely immár több mint 40
esztendeje folyik, s napjainkra szinte átláthatatlan bonyolultságú pillanatnyi többnyire meg sem valósuló- tervekben ölt testet. Írásunk bepillantást nyújt
közelmúlt- és jövő várható eseményeibe....
Az ásványkincsek, köztük a „primér energiahordozók” az Univerzumban, így a Földön is
egyenlőtlenül oszlanak el. A tudomány és a technika története során megismerésük, a bennük
rejlő lehetőségek kiaknázása, értékük folyamatosan változott. Az emberi történelmet több száz
esztendeje az ásványkincsek (később az energiahordozók) birtoklása támogatta hatalmi vágyak
írták, s benne a főszerep az aktuális kincseké. Az eszköz és a cél az értékek határtalan birtoklása.
A folyamat minden bizonnyal a jövőben is folytatódik majd. Annak ellenére, hogy egy-egy
ország természeti adottságait földrajza határozza meg.
Az elmúlt évszázadokban a reménybeli területek felkutatása, katonai megszállása és
megtartása mellé beépült a gyors szállítás, mely ma már lehetőséget ad arra, hogy az energia
hordozóinak kitermelése és felhasználása korábban elképzelhetetlen távolságra kerüljön
egymástól. Kettejük közt a kapocs a gyarmatbirodalmak korában a katonai erő alkalmazása
volt. Mellé napjainkra felsorakozott a tőzsde és a közösnek látszó politikai és gazdasági
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érdekeken alapuló szövetségi- és/vagy a két- és sokoldalú nemzetközi joggal is támogatott
államközi szerződési rendszer. Melyeket összefoglalóan üzletnek nevezhetünk.
Nem annyira az ipari forradalom, inkább az elektromosság felfedezése gyorsította fel azt a
folyamatot, mely átalakította az emberiség értékrendjét. Korábban a nemesfémek és a
drágakövek (maguk is kitermelt ásványi kincsek) birtoklása jelentette a hatalmat, a mérhetetlen
gazdagságot. Melyekért Európa egyes országai végig sarcolták, kifosztották az ismert Világot.
Mígnem az 1800-as években a korábban már felismert elektromosság tanulmányozása, majd az
ipar szolgálatába állítása okozott mélyre ható változást az európai és az amerikai
társadalmakban egyaránt.
Természetesen kellett sokak elméleti munkássága mellett T.A. Edison szabadalmakat testbe
öntő kísérleti műhelyén, gyárain túl N. Tesla zsenialitása, több magyar felfedező és brilliáns
mérnök innovatív munkássága és nagyon sokak kitartó kísérleti üzemvitele, újdonságszeretete,
a mecénások türelmes támogatása is. Közben szükségszerűen átalakultak az emberi
közösségek. Megszületett a tegnapi értelemben vett energetika. A modern társadalmak számára
a villamos energia nélkülözhetetlenné vált. A motorizált közlekedés is villamos hajtású
járgányokkal indult. A korabeli, ma már kezdetlegesnek mondható szigetelés-, kapcsolás-,
vezérlés technika és a porlasztó feltalálása folytán az időközben felfedezett robbanó motor ma
a közúti közlekedés uralkodó energetikai eszköze.
A mérhetetlen technikai fejlődés, a vele járó extra profit előbb a gyártók majd az őket
finanszírozó bankárok kezében hatalmas tőkét generált. S ahogy már az lenni szokott, az
alaptudományok fejlődése lassult, majd megállt. Helyt adott a pénzügyileg jövedelmező, előre
megtervezett kényelem- és látszólagos energetikai szabadság mindent elsöprő társadalmi
vágyának. Ezzel együtt egy világméretű erkölcsi átalakulás (hanyatlás) is zajlott, mely mögött
az energia hordozók birtoklásáért folyó csatározások bújtak meg. A társadalmak (országok)
vezetői felismerték az energia hordozók és az energetika fontosságát, hatalmi potenciálját.
Már a 19. század végén világméretű geológiai kutatás kezdődött a fosszilis energia kincs
után, mely a meglévő gyarmatok felértékelődését, újabbak szerzését indította el. Egyben
kiélezte az európai „székhelyű” gyarmatosítók közti feszültségeket. Ezeket előbb tárgyalásos
úton, illetve szövetségi rendszerekkel, majd helyi háborúkkal próbálták megoldani az
illetékesek...
A 20. évszázad két világméretű háborúja is az ásványkincsek és az energia hordozók
birtoklásáért folyt. A szemben álló szövetségeken belüli feszültségek a technikai különbségek
elhúzódóvá és kiszámíthatatlanná tették a fegyveres válságot. Ha energetikai szemszögből
nézzük, az I. világháború a mai napig nem zárult le. Csupán a háttérben, változó harctereken
folytatódik, az ásványi kincsekkel energia hordozókkal bőven ellátott, illetve ebben szűkölködő
országok, ország csoportok között.
A folyamatos szembenállás a technika hihetetlen mértékű -de sajnálatos módon egysíkúfejlődését hozta, ami a globalizáció felgyorsulásához vezetett, mely célul tűzte ki, hogy az
„egységes Világ” ásványkincsei és energia hordozói kevesek irányítása mellett osztassanak
szét, az egyre több felhasználó között. Természetesen az irányítók pénzügyi hasznára. A
számításokból csak a nemzeti sajátosságok súlyának felmérése maradt ki. Az elképzelt „rend”
helyett a világméretű energetikai káosz energia háborúvá erősödött fel, melyben hovatovább
mindenki mindenki ellen küzd egyszerre az azonos és a különböző frontokon. (1. sz. ábra)
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1. sz. ábra
Globalizációs elképzelés az államok, földrészek kívánatos export potenciáljáról

Századunk (21.) elejére az érdekek és együttműködések sokasága és nem ritkán kuszasága
szinte átláthatatlanul sűrű, de mégis sok helyen egyre lyukasabb hálót alkot. A napi
történésekről szóló hírek is aktualitást adnak annak a gondolatnak, mely folyamatosan vizsgálja
hogyan s miként tartható fenn egy térség, egy önkormányzat, egy ország lakóinak
energiabiztonsága. A nehézséget és az átgondolás sürgető szükségszerűségét az a felismerés
adja, hogy az EU tagországai közül csupán Magyarország újította meg hosszútávú
földgázszállítási szerződését Oroszországgal. Az eltelt 25-30 esztendő során nemcsak
Európában változott meg a „geopolitikai” 1 helyzet. A technika és a technológia fejlődése
ezekben az évtizedekben főként a nemzetek feletti tőke irányította globalizációs törekvések
folytán egyre nagyobb tömegek részére tette elkerülhetetlenné a minden ésszerű határt túlnövő
személyi energia fogyasztást. Mára ezt a kétes vívmányt az emberiség közel 85%-a élvezi.
Az információ áramlás hihetetlen módon és sebességgel gyorsult fel, mely százmilliók
számára nem egészen egy emberöltő alatt, korábban elképzelhetetlen távlatokat nyújt a
személyes szabadságban, a közlekedésben, a kommunikációban, a fogyasztásban és nem utolsó
sorban a nemrég még álmodni sem mert vágyak teljesülésében. Ezt a folyamatot, mely első
sorban műszaki és kereskedelmi területen zajlik, nem követi a humán kultúra gyors fejlődése.
Nem is követheti, hiszen az emberi ismeretszerzés, a megértés, az ebből fakadó felismert
erkölcsi-, etikai problémák megoldása, a jogalkotás, a jogszabályok betartatása az előbbiekhez
képest sokkalta lassúbb, számos hibával terhelt folyamat.
Korábban a két (és több) oldalú megállapodások az energiahordozót értékesíteni és
felhasználni kívánók közt igencsak egyszerűek és áttekinthetőek voltak. Az energiahordozók
szerencsés birtokosai az exportból származó anyagi bevételeik felhasználásától gyors
életszínvonal fejlesztést vártak és realizáltak is. Az energiahordozókban szegényebb, de
„technikai és fogyasztási kultúrában magasabb szinten állók” kényszere az energiaimport volt,
ami a jövőben is töretlen növekedésű marad. Ám az exportképesek éves jövedelmének döntő
része napjainkban már nem energetikai bevételből származik. A kereskedés nagyságrendjét is
mutatja az 1 sz. táblázat.
Az EU energetikai problémája
energiaforrás
saját termelés
Kőolaj
3,6
Földgáz
230
Szénfélék
470

1

felhasználás
15
560
950

1. sz. táblázat
mértékegység
millió hordó/nap
milliárd m3/év
millió tonna/év

földrajz, geológia, társadalom változásainak eredménye
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Mondhatjuk tehát a gyümölcsöző, mindkét fél számára hasznos, látszólagos
„energiaszövetség” nem tartott -nem tarthatott- sokáig. Kialakult az energiahordozók
kereskedelme után az energiakereskedelem is. A tőzsdék, a világméretű tőzsdekapcsolatok, a
CO2 kvóta kereskedelem és az EU-ban a „liberalizált” villamosenergia piac. A számos
egymástól igen távol lévő helyen megtermelt villamos áram az EU, az Egyesült Királyság,
Ukrajna, Norvégia és a balkáni államok, valamint Észak-Afrika egyesített villamos energia
elosztó rendszerében a tőzsdei műveletek hatására, illetve azokat követve áramlik több mint
860 millió ember villanyát „gondozva”. Hihetetlen bonyolultságú feladatokat róva az egyes
részt vevő országok terhelés irányító műszaki szervezetére.
Mindeközben a technikai színvonal energiahordozó importőr és exportőr országok közt
kiegyenlítődött. Hiszen az importőrök besegítettek a fejletlenebb exportőrök infrastruktúra
építésébe, üzemeltetésébe is. Önös érdekeiket követve segítették az energiahordozót
értékesíteni óhajtó fél anyagi vágyainak teljesülését. Gyakorlatilag a legmodernebb termelési-,
szállítási technológiákra és technikákra tanították meg üzletfelüket. Az energiaszövetségek
tehát gyors technikai- és tudás színvonal kiegyenlítődéssel jártak. A „beavatott” szövetségesek
a könnyen szerzett tudást gyorsan átadták újabb reménybeli vevőiknek... E folyamatot erősítette
a globalizáció, melynek kapcsán megszámlálhatatlan új fogyasztó jelentkezett. A piac
kiszélesedett, kínálatiból néha már úgy tűnt keresletivé vált. Persze gyorsan kiderült: a helyzet
egészen más. Az „építmény” 2008-ra összeomlott. Melynek hatását 2022-re sem hevertük ki.
Sőt, egyesek pénzügyi lehetőséget látva benne, ma is fokozzák az energiahiányt az energetikai
lánckereskedelem és a piacszűkítés módszereivel. Mesterséges módon ideig-óráig még ma is
lehet keresleti piacot, vagy ár letörést kelteni. Ezek azonban természetellenes, hamvába holt
próbálkozások. Kétes eredménnyel járnak. (ld. palagáz forradalom; Iszlám Állam; Arab
Tavasz; Ukrán válság; Afganisztán; Irak, Szíria és az USA konfrontációja végül az orosz-ukrán
háború)
Igaz, gyakran voltak intő jelek, de a „verseny” és a kierőszakolt globális gazdasági
növekedés igénye nem igényelte a háttérben zajló folyamatok felismerését, még kevésbé
irányuk helyesbítését. A korábban általános receptek ma már -kényszerből- új típusú
energiaszövetségekké, nemzeti energiahordozó megőrzési- illetve energiafüggetlenségi
törekvésekké váltak. Utóbbiakban azonban a „törekvő” általában magára marad. Hiszen
mindenütt a világban a biztonságos energiaellátás nemzeti érdek. Nemzeti ügy és az is marad
az Európai Unióban is. A probléma orvoslására legjobb hosszú távon ható gyógyírt talán az
energiaönellátás minél nagyobb mértékben való kialakítása adhat.
A 21. század 2. évtizedére oda érkezett a Világ, hogy nagyobb részben infrastruktúra
szegénység, bizonyos mértékben pedig a közművek túltengése jellemzi. Ez a megbomlott
egyensúly a 2. ábrán is nyomon követhető.

2. sz. ábra
A világ infrastruktúra térképe

3. sz. ábra
A világ hagyományos kőolaj készletei és az éves
fogyasztás ollója már 2008-ban kinyílt?

A vágyott harmónia azonban nemcsak a helyi és államközi infrastruktúrában, hanem a sok
országon átívelő távvezetékekben, a világtengereken, utakon és vasutakon szállított, légi
útvonalakon úton lévő energetikai és egyéb árucikkek tekintetében is felborult, melyet a
természettudományok által tárgyalt problémákon kívül a szállítóeszközök szűkössége is fokoz.
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Hogy ezt jobban érthessük, elegendő a 19. századba visszatekintenünk. 1865-ben E.L. Drake
ezredes Pithole mellett talált kőolajat, majd csővezetéken egy közeli farmra vezette.
Oroszországban Baku mellett (ma Azerbajdzsán) 1846-ban fúrták a világ első olajkútját, de
csupán a petróleumot használták a kitermelt olajból. A cár, majd a szovjet hatalom az olajjal
nem foglalkozott, miközben az USA egy időre a Világ legnagyobb kőolaj szállítójává vált.
Olyannyira, hogy egészen 1941-ig Japán is tőle kapta (85%-ban) a pl. hadiflottájához használt
olajat. Az egyoldalúan meghirdetett embargót (gyakorlatilag az USA-Japán energiaszövetség
felmondását) Pearl-Harbor lerombolása követte. Ezután Japán a Holland-Indonéz
szigetvilágból „importálta” hadi eszközei üzemanyagát. Melyet energiabiztonsága kedvéért
gyorsan el is foglalt... Már az első világháború során Oroszország is váltott, bimbózó önjáró
hadi gépmonstrumai finomított üzemanyaggal jártak. Az olaj feldolgozás és az üzemanyag
igény odáig fejlődött, hogy az 1939-es Molotov-Ribbentropp paktum (mely energiaszövetség
is) Lengyelország felosztásáért cserébe Németország számára havi közel 5 millió hordó
üzemanyag szállításáról szólt. Később, mikor még több nafta kellett, a III. Birodalom
egyszerűen megtámadta a Szovjetúniót... A második világháború addig tartott, míg az olajat és
a finomítókat uraló szövetségesek a frontokon tűzzel-vassal üzemanyag hiányt nem teremtettek.
Ami utána történt, napjainkban is folyik. Ebben az USA és Szaúd-Arábia megállapodása
hosszan tartó, igazi energia szövetség volt. Roosewelt elnök és Abd al-Aziz Szaúd király -az
angol felfedezőket háttérbe szorítva- 1945-ben aláírt egyezménye szerint bizonyos
szolgáltatások fejében a szaudi olajkincset az USA aknázhatja ki. Nem csoda hát, ha az USA a
második világháború után megszűnt első olajszállító lenni. Az idők során huncut módon egyre
inkább őrizte hazai olajkincsét, s vele a földgázt is. Miközben tényként terjesztette a fosszilis
energetikai fluidumok közeli elfogyásának teóriáját. (3. sz. ábra) A „vásárolt” olaj egy részét
tartalékaiba tette. Napjainkban azonban már ez a szövetség is a múlté. Korábban minimálisra
szorított saját honi termelését az USA is fokozni kényszerült Kuwait, Irak, Irán fiaskói után.
Sőt, Kanadából olajvezetéket épített, melyet nemcsak az albertai homokból nyert olaj
szállítására használnak. Ez is bizonyítja, hogy az „Arab probléma” sem egykönnyen kezelhető.
Amit csak fokoz, hogy a népesség növekedése az arab országokban is igencsak felgyorsult. Így
az energiacsere tárgyalások alapjává egyre inkább az élelmiszer válik…
Azóta bebizonyosodott, hogy a felhagyott olajmezők pár évtized alatt újra termelésbe
állíthatók, s ehhez még új technika sem szükséges. Sőt új hagyományos és nem hagyományos
kőolaj- és földgáz előfordulások is találhatók. Ugyanez a helyzet a kutatási észlelés
nagyságrendi finomodása miatt a kőzetekhez kötött (pala) előfordulásokkal is. Amiket egyes
országok (pl. Észtország, Skócia) több mint 100 éve használnak.
Időközben Oroszország a világ első számú energia hatalma lett. Ami nemcsak termelését,
de ismert tartalékait is jelenti. (4. és 5. sz. ábrák)
A Szovjetunió (később Oroszország) és Európa egyes országai, majd az EU története is
érdekes energia szövetségek sorozata, mely szintén 1945 után két- és több oldalú
szerződésekként indul és számunkra, Magyarország számára (is) máig meghatározó. A
folytatás most alakul, de szerződni az új -ma még részben a felek előtt is ismeretlen- feltételek
szerint kell majd, ha érdemes. Előbb az ukrán válságot is megoldva. Érdemes figyelemmel lenni
rá, hogy a politika és az üzlet a földrajzi kötöttségeket csupán rövid időre képes kikerülni.
A korai próbálkozások után (1945) az első igazi energia szövetség a Szovjetúnió és az USA
közt 1971-ben jött létre. Egyebek mellett a magyar uránipar sorsát is megpecsételve. Hiszen ez
után az „enyhülés” következtében a leszerelt szovjet katonai eszközök mintegy 500 tonnányi
uránja került polgári hasznosításra... 1971-től datálódnak a Kelet-Nyugat közti együttműködés
keretében azok az -USA jóváhagyásával létrejött- államközi szerződések, melyek kapcsán a
Szovjetúnió atomenergetikai szolgáltatásokat nyújthat Franciaországnak, Finnországnak,
Iránnak, Indiának. Németország pedig szovjet olaj- és földgáz mezők korszerűsítésében
vehetett részt. (Az Északi Áramlat eredete visszanyúlik ide.) 1964 az az esztendő, mely
fordulópontot jelent Európa, s így hazánk energetikájában is. Tévedés azt hinnünk, hogy azok
a földgáz vezetékek, melyeket 1973-tól Magyarország segítségével -konkrét Szovjetunióbeli
munkavégzéssel- épültek, energia szövetség, vagy inkább egy szövetség csokor keretében
készültek. Az 1972-ben aláírt SALT 1 szerződés (USA és SZU közt) tette lehetővé, hogy a
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szovjet gazdasági érdekek német acélcső gyártási technológia szállítóra találjanak. A „jól
megszolgált” kényelmünk árát azóta is fizetjük. Oltárán nemcsak szinte teljes szilárd ásvány
bányászatunkat, hanem olaj- és földgáz bányászatunkat kohászatunkat, háttér iparukat és a
hazai geológiai kutatást és ezzel energiafüggetlenségünket is feláldoztuk. A SZU-ból
Oroszország lett. Ám lenézett energia szállítóból önellátó birodalommá, világpolitikai döntő
tényezővé vált újra. Nemcsak a Föld legnagyobb területű országa, hanem a legnagyobb primer
energiahordozó kincs birtokosa is. A földrajz tehát visszavette uralmát. Amit az USA EU-s
aszisztencia mellett most próbál újra módosítani.
Az energia függőségnek azonban itt még nincs vége számunkra sem. 1989 decemberében
Bush és Gorbacsov aláírásával Máltán született az az okmány, mely nemcsak Magyarország
energetikai jövőjét határozza meg. Miközben mi a „rendszerváltással” voltunk elfoglalva, a
Világ energetikája is rendszert váltott. Melyet politikusi elegancia nyomán mi is „New World”nek nevezhetünk. Az 1979 (SALT-2) óta folyó világméretű energiaháború eszkalációját a
környezet védelmében és a széndioxid káros voltában való amerikai-orosz egyetértés alapozta
meg. Teljes összhangban mondták ki, hogy az emberiség túlélését az ökológiai problémák
veszélyeztetik, melyek megszüntetésén a két világhatalomnak együtt kell munkálkodnia.
Ezután az események villámgyorsan zajlottak. A világ energetikája is kezdett átalakulni.
Gyakorlatilag mára a régebbi értelemben meg is szűnt2. Helyét, igaz rövid időre, az
energiaforrás kereskedelmi ügyletek vették át. Napjainkban az energetika nemzetbiztonsági
fontosságának újra felfedezése folyik kisebb-nagyobb zökkenőkkel, hiszen a gyors változás
sok-sok megszokott hatalmi érdeket sért. A folyamat a Kyoto-i Egyezménnyel kezdődött, mely
megosztotta a Világ országait. Leginkább Európa haladt az élen, ahol a német- lengyel- csehbányászatot még nem teljesen, de a többi tagállam energiahordozó bányászatát és ezzel energia
függetlenségét végzetes csapások érték a félreértelmezett környezetvédelem égisze alatt.
Gyakorlatilag hazánk energetikai kiszolgáltatottsága ezzel a legnagyobbá vált Európában. A
klímavédelemben rejlő hatalmas anyagi lehetőségek kihasználására. Német tulajdonban
hihetetlen méretű szél- és napenergia kapacitások jöttek létre villamos áram termelésre,
melynek megtermelt energiáját (pláne napjainkban, miután a beruházások tervezett megtérülési
ideje már lejárt) hatalmas extra profittal lehetne eladni. Amit csupán az hiúsít meg, hogy az
Európai Unióban szinte minden lakosnak egyidőben van-, illetve nincs szüksége a villamos
áramra... (E látszólagos túlkínálat miatt Magyarország sem korszerűsíti villamos erőmű
parkját.) Ám a villamos hálózatok ellátási- és üzembiztonságát gyorsan sikerült labilissá
rontani. A fölös villamos energia azóta Németország számára is elfogyott. Az Energiewende 3
atom leállítása és szénkiszállása villamos áram importőrré silányította Németországot is.
Nemsokára Norvégia segítsége is kevés lesz…
A mai „energiaszerződések” a tőzsdéken, rövid távra kötődnek, tisztán a többlépcsőben
egymással üzletelő kereskedők üzleti érdekei szerint. Érthető tehát az opció: az el nem
fogyasztott mennyiséget is ki kell fizetni. A végfogyasztónak. Közben a villamos hálózatok
rugalmasságát, túlterhelhetőségét kutattatják, fázistolást alkalmaznak a gyakori leoldások
kivédésére a hálózati és ellátási biztonság csökkentése mellett. A hektikus -természeti
szeszélytől függő- villamos áram termelést előnyben részesítik az üzlet kedvéért,
rákényszerítve (itthon például) a maradék szenes blokkjainkat számukra köztudottan nem
alkalmas feladatra, a hálózat gyors kiegyenlítésére. Bár a problémák felismerésén alapuló jogi
beavatkozás némi reménnyel kecsegtet a megújulók megérdemelt helyének helyre állításában,
mégis furcsa továbbra is a természeti törvényeknek ellentmondó energiagazdálkodás.
A terv és ötlet káoszban új fejlemények is feltűnnek. Mintha az LNG már nem lenne
közkedvelt ellátási forma a tengeri kapcsolattal nem rendelkező országok számára sem. Melyre
elmondható, hogy gyors felívelés után egy időre a futottak még kategóriába került környezeti-,
logisztikai- és financiális gondok miatt. Az árverseny most kezdődik például Ázsia és Európa
között…Vagy mégis rákényszerülünk? Talán a palaolajra is? Esetleg a metánhidrát ismert
készletei is piacképessé válnak?
2
3

ld. Livo L.: Életünk az energia 10.-Energetika
energiafordulat. Német energia törvény
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4. sz. ábra
A bőséges palaolaj készlet vélhetően
csupán elenyésző részében közismert

5. sz. ábra
A palagáz sokféle előfordulása reményt ad
a már ismert mezők megsokszorozására

Az újonnan felfedezett mérhetetlen gázkincsek tulajdonosai közül Izrael jelentkezett először
a Cipruson Görögországon át Itáliába tartó vezeték elképzeléssel. A nyomvonal pedig nagyon
is érthető, hiszen a görög térségben és a ciprusi felségvizeken nemrégiben szintén komoly
földgáz mezőket találtak. Ezeket a tengeri gáz és olaj kincsek kitermelését hovatartozási vitái
is késleltetik. Ukrajna viszont elveszítette a Krímben rejlő készletét. Donyeck gazdagsága is
inogni látszik, hiszen itt is komoly hagyományos és nem hagyományos kőolaj- és földgázkincs
bizonyított rengeteg, a modern technika számára nélkülözhetetlen ásványkincs mellett.
Továbbra is élnek elképzelések Törökország gázgyűjtő, elosztó szerepére, melyből egyedüli
tény a Kék Áramlat és a Déli Áramlat kapacitása. Valóban, ide könnyen csatornázható
Azerbajdzsán és Irán földgáza is, ha úgy alakul. A szállítósági feltételeket azonban műszakilag
is biztosítani kell.
A legfőbb gond, hogy a lejáró hosszútávú szerződések az importőr országok
bizonytalanságát fokozzák. S ezt fenntartani az exportőrök érdeke. Sok helyütt azonban van
„alternatív” lehetőség. A földgáz egy részének megújulókra való kiváltásán túl a
széntechnológiák mai fejlettsége is segít akár a szintetikus metán előállításban, és a vegyipar
igényeinek kielégítésében is.
A világ energiaellátásának teljes átalakítása napjainkban történik. A terv egyszerű: energia
hiányt okozni, ami magas árat eredményezve hamar kiváltja majd a szerencsés országok
önellátását is. Európa részben szuverén országokra tagolt szerkezete ugyanis nehezíti az
extraprofitot termelő energiakereskedést. Az energiaunió sok szempontból túlhaladott
gondolat. Hiszen a nemzetbiztonság energetikai alapját (külföldi) kereskedők kezébe adja.
A beruházási dilemma (önellátás, de milyen mértékben?) vélhetőleg hosszasan fennmarad,
hiszen a kereskedők azonnali haszna jelentősebb beruházások nélkül elérhető... A megszokott
kényelemnek köszönhetően Közép-Európa országai, benne hazánk is, sötét energetikai
kilátásaikért korábbi kereskedelmi alapokon nyugvó energia stratégiájukat okolhatják. Amin
ma már nehéz, ám nem lehetetlen fordítani. Hiszen a fosszilis energiahordozó kincsünk hiába
lapul a talpunk alatt, ha a beruházások szellemi, törvényi és elvi nehézségeit, valamint a
szükséges anyagi eszközök hiányát és a szükséges technológiák törvényi tiltását nehezen
sikerül feloldanunk, még ha akarnánk is...
A
most
kiegészített
írás
2014
decemberében
született.
(Részletek
a
ww.energiaakademia.lapunk.hu honlapon.)
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Kőolaj és földgáz humor
Összegyűjtötte: id. Ősz Árpád
Szénhidrogének keletkezése
Szénhidrogének (kőolaj és földgáz) nagy mennyiségű, növényi és állati eredetű szerves anyag
oxigénszegény környezetben történő bomlásával keletkeznek, amely nagyrészt tengeri
üledékképződés során történik.

Egyesek így képzelik el a földgáz (balra) és a kőolaj (jobbra) keletkezését!

Texasi turisták Párizsban

„Beszélhetnek nekem a környezetvédelemről, amikor itt egy olajfúró torony van a város kellős közepén!”
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Mai „Óz a csodák csodája”

Bádogember: „Olajozzatok meg!” Többiek (Gyáva Oroszlán, Dorothy, Madárijesztő): „Szó sem lehet róla, túl
drága!”

Kőkemény főfúrómester

„Rendben… Te ejtetted bele a fúrólyukba, most pedig menj utána és hozd ki!”
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Kútlezárás
A több termelőcső szálból összeszerelt termelőcsőoszlop a tárolókőzet kőolaj-, földgáz- vagy
víztartalmának felszínre szállítására szolgál. Kútlezárás a kút termelésének megszüntetése a
termelőcső elzárásával.

Egy újítás ezt javasolja a legegyszerűbb termelőcsőoszlop elzárási módnak!

Égő szénhidrogén kitörés

Egyik fúrós a másiknak: „Legalább nekünk is van valami hasznunk belőle!”
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Munkaerőhiány

Munkaszerződés aláírásakor: „Hol van a munkaidő és szabadságolási politikánk? Mi az a munkaidő és
szabadságolási politika?”

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

tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította:
Zelei Gábor
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XI.
Kiemelkedő személyiségek II.
Longview (Texas, USA)
Turnertown település közelében B. A. Skipper „Az Olajipar bátor úttörője” (Gallant Pioneer of
the Oil Industry) a Lahtrop A-1, a Daisy Bradford No.3 és a Betaman No.1 fúrásokkal kőolajat
talált és ezzel megalapozta a környék fejlődését. Emlékére állították ezt az emlékművet.

Salt Lake City (Utah, USA)
A Bill Roderick Sr. életnagyságú bronzszobra a Fashion Plaza bevásárlóközpont előtt áll.
Roderick befolyásos üzletember volt, aki a második világháború után az Utoco üzemanyagtöltő
állomásokat üzemeltette Salt Lake Valley-szerte, a Roderick Enterprise alapítója. A
bevásárlóközpont Roderick első Utoco üzemanyagtöltő állomásának helyén található. Roderick
egy klasszikus, régimódi Wayne-70 néven ismert üzemanyag-szivattyú mellett áll, iratai és
táskája a földön van. Roderick családtagjai szerint a bronzszobor „furcsa hasonlóságot mutat
vele.”
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Norman, (Oklahoma, USA)
Curtis W. Mewbourne 1935-ben született és 1958-ban végzett olajmérnökként az Oklahomai
Egyetemen. 1965-ben megalapította Mewbourne Oil Company-t, amely több mint 1000 kutat
fúrt le a Perm – medencében és 1400 kutat az Anadarko – medencében. Az elmúlt 25 évben
legnagyobb támogatója volt az egyetem hallgatóinak, úgymint ösztöndíjjal és szakmai
gyakorlatok lebonyolításával. 1982-ben az ő támogatásával hozták létre az Oklahomai Egyetem
Mewbourne College of Earth & Energy karát, ahol olajmérnököket és geológusokat képeznek.
2002-ben az egyetem díszdoktorrá avatta. Az egyetem főépülete előtt állítottak neki szobrot,
ahol kedvenc kutyájával, Rebel-lel látható.

Oildale (Kalifornia, USA)
Bakersfieldtől északra lévő Waits és North Side néven ismert farmok mellett 1899. június 1-én
400 láb (~122 méter) mélységben kőolajat találtak. Majd mélyebbre fúrva fedezték fel a Kern
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River kőolajmezőt, amelyben 9183 termelő kút van és 2006 végéig összesen 2 milliárd hordó
(~31,8 millió m3 ~27 millió tonna) kőolajat termeltek ki. Az odasereglett vállalkozók és
munkások számára 1909-ben Andrew Fergusan nagyvállalkozó megalapította a Kern-folyó
mellett az Oildale települést, amelynek ma kb. 33 000 lakosa van. A település környékén 1915ben a Kern Front és 1928-ban a Fruitvale kőolajmezőt is feltárták. A városalapító emlékére
szobrot állítottak.

Ponca City (Oklahoma, USA)
Lewis Haines Wentz (1877. november 10. – 1949. június 9.) olajipari szakembert 34 évesen
Ponca City-be küldték, hogy ellenőrizze McCaskey olajipari vállalkozó befektetéseit. Jelen volt
1911. június 11-én a vállalat első kőolajkútjának megnyitásánál. Röviddel ezután McCaskey
lehetőséget adott Wentznek, hogy vállalati titkárként csatlakozzon a 101 Ranch Oil Companyhez. Olyan jól dolgozott, hogy hamarosan megalapították a McCaskey – Wentz Company közös
társaságot. McCaskey 1924-ben meghalt és Wentz kivásárolta a részesedését és Wentz Oil
Corporation néven dolgozott tovább. 1927-ben már az ország hét leggazdagabb embere közé
tartozott. Sohasem nősült meg, vagyonának nagy részét emberbaráti tevékenységre fordította:
megalapította és finanszírozta a bénult gyermekek társaságát, úszómedencét és nyilvános
golfpályát épített, gyermektábort hozott létre, állatkertet alapított, felsőoktatást támogatta,
ösztöndíjakat alapított és halála után négy oklahomai főiskola egyenként 50 millió dollárt kapott
a Wenz-alapítványtól. Szobra a városháza előtti téren áll.
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New Haven (Connecticut, USA)
Benjamin Silliman Sr. (1779. augusztus 8. – 1864. november 24.) amerikai vegyész, geológus
és természettudományi oktató. 1796-ban végzett a Yale Egyetemen, majd ott professzor lett,
ahol 1855-ig előadásokat tartott geológiából és vegytanból. 1854-ben elsőként desztillált
kőolajat Amerikában. Nagy ásványgyűjteményt állított össze, amely még ma is megvan az
egyetemen. A tiszteletére nevezték el a szillimanit ásványt (szilikátok osztályába tartozó
ásványfaj). Szobra az egyetem egyik épülete előtt áll.
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Skedee (Oklahoma, USA)
Elmer Ellsworth Walters ezredes 1912 elején dollármilliós kőolaj bányászati bérleti szerződést
írt alá Baconrind (Szalonnabőr), indián nevén Wah-she-hah, Osage (Nyugodt víz) indián törzs
főnökével. Ennek az eseménynek állítottak szobrot „Barátság köteléke” (Bond of Friendship)
néven 1926. április 22-én.

Fort Lee (Virginia, USA)
Az iraki háború egy nyolc évig elhúzódó fegyveres konfliktus volt, amely 2003-ban kezdődött
az Amerikai Egyesült Államok (USA) által irányított katonai koalíció által Irakba indított
invázióval, amely megdöntötte Szaddám Huszein uralmát. Az USA Kőolaj- és Vízügyi
Minisztériuma (Petroleum and Water Departmen) alá tartozik a Fort Lee városában lévő
oktatóközpont, ahol többek között azokat a katonákat is képzik, akik a kőolaj- és vízügyi
katasztrófahelyzetekben bevethetők. A gyakorlópálya mellett helyezték el 2014. május 1-én
azoknak a katonáknak az emléktábláját, akik az iraki háború idején 2004. május 1-től a Moszul
környéki szénhidrogénmezőkön biztosították a kutakat, a távveztékeket és a különböző
létesítményeket, illetve az azokban keletkezett tüzek eloltását végezték.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
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