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A BKL Bányászat közleménye
Tisztelt Tagtársaink, Olvasóink!
Örömmel tapasztaljuk, hogy 155. évfolyamába lépő Lapunk iránti érdeklődés a szakmai
közösségünk részéről egyfajta türelmetlenséggé alakult. Érthető, hiszen belépve az
augusztusba, idei BKL Bányászat lapszámmal még nem csengetett a postás. Minden alkalmat
megragadtam eddig is és ezt követően is, hogy a lapkiadás szemléletének átalakulását
megvilágítsam, most is ezt teszem, mivel az ezirányú tájékoztatás eddig sem jutott el
mindenkihez.
Egyesületünk nem kerülheti el, hogy a mai, digitalizálódó világ kihívásaira választ ne
találjon. Tudjuk, hogy az olvasói szokások átalakulnak, a hagyományos nyomdatermékek
kiszorulnak, a papírellátás és a papírárak, a postai díjak változása további nehezítő tényezőt
jelentenek. Mindezeket együtt figyelembe véve hoztuk azt a döntést, hogy a sajtótermékeink
portfólióját korszerűbbé és egyszerre költséghatékonyabbá tegyük. Ennek módja, hogy az
egyesületi ügyek, személyi hírek, rendezvényekkel kapcsolatos hírek, visszaemlékezések és
minden olyan, az egyesületi élettel kapcsolatos írás, amely érzékenyebb az időszerű terjesztésre,
az egyesület hetente megjelenő, digitális hírlevelében jelenjen meg.
Egyesületünk elvárása, hogy patinás szaklapjaink valóban szakmai-tudományos
minőségű lapként jelenjenek meg, lektorált tartalommal, újszerű, maradandó értékű, elsődleges
forrású (először közölt) szakcikkekkel, igényes kivitelben (2021 során színesben tudtunk
megjelenni). Ehhez a felsorolt minőségi jellemzőket biztosító cikk-alapanyagra van szükség.
Következésképp nem fogunk jelentős költséggel olyan cikkeket kinyomtatni és postázni,
amelyeket az olvasók például a facebookon, a hírlevélben, Morvai tanár úr listáján vagy más
fórumon a közelmúltban már olvashattak.
Fentiekből az következik, hogy noha törekszünk a negyedéves megjelenésre, nem az a
cél, hogy mindenáron feltöltsük a lapszámokat. A cél az, hogy maradandó értéket igyekezzünk
létrehozni.
Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha hazai műszaki földtudományi szakmai közösségünk
fontosnak érzi eredményeinek magyar nyelven történő közlését.
Megköszönve a figyelmet és a cikkeket várva kívánok Jó szerencsét!
Dr. Vigh Tamás, felelős szerkesztő

BKL Kohászat Közleménye
Örömmel értesítem tisztelt tagtársainkat, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által 2022ben meghirdetett akadémiai könyvkiadási támogatási pályázatra beadott BKL kiadására az
Akadémia elnöke 500.000 Ft támogatást ítélt oda, a tudományos osztály és a Könyv- és
folyóirat-kiadó Bizottság javaslata alapján.
Jövő héten a BKL Kohászat 2022/1 színes változata postázásra kerül az előfizetők részére!
Jó szerencsét!
Székács Annamária, felelős szerkesztő
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Segítségkérés
Szeretném a tisztelt tagtársak segítségét kérni bányamanó ruha és bányászfokos ügyében.
Ajkán a világ első Kripton-gyárának a felújítása kezdődött el, mely Multikulturális
Élményközpont lesz.
A következő évben Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében
szervezünk egy 3 napos átadó ünnepséget (Gasztronómia, néptáncosok, zenekarok, énekesek
közreműködésével stb.) Tervemben van 10 fő részére bányamanó ruhát varratni és hozzá
fokosokat gyermekek részére. Szükségem lenne egy fokos öntvényre, valamint egy manóruha
mintára. Nem találtam az interneten olyat, amely használható lenne. Tatabányán tudom, hogy
vannak gyermek bányamanók, de nem volt elérhetőség.
Szeretném ebben az évben megcsináltatni a fenti kellékeket, mert most van rá idő és lehetőség.
Segítségüket előre is köszönöm!
Jó egészséget kívánok!
Üdvözlettel:
Oravecz Edit
Bányász Kulturális Egyesület elnöke
Telefon: +36-20-588-0041

MEGHÍVÓ
17. Európai Bányász - Kohász Napok /14. Szlovákiai Bányavárosok Találkozója,
Selmecbánya 2022. szeptember 7-11.
Szerda, szept. 7.
13.00 – 16.00 – Regisztráció
16.00 – 19.00 – Konferencia. „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió
nyersanyagpolitikájában – 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
nyersanyagpolitikájában – 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
nyersanyagpolitikájában – 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
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09.00 – 12.00 – „Stratégiák és innovációk Szlovákia és a Európai Unió
nyersanyagpolitikájában – 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)
14.00 – 19.00 Ásvány börze (Mikoviny Sámuel szakközépiskola aula – volt Akadémia)
15.00 – 17.00 Országos Szlovák 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
09.00 – 16.00 Ásvány börze (Mikoviny Sámuel szakközépiskola aula – volt Akadémia)
10.00-24.00 – Kis vásár – jó dolgok Selmec környékéről (Szent háromság tér)
11.00 – 12.30 – Polgármesteri fogadás (delegációk képviselői) -Kultur központ terme
11.00 – 14.00 – Közös ebéd a résztvevők számára, egyesületek – sátor vagy étterem
13.00 – 13.50 – Ökumenikus istentisztelet (plébánia templom)
14.00 – 14.50 – Koncert – Fúvószenekar (plébánia templom)
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 (szlovák) 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 – 14.00 Kirándulások – 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)
10.30 Hálaadás istentisztelet a „Štiavničan” kórus 50 évfordulója alkalmából (plébánia
templom)
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Bányagépész Alapítvány a BKE találkozón
A közelmúltban Tatabányán megrendezett Bányász-Kohász-Erdész Találkozó meghatározó
volt a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány számára is. Külön csapatként mi is részt
vettünk a találkozón és természetesen a felvonuláson. A szórakozást, a baráti beszélgetéseket
összekötöttük a munkával. Ugyanis ez alkalommal is összeült az Alapítvány kuratóriuma, hogy
megbeszéljük az aktuális feladatokat. Június 17-én, azaz pénteken délben találkoztunk a
Romantik Panzióban, ahol egy gyors, egyszerű, de finom ebéd után azonnal hozzáláttunk a
munkához. Igaz, egy kis probléma adódott már a találkozáskor, ugyanis az előző napi vihar
következtében nem volt sem áram, sem meleg víz, ami kitartott egészen másnap délutánig. Úgy,
hogy az esti, reggeli zuhanyozást sötétben, „visítós” szappannal kellett megoldani.

Itt szeretném megemlíteni, hogy a Kuratórium munkájában részt vett a Livó László által
vezetett Marketinfó Kft. jóvoltából két egyetemi hallgató is, Tresánszki Ágota Melinda és
Orosz Máté, akik mindvégig velünk tartottak úgy a felvonuláson, mint a többi rendezvényen is.
Sőt, még vasárnap elkísértek egy tatai családos kirándulásra. Ahogy másutt, nálunk is fennáll
az elöregedés veszélye, ezért nem titkolt szándékunk, hogy a fiatalítás érdekében szeretnénk
megismertetni az Alapítványt, annak munkáját az egyetemistákkal is.
A Kuratórium ülését dr. Zsiros László, a Kuratórium elnöke nyitotta meg a napirend
ismertetésével. Elsőnek Mokánszki Béla kurátor, aki egyben tagja a Találkozó szervező
bizottságának, ismertette a Találkozó részleteit.
Ezután a szeptember 29-30-án Balatongyörökön megrendezésre kerülő 54. Bányagépészeti és
Bányavillamossági Konferencia szervezésének aktuális kérdéseit Ács József elnökhelyettes
előterjesztésében (részvételi díj, előadók, … stb.) vitattuk meg.
A következő napirendi pont szerint Forgács László, a Hell-Bláthy Bizottság vezetője
előterjesztésére döntöttünk a Hell-Bláthy Díj, valamint a 2019-ben elhunyt Kovács László
örökös elnökünk (a konferenciák elindítója 1968-ban, majd évenkénti szervezője) emlékére
2021-ben alapított, „Kovács László Emlékérem” odaítélésében. A Díjat és az Emlékérmet az
érintettek az 54. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencián vehetik majd át.
Tekintettel arra, hogy 2022-ben a Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság megbízatása lejár, új
Kuratóriumot és Ellenőrző Bizottságot kell választani. Gyimesi Györgyné, Emike a Jelölő
Bizottság vezetője beszámolt a Bizottság eddig végzett munkájáról. A döntést majd az Alapítók
Gyűlése hozza meg szeptember 29-én.
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Végezetül Zsiros László a Kuratórium elnöke az Alapító okirat módosításának kérdését vetette
fel, amelyben a Kuratórium egy későbbi időpontban dönt arról, hogy mit javasol a szeptemberi
Alapítók Gyűlésének elfogadásra.
A Kuratórium ülése után a szervezők által biztosított mikrobusszal a rendezvény helyszínére, a
Városi Sportcsarnokba utaztunk, ahol részt vettünk az ünnepi megnyitón, és az azt követő
programokon.

Másnap csatlakoztunk a szervezők által meghirdetett programokhoz, ki-ki választása szerint,
majd a díszfelvonuláson már újra egységesen, a „Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért
Alapítvány” tábla mögött vonultunk a Május 1. parkba. A továbbiakban a rendezvény
programja szerint a Városi Sportcsarnokban élveztük a felettébb színvonalas műsort.
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Összességében megállapítható, hogy egy sikeres, jól szervezett rendezvényen vehettünk részt,
amit némi munkával egészítettünk ki. Jól éreztük magunkat, sok-sok régen látott baráttal,
kollégával, ismerőssel sikerült találkozni, hosszabban-rövidebben beszélgetni, régi élményeket
feleleveníteni. Köszönet érte a régi hagyomány „újraszervezőinek”, és várjuk 2024. évben a
folytatást. De előtte lesz még két Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia, amelyre
minden kedves érdeklődőt (nem csak gépész és villamos szakembereket) szeretettel várunk.
Legközelebb 2022. szeptember 29-30-án.
Jó szerencsét!
Zsiros László
Fotók: Mokánszki Béla

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
85 éve indult az olajtermelés Bükkszéken
Központi Bányásznap
Knappentag – Selmeci Szalamander
Bányászati- és Kohászati Múzeumok
Találkozója
54. Bányagépészeti és Bányavillamossági
Konferencia
Fazola Napok
Országos Bányászati Konferencia
Bányamérő Fórum
Kunoss Endre síremlékének
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés
Központi Szt. Borbála-napi ünnepség
Luca-napi Szakestély

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap utolsó
csütörtök

Székesfehérvér

Státusz

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Bükkszék
Salgótarján
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Balatongyörök

augusztus 27.
szeptember 1.
szeptember 7-11.
szeptember 23.
szeptember 29-30.

Miskolc
Herceghalom
OMBKE székház
Káloz

október 7-8
november 9-11.
november
november

Kecskemét

november 25.
egyeztetés
alatt

Budapest

december 9. vagy 10.
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FÖCIK Hírek

Megjelent a július havi GeoNews!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Már olvasható az EFG havonta megjelenő online magazinja a GeoNews.
- aktuális energetikai hírek,
- szakértői panelek hírei
- projekthírek

Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága

A CROWDTHERMAL projekt legújabb hírei - visszanézhető webinar,
illetve további események!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

A CROWDTHERMAL projekt legújabb anyagai elérhetők: legutóbbi webinárjának felvétele és az
előadások, valamint a korábbi webináriumok és további információs anyagok
A CROWDTHERMAL projekt további eseményei az ősz folyamán:
- 04.10. 2022 online webinárium az alapszolgáltatásokról a projektfejlesztőkkel.
- 20.10. 2022 10:30-14:30 Berlin: Geotermikus távfűtés és a távhűtés napja. Az EGC2022 kísérő
rendezvénye a CROWDTHERMAL társszervezésében. A regisztrációs oldal hamarosan elérhető
lesz.
- 20.10. 2022 14:30-17:30 Berlin: CROWDTHERMAL zárókonferencia. Az EGC2022 kísérő
rendezvénye.
- 24.11. 2022 online webinárium a projekt alapszolgáltatásairól.

Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága
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Energetikai hírek
Brutális energia válság nemcsak Európában
Minden nap a médiában a legtöbb -így hazánkban is- híranyag az energiaválsággal foglalkozik.
Jelen összeállításban csak az elmúlt időszak (július hó) hazai e témával összefüggő
konferenciákat mutatom be, természetesen csak vázlatosan:
Greentech, Zöld Energia és Fenntarthatóság szakkiállítás, konferencia
2022. május 26, Zalaegerszeg
Nyitóelőadás: Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter
Meg kell erősíteni a magyarországi energiatermelést, mert nem mindig lesz elérhető „a csövön
keresztül” a gáz és az olaj, ahol a hat pontos programot meghirdette.
Erősíteni kell az energiaszuverenitást, diverzifikálni kell az energiaellátást, növelni kell a hazai
erőforrások szintjét és a megújuló energiaforrások arányát.
„Másfél évvel ezelőttig derűsnek tűnt a világ, volt energia, ma pedig az tűnik a legfontosabb
kérdésnek, hogy lehet-e tankolni a benzinkúton és van-e áram a konnektorban.” Emlékeztetett
arra, hogy a villamos-energia ára 300 %-kal emelkedett egy év alatt, amire az 1970-es években
volt példa.
Jelezte, hogy környezetbaráttá kívánják alakítani a Mátrai Erőművet, ahol 2025-ben leállítanák
a lignittel működő blokkokat, de tartaléknak megtartanák (a szénbányászat nem egy rángatható
szakma H.J), ezzel együtt hidrogénnel működő erőművet és napelemparkot alakítanának ki.
Örömmel volt hallgatható, hogy „újból foglalkozni kell a kritikus energiahordozók és
nyersanyagok magyarországi kitermelésének lehetőségével. Ez a technológia eddig drága volt,
nem lett volna versenyképes, de mára ez sok esetben megváltozott, továbbá nagyobb súlyt kell
fektetni a hulladékok feldolgozásra, mint nyersanyag-, és energiaforrásra.
Stockholm + 50: egy egészséges bolygó mindenki boldogulására – a mi felelősségünk, a
mi lehetőségünk c. ENSZ konferencia
2022. június 3, Stockholm
Magyar részről Raisz Anikó környezetügyért és körfogásos gazdálkodásért felelős államtitkár
beszédében kitért arra, hogy
- hazánk nagy súlyt fektet arra, hogy környezetünk védelmét összehangolja a gazdasági
növekedésével és az emberek biztonságával, jólétével.
- hazánk a GDP 1,3 %-át költi környezetvédelmi célokra,
- az elmúlt évek gazdasági növekedése mellett csökkentette az üvegházhatású gázok
kibocsátását,
- elsőnek tiltotta be az egyszer használatos műanyagokat,
- a kormány célja, hogy 2030-ra a magyar áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid mentes
legyen,
- a „Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia” alapján 2050-re teljesen klímasemlegességet is elérje
anélkül, hogy a gazdasági növekedés vagy jólét veszélybe kerüljön,
- a „Tisztítsuk meg az Országot” projektben 13 milliárd forint kerül felhasználásra arra, hogy
erdőink, folyóink, vasúti és közúti létesítmények, valamint közterületeink tisztábbak és
évtizedek óta, jogtalanul lerakott szeméttől mentesek legyenek.
Az első, az emberi környezetről szóló ENSZ konferencia 1972 június 15-16 között zajlott,
elismerve a környezetvédelem szükségességét és elindította a multilaterális környezetvédelmi
együttműködés fejlődését, beleértve az ENSZ környezetvédelmi programjának (UNEP)
létrehozását is.
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Villamosenergia-hálózat fejlesztése
2022. június 14 Kerepes, Projekt indítás
Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős
államtitkára a MAVIR Zrt. projektindító sajtótájékoztatóján az alábbiakról adott tájékoztatást:
- a kormány 103 milliárd forinttal támogatja a villamosenergia-hálózat fejlesztését,
- a program révén 2000 MW-tal több megújuló forrásból származó energiát tud majd
fogadni az elektromos-hálózati rendszer,
- hazánk már most 3000 MW napelem kapacitással rendelkezik,
- 2021-ben a megtermelt villamos-energia 26 %-a megújuló energiaforrásból származott,
- az Európai Bizottság egy hete 23 milliárd forintos támogatást utalt át hálózat
fejlesztésekre, alapvetően a tárolókapacitások létesítésére. A kormány további
forrásokból kiegészíti az összeget, így 500 MW villamos-energia tároló kapacitás
valósulhat meg.
Klímacélok gyorsabban megvalósulhatnak
2022. június 30. ELTE workshop, melynek célja annak felmérése volt, hogy a
felsőoktatási intézménynél összpontosító tudás, különösen a meteorológiai, klimatológia,
és energia-földrajzi képességek hogyan hasznosulhatnának még hatékonyabban a
stratégiai tervezésben
Dr. Palkovics László miniszter elmondta, hogy
- a 2030-ra kitűzött célokat akár már 2024-ben, a 2050-es évek törekvéseit az évtized
végére valóra válthatjuk,
- a 2050-re kitűzött teljes klímasemlegesség eléréséhez elengedhetetlenek az olyan
fejlesztések, mint a Mátrai Erőmű zöld jövőképének megvalósítása, amely a
legjelentősebb magyar klímavédelmi és egyben kiemelt régiófejlesztési projekt,
- a klímapolitikai célok eléréséhez elengedhetetlen a nukleáris energia alkalmazása,
- a tárca már érdemben foglalkozik a paksi atomerőmű további üzemidő
hosszabbításának lehetőségével,
- a széndioxid kibocsátás radikális csökkenetésének egyik alappillére az üvegházhatású
emisszió ötödéért felelős közlekedés zöldítése (elindult a „Zöld busz” program).
Július 31-én a világhálón jelent meg Orbán Viktor nyilatkozata, amiben két téma is
foglakozott szakmánk/hivatásunk kérdésével
1./ A megújuló energiaforrásokkal foglakozva megemlíthette volna, hogy felül kell vizsgálni a
szélerőművek
létesítésnek
túlzott
szigorítását,
természetesen
egyeztetve
a
környezetvédelemmel, hiszen számos országban ez az energia jelentős mennyiséggel
jelentkezik.
2/ A szénbányászat újraindításával kapcsolatban véleményem szerint gazdaságosan és műszaki
szempontból is nagyon kétséges a régi szénbányák újranyitása, de kiváló megoldás lenne az un.
„bicska bányák” (ahol a széntelep a felszínen megjelenik vagy szénkibúvás is jelentkezik)
megnyitása a lakosság számára. Erre a pályázatot napokon belül ki lehetne írni az illetékes
minisztériumnak (A jelenleg érvényben lévő hazai törvények alapján a szén kutatási és
termelési jogát csak nemzetközi koncessziós eljárással lehet pályáztatni, ami nagyon időigényes
folyamat. ZG) Természetesen az államnak ezt anyagilag is kell támogatni!
A Mátrai Erőmű lignitbányászatát meg kell hosszabbítani addig, ami a Paks II nem kezdi meg
az áramtermelést. Kvóta vásárlás formája.
Mátrában korábban szó volt (tervezése is talán megindult) egy szivattyús tározó építésének, ez
feltétlenül szükséges volna.
A Mátrai Erőmű lignittermelése nem lehet tartalék, ugyanis a bányászat nem egy „rángatható”
iparág. A leművelt lignittelepekre naperőmű parkot kell telepíteni.
Dr. Horn János
2022.07.31.
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Energetikai cikkek az „Elektrotechnika” c. újságból
115. évfolyam 2022/5–6
Dr. Hartmann Bálint egyetemi docens/ BME
Rugalmasság nagykereskedelmi villamos-energia piacokon.
p.: 5 -6
Dr. Guthné Papp Kinga okl. közgazdász, Mobility Energy Innovations Kft. és 5 társzerző
A FARCROSS projekt Magyarországon.
p: 9 - 11
Dr. Kaderják Péter és Dr. Szolnoki Pálma, mindketten közgazdászok, a BME Zéró Karbon
Központ vezetője és ugyanott főmunkatárs
A hazai dekarbonizációs folyamat frontvonala: a hálózati hozzáférés.
p:15 - 18
Varga Viktória Alexandra okl. energetikai mérnök, E.ON É-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
hálózati innovációs területi referens és 4 társszerző
Középfeszültségű elosztóhálózatra csatlakozó akkumulátoros energiatároló és vezérelt
fogyasztói rendszer együttes alkalmazása, az IElectrix projekt ismertetése.
p: 19- 23
Szabó Dávid okleveles villamosmérnök, PhD hallgató, BME Villamos Energetika Tanszék és
8 társszerző
Komplex távvezeték menedzsment rendszer alkalmazhatósága a hazai villamos-energia
rendszerben.
p: 25 -28
Dr. Horn János

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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KÖNYVISMERTETÉS
Tagtársunk, dr. Fricz-Molnár Péter Kalandozások a selmeci múltban címen megjelentette - a
Selmeci írások kötete folytatásaként - új, gazdagon illusztrált könyvét. Ebből közlünk
kedvcsináló részleteket. A kötetek külön-külön is érdekesek és értékesek, együtt pedig - a kis
példányszámok miatt is - becses gyűjteményi darabok. Az új könyv, a második selmeci kötet
korlátozott példányban beszerezhető a szerzőnél, érdeklődés esetén kérem keressék a következő
elérhetőségeken: friczmolnarpeter@gmail.com vagy +36305103968.
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Tengeri szénhidrogén-kutatás
Tengeri új felfedezések
A tengeri szénhidrogén-kutatás eredményeit, az új felfedezéseket mutatja az alábbi táblázat
2022. I. negyedévének végéig. Jól látható, hogy a világjárvány 2020 óta erőteljesen visszafogta
a kutatásokat és az új felfedezéseket. A 2022. I. negyedévi eredmények enyhe növekedést
mutatnak.

Water Depth (Vízmélységek):
• Shallow water (Sekély vízmélység): 1 – 399 méter
• Deepwater (Mély vízmélység): 400 – 1499 méter
• Ultra - deepwater (Nagy vízmélység): 1500 méter+
Tengeri fúróberendezések
2022. I. negyedévében a rendelkezésre álló és dolgozó tengeri fúróberendezéseket mutatja az
alábbi táblázat. A 2022. I. negyedévi aktivitás minimális növekedést mutat az előző
negyedévhez képest.

Rig Type (Berendezéstípus):
• Drillship (Fúróhajó)
• Jackup (Lábakon álló fúrófedélzet)
• Semisub (Félig elmerülő fúrófedélzet)
Megnevezések:
• Available (Rendelkezésre álló)
• Contacted (Dolgozó)
• Grand Total (Összesen)
• Utilisation (Kihasználtság)
• Difference (Változás az előző negyedévhez képest)
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Fúróhajó

Lábakon álló fúrófedélzet

Félig elmerülő fúrófedélzet
Forrás: OE Offshore Engineer, May/June 2022
id. Ősz Árpád

Életünk az Energia 1.1
Földhő potenciálunk és kiaknázási lehetőségei
Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, c. egyetemi docens, ügyvezető
MARKETINFO Kft.
Magyarország egyik haladó hagyománya a hévíz használata belneológiai,
városfűtési és növénytermesztési célokra. A földhő energetikai alkalmazása
azonban számos más lehetőséget is rejt melyek a modern technológia eszközeivel
gazdasági eredményt hozhatnak a lakossági felhasználók számára is. Ma e
lehetőségünk 315 millió köbméter földgázt vált ki. Ám sokkal többre lenne képes.
Akár évi néhány milliárd köbméter helyettesítésére is.
Geotermikus energia vagy szép magyar nyelven szólva: Földünk hőenergiája az a
hőmennyiség, amit pillanatnyi tartózkodási helyünkön szünet nélkül felkínál számunkra. A
Föld mélyéből feltartóztathatatlanul áramlik a felszín felé a mélységben tárolt és folyamatosan
keletkező, utánpótlódó meleg. Mértéke télen és nyáron, minden évszakban egyforma.
A geotermikus energia (földhő) kutatást hazánk fia Dr. Boldizsár Tibor a Miskolci Egyetem
professzora alapozta meg a múlt század 60-as éveiben. Bányamérnökként országunk bányáiban
járva ő vette észre, hogy különböző mélységekben különböző kőzetviszonyok mellett a vártnál
eltérőbb a hőmérséklet. Tapasztalatai alapján tervszerű méréseket végzett. Eredményeit
nyilvánosságra hozva megindította a földhő kutatását. Tudását a Világ több országában így
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Magyarországon is felhasználták. Személyét ma is tisztelet övezi olyannyira, hogy az USA-ban
a „Geotermia Atyja”-ként emlegetik. Az is büszkeséggel tölthet el mindannyiunkat, hogy 50
éve használják az Alföldi településeken a zöldség- és virágkertészetek a földhőt, mely
alkalmazásban a Világ élvonalában vagyunk ma is. Valóban Földünk hőtartalma -szinte
kimeríthetetlen energiaforrás- a hozzáértők olvasatában nemzetünk számára is komoly
gazdasági lehetőségeket rejt! A múltban kialakult hagyományos fürdőkultúránk és geotermikus
energiát hasznosító mezőgazdasági létesítményeink magas hőtartalmú elfolyó hévize is egy
eleddig kiaknázatlan hőenergia nyerési lehetőségünk. Sok -feleslegesen- elégetett földgázt,
hűtőgépeket hajtó villamos energiát ki lehetne váltani vele. A földhő ugyanis mindenütt
rendelkezésünkre álló energia forrásunk. Ebben az a nagyszerű, hogy ott található, ahol az
energiára szükségünk van. Vagyis: mindenütt. Kiaknázása hőenergia formájában - fűtésre,
hűtésre, használati melegvíz készítésére egyszerű technológiával és eszközökkel megoldható.
Mivel földrajzi határainkon belüli primer energiahordozó, szuverén energiabiztonságunk egyik
szilárd alapja lehet. Amennyiben a kívánt mértékben felhasználjuk.
Azt is elmondhatjuk, hogy a földhő segíthet sűrűn lakott településeink egészséges
életfeltételeinek kialakításában és fenntartásában. A Természet adományát kihasználva
lehetővé válik a közösségi terek, épületek és lakóházaink klimatizálása. Ha mindezt, a műszaki
összefüggéseket és egymásra hatásokat figyelembe véve alakítjuk ki és tarjuk fenn földhő
felhasználási szokásainkat, az egyik legolcsóbb és legnagyobb mennyiségben rendelkezésünkre
álló energia forrásunkat folyamatosan használhatjuk fel. A beruházási igény nem oly nagy,
hogy megfizethetetlen lenne a közösségek számára. Inkább a felhasználási- és a
tulajdonviszonyok miatt nehéz ma még az együttműködés. A szándék az, ami általában
hiányzik.
Mi a határa hazai lehetőségeinknek, a múlt és a jövő tükrében? Erre a kérdésre is szeretnénk
választ adni a következőkben. Először igyekszünk feltárni az okokat, melyek folytán e hasznos
hőenergia fajta rendelkezésünkre áll. Majd meghatározzuk mennyiségét melyet évente
felhasználhatunk az utánpótlódás mértékét figyelembe véve. Bemutatjuk azt a földhő
potenciált, mellyel Magyarország rendelkezik, és minden gond nélkül használhat elsősorban
hőenergia céljaira. Ezután szólunk a technológiai technikai lehetőségekről, melyek a
geotermikus hőfogyasztást lehetővé teszik. Végül összevetjük hazánk jelenlegi földhő
használatát jövőnk kilátásaival. Vizsgálatunk e Természet adta lehetőség főként fizikai,
tudományos, technológiai és technikai áttekintését adja. Gazdasági és jogi megfontolások
taglalása nélkül.
1. Geotermikus potenciálunk
Annak ellenére, hogy a földhő mindenütt -Földünk felszínének minden egyes pontjánzavartalanul és folyamatosan árad a felszín felé, az egyes helyeken időegység alatt érkező
mennyisége széles határok között változhat. Vannak Földünkön olyan helyek, ahol a világátlag
értékének többszörösével és mégtöbb olyan, ahol jóval átlag alatti hőmennyiséggel
számolhatunk. Egyszerűen tekintve a kérdésre általában azt mondhatjuk, hogy azokon a
helyeken, magashegyi vidékeken, ahol a Föld szilárd kérge vastag (40-60 km) és a tenger szintje
feletti magasság értéke is nagy, a földhő lassan érkezik a felszínre. Alacsony sebessége a vastag,
rossz hővezető kőzetek hatására áll elő. Vannak azonban olyan vidékek -főként tengeri,
tengerparti hátságok, síkságok, mély medencék-, ahol a települt kőzetek hővezetése jobb és
vastagságuk is jóval kisebb (20-30 km). Itt a hő gyorsabban és nagyobb mennyiségben jut a
felszínre. Vannak a Világban geotermikus energianyerés szempontjából kiemelkedően előnyös
földrajzi térségek, úgynevezett „forró pontok”. Melyek általában földrengések szempontjából
nyugtalan, igen vékony szilárd kéreggel rendelkező, többnyire gyakori vulkanikus működéssel,
utóvulkáni jellemzőkkel terhelt vidékek. Ezek geotermikus lehetőségei, geotermikus
potenciálja (földhő potenciál) a hőenergia termelés szempontjából kiemelkedően jó. E
vidékeken gyakoriak a forró vizű források, gejzírek, gőz feltörések, melyek energiáját
megfelelő technikával munkára lehet fogni.
A Kárpát-medence az egyik nyugodt „forró pont” a Föld felszínén, mely alatt a Föld szilárd
kérgének vastagsága az átlagosnál jóval kisebb. Ennek és a kérget itt kitöltő viszonylag jó
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hővezető képességű kőzeteknek köszönhetően a Föld mélyéből a felszín felé haladó hőáram
sebessége az általánosnál gyorsabb. Természetesen a Földön sok olyan „forró pont” található,
melynek geotermikus adottságai Magyarországét jóval meghaladják. Nálunk azonban a sok
ezer éve megszűnt vulkáni működés, a viszonylag ritka földmozgások folyamatosan
kiaknázható veszélytelen egyenletes földhő energiatermelést tesznek lehetővé.
A Kárpát medence geotermikus viszonyait az 1. sz. ábra szemlélteti.

1. sz. ábra Földkéreg vastagság hazánkban
A világban elfoglalt geotermikus hőhasznosítási helyzetünket jól mutatja az 1. sz. táblázat
mely 2019-2020-as adatokon alapszik.

Geotermikus
hő használat

Elektromos
termelés
GWh/év1 (2020)
Világ
95 098
ebből Magyarország 5,3
Adatforrás: Dr. Tóth Anikó

energia Közvetlen
hőhasznosítás
TJ/év (2020)
1 022 400
10 701 (2019)

1. sz. táblázat
%

100
1

A Világban évente több mint 95000 GWh villamos energiát termelnek geotermikus alapon.
Ennek csaknem 65%-át 5 ország (az USA, Indonézia, Kenya, Fülöp szigetek és Törökország)
adja annak ellenére, hogy termelés összesen 29 országban folyik. Nálunk még csak az „első
fecske” termel villamos áramot (Turán). Öröm számunkra, hogy több reménybeli területünk is
van e célra!
1

1 GWh=3,6  10 exp (12) J = 3,6 TJ hőmennyiség
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Közvetlen hőtermelésben és hőhasznosításban jobban állunk. A Világ termelésének 1%-át
adjuk. Lehetőségünk kapacitás oldalról ennek akár 20-szorosa! A Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet 2010-12-ben elvégzett kutatási eredményei alapján elmondható, hogy a
„reálisan kitermelhető”2 földhő vagyonunk összességében 7070 MWt3 termikus kapacitás
mellett évente 216 PJ/év 4 hőenergia használatára ad lehetőséget, ami hazánk teljes éves energia
felhasználásának kb. 20%-a. Nemzetgazdaságilag tehát számottevő mennyiség.
Ha Magyarország geotermikus áttekintő térképére nézünk (1. sz. ábra) láthatjuk, hogy ugyan
nem azonos kapacitással, de országunk teljes területén van lehetőségünk hőhasznosításra. Hála
a modern technológiának, az ábrán világos sárgával jelzett területeken is jól működhetnek a
hőszivattyúk. Magas hatásfokkal szállíthatják épületeinkbe a földhőt. Magyarországon
általánosságban vizsgálva a geotermikus gradiens 5 átlagos értéke 0,04-0,05 °C/m értékek közé
esik. A mélyben uralkodó kőzet minőségétől függően. Ez azt jelenti, hogy 2000 m mélyben már
80-100 °C a hőmérséklet, mely Európa legnagyobb részén 30-40%-al kevesebb. Tehát nálunk
ugyanazért a hőmennyiségért kb. fele mélységbe kell lefúrnunk, mint Európa többi táján.
Amikor a földi hőáram a felszínre érkezik, négyzetméterenként 0,1 W/m 2 átlagos hőfluxust6
képez nálunk, míg a Kárpát-medencén kívül ez az érték is kb. a felére csökken.
A felsorolt előnyöket, az átlagosnál sokkal magasabb földhő potenciálunkat közvetlenül
hőnyerésre és villamos áram termelésre is érdemes felhasználnunk. A földhő a fogyasztás
helyén áll rendelkezésre, melyet korszerű eszközökkel céljainknak megfelelően nyerhetünk ki.
A tervszerűen és szakszerűen fogyasztott földi hőáram és berendezései évtizedeken át
szolgálhatnak bennünket újabb beruházás és korszerűsítés nélkül is.
A földhő használat megoszlása
Hasznosítási cél
Világ [%]
Hőszivattyúzás
58,8
Gyógyászat, fürdőzés
18,3
Táv- és lakásfűtés
16,0
Mezőgazdaság
5,3
Ipar
1,6
Összesen
100
Adatforrás: Dr. Tóth Anikó

2. sz. táblázat
Magyarország [%]
12,3
34,4
21,4
29,8
2,1
100

2015-2020 között a hazai földhő potenciál kiaknázása jelentősen nőtt. Ám lehetőségeink a
ma felhasznált energia mennyiségnél is sokkal magasabbak. Főként a hőszivattyúzás, az ipar és
a mezőgazdaság területén, a fűtési- és hűtési technológiák elterjesztésében a városfűtésben
léphetnénk előre.
Ha földgáz egyenértékben mérjük teljesítményünket, ma a geotermikus energiával csupán
mintegy 315 millió köbméter földgázt, hazai termelésünk 21%-át váltjuk ki. Számításaink
alapján ez a lehetőség akár 5 milliárd köbméter/év közelébe növelhető. Hatalmas hőenergia
vagyonról van tehát szó.
2. A földhő hasznosítás technikai lehetőségei
A geotermikus energia hőenergia, mely a mélységben döntő részben a radioaktív kőzetek
bomlásából keletkezik és a mélyből a felszín felé áramlik. A hő elvileg villamosenergia
termelésre is felhasználható. Illetve származási formájában hőenergiaként az iparban, a
mezőgazdaságban, az Önkormányzatoknál és a civil szférában is hasznosítható. A különböző
lehetőségeket vázlatosan a 2. sz. ábra foglalja össze. Ezen a különböző gazdasági ágak
hőigényét jelöljük a kívánt hőfok függvényében.
2

A beruházás megkezdéséhez hosszútávú gazdaságossági vizsgálat elégséges
1 MWt = 10 exp (6) J hőteljesítmény
4 évente kitermelhető 10 exp (15) Joule hőmennyiség
5 geotermikus gradiens = a hőmérséklet emelkedése 1m mélység növekedés során [°C/m]
6 hőfluxus = a földfelszín egységnyi felületén átáramló hőteljesítmény [W/m 2]
3
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2. sz. ábra Lindal diagram
Ha fosszilis energiahordozókat használunk hő előállítására, vagyis szénből, kőolajból,
földgázból (netán hasadó anyagból) égetéssel (a láncreakció beindításával) jutunk
hőenergiához. Ehhez számos technikai berendezés szükséges, melyeket a kívánt célhoz és
annak biztonságos eléréséhez kell megválasztanunk. A használat során számolnunk kell olyan
-a környezetbe történő- kibocsátásokkal, melyek a környezetünkre terhelést jelentenek. Ezeket
a terheléseket a kívánt értékeken kell tartanunk. Ilyenek teljesség nélkül a keletkező forró
füstgáz és a benne lévő gázféleségek (CO, CO 2, SO2, NOx stb.). Valamint a kisebb-nagyobb
mennyiségű hulladékhő. A kitűzött céltól függően a kapott hőenergiát valamilyen hőhordozó
közeg segítségével tudjuk ezután villamos energia, hűtés-fűtés, melegvíz előállításra
felhasználni. A földhő esetében a hőenergia, égetés és egyéb beavatkozások nélkül adott. Ha
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forró víz formájában hozzuk ki a föld alól akkor egyszerűen szólva, a hőhordozó közegünk is
megvan. Ennek hőtartalmát tudjuk hasznosítani a továbbiakban. Általában a geotermikus
erőmű/fűtőmű gázkibocsátása jóval kisebb (vagy elenyésző) mint a fosszíliáké.
Magyarországon a mélységi vizek sótartalma az egyedüli szóra érdemes gond. Nem kis hévíz
mennyiségről, évi 90 millió köbméterről van szó. A vizek visszaforgatásával és nem az
élővizekbe való kibocsátásával megfelelően tudnánk kezelni a sótartalmat is. A hőadó rétegbe
való visszajuttatás más szempontból is hasznos. A földhőenergia-tárolónk hosszú idejű (25-50
év) üzemét segíti elő, illetve teszi lehetővé azzal, hogy a nyomást fenntartja és a vízpótlásról
gondoskodik!
Hazánk ma is a Világ élvonalában van a földhő felhasználását tekintve, hiszen több mint 23
városunkban 223,4 MWt beépített teljesítményével 2288 TJ/év hőt állítunk elő geotermikus
energia alapú távfűtéssel. Emellett kertészetekben és méltán világhírű fürdő kultúránkban is
vezető szerep jut földhőnknek. Összességében mintegy 1025 (2019) MWt beépített
hőkapacitással rendelkezünk. Láttuk azonban a lehetőségünk ennél sokkal, de sokkal több!
Akár 6-szor nagyobb is lehetne.
2.1
Villamosenergia termelés lehetősége
A villamosenergia korunk talán legértékesebb energiaforrása, mely szinte minden feladatra
használható. A villamosenergia előállítását manapság meghatározó mértékben gőz alapon
végezzük. Azt jelenti ez, hogy valamilyen eljárással nagy energiájú (magas entalpiájú,
nagynyomású és magas hőmérsékletű) vízgőzt állítunk elő kazánjainkban. Amit azután
gőzturbináinkba vezetünk, ahol energiájának egy általában kisebb része mechanikai munkává
alakul. A gőz által megforgatott turbina villamos generátort hajt, melynek kapcsain a kívánt
frekvenciájú villamos energia jelenik meg. Sajnálatos módon a villamos- és a hőenergia sem
tárolható ebben a nagyságrendben. Így a termelt villanyt folyamatosan fogyasztani kell.
Erőműveinkben -a gázturbinákban is- a megtermelt hőmennyiség nagyobb része 30-70% (az
atomerőművekben még több) a hűtés során hulladék hővé válik és környezetünket melegíti. Ezt
sajnos ma még nem kerülhetjük el.
A földhő, mint neve is mutatja, abban is különbözik az eddigiektől, hogy mindaddig a
földben marad, míg valamilyen célra fel nem hozzuk onnan technikai berendezéseinkkel. Tehát
az ismert geotermikus tároló (rezervoár) a kívánt ideig tárolja számunkra az energiát! Ha
villamos áram termelésére szeretnénk felhasználni, számolnunk kell azzal, hogy egyszerre nagy
mennyiségű hőt kell felhoznunk, mely nagy entalpiával (energiával) rendelkezik. Ehhez magas
hőfokú, kellően magas nyomású és egyszerre nagy mennyiségű hőhordozó közeget adó földhő
tárolóra van szükségünk. A Kárpát-medencében 3-4 db olyan geotermikus tárolót ismerünk,
melynek hőkapacitása, hidraulikai viszonyai és hőmérséklete Természet adta lehetőséget rejt
villamosenergia termelésre. Ezek kihasználásához az ismeretek, berendezések és a know-how
rendelkezésre állnak. Az is szerencsés körülmény, hogy e tárolók Magyarország mai határain
belül lelhetők fel. A hőhordozó közeg tekintetében, ha a tároló hévizet rejt és annak forgalmát
a kellő tömegárammal fenn tudjuk tartani, helyszínenként néhány 10 MW-os villamos
kapacitású erőművet tudunk üzembe állítani. Tekintve, hogy a mélységi hőmérsékletek a 150250°C tartományba esnek, itt is számítanunk kell jelentős felszabaduló hulladék hőre. Azonban
a távfűtési, kertészeti és egyéb mezőgazdasági hőigényt kielégítve a visszatáplálás (hűtés nélkül
is) kellően kis hőveszteséggel lehetséges. A Világban elterjedt erőmű típusok közül elsősorban
a bináris vagy ORC és a Kalina ciklusú erőművek jöhetnek szóba Magyarországon.
Megemlítjük még, hogy természetes hévíz előfordulás nélkül is termelhető villamos áram vagy
kinyerhető hő. Erre is vannak már a Világban működő példák. Ha a kellően magas hőmérsékletű
és nagy kiterjedésű tároló megvan és kőzetviszonyai arra alkalmasak, létrehozható benne egy
irányított és jól lehatárolt repedés rendszer (EGS technológia). Ebbe, mint egy föld alatti
mélységi „hőcserélőbe” a kellő tisztaságú és mennyiségű vizet lejuttathatjuk. A felforrósodott
vizet kiemelve és körforgalmát fenntartva villamosáramot termelő üzemet működtethetünk. A
villamosenergia termelés tehát egy nagyszerű lehetőség. Ám hazánkban inkább regionális,
illetve helyi jelentősége van. Hiszen a telepíthető villamos kapacitás összességében kb. 60-80
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MW-ra becsülhető. A tárolók mélysége mind meghaladja a 2500 m-t ami az érvényben lévő
szabályozás szerint koncessziós kiaknázási lehetőséget határoz meg.
A mai technológiák lehetővé teszik a 80°C alatti hőhordozókkal való villamos áram
termelést is. Ezekre számtalan lehetőség adódik főként azokon a településeken, ahol a
geotermikus távfűtést alkalmazzák. Alacsony entalpiás (langyos vizes) villamos áram
termelésére ott is mód van, ahol a mezőgazdasági hasznosulás után vagy előtte a hévíz
hőmérséklete elég magas. Balneológiai használat előtti/utáni villamos áramtermelés is
kivitelezhető. Itt példaként említjük a Széchenyi Fürdőt (3. sz. ábra) ahol 7 MW-nyi 90°C-os
hőkapacitás áll erre rendelkezésre. Itt kb. 350 kW villamos teljesítményt lehetne folyamatosan
üzemeltetni.

3. sz. ábra Széchenyi Fürdő
2.2
Gazdasági- és távhő előállítás
A földhő speciális lehetősége, ha hévíz segítségével tudjuk a felszínre hozni. Ebben az
esetben olyan geotermikus tárolóval van dolgunk, ahol a kőzetmátrix szabad térfogatát
(pórusait) víz tölti ki. Szerencsés eset, ha a tároló mélyen, jó hővezető kőzetben van és víz
utánpótlódása is biztosított. Így szakszerű felmérés és kitermelés esetén lehetőség van arra,
hogy évtizedeken át termeljük ipari, mezőgazdasági és/vagy távfűtési célra felhasználjuk a
Természet eme adományát. Országunkban (az 1. sz. ábrát tekintve) igen sok lakott település
közigazgatási területe alatt nem túl nagy mélységben (150-2000 m-ig) találhatók olyan
hévíztárolók, melyek 50-80°C-os vagy ettől is melegebb vizet nagy mennyiségben képesek
szolgáltatni. A 4. sz. ábrán mutatjuk be a pillanatnyi állapotot. Örvendetes, hogy egyre több
településünk gondolkodik a hőenergia biztosítás e módja szerint, illetve kíván alkalmazni
geotermikus fűtést!

4. sz. ábra Geotermikus fűtésű városaink száma folyamatosan növekszik
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Ma (2019) Magyarországon több, mint 220 MW-nyi földhő-teljesítményt használnak
távfűtésre, illetve lakás- és épületfűtésre. Éves hőhasználatuk főként a fűtési szezon idején
aktív. Összességében 2288 TJ/év értékű, ami csaknem 22%-a hazai teljes földhő fogyasztásnak.
A fűtővíz a városi fűtések esetében a tárolóba többnyire visszajut, így mód van a hosszú idejű,
több évtizedes használatra. Egy-egy új távfűtő rendszerrel 15-25 TJ/év7 hőenergiát lehet
hasznosítani. A legismertebb talán Hódmezővásárhely és a miskolci geotermikus távhő
szolgáltatás.
A gazdasági- és a távhő esetében elmondható, hogy a hőszolgáltatói általában 30%-al
alacsonyabb, mint földgáz tüzeléssel. A földhő alkalmazása legalább ennyivel olcsóbb!
Meglévő infrastruktúra esetén a földgáz kiváltás beruházása méretétől függően 2-5 év alatt így
is megtérül. A hőenergiától megfosztott víz visszatáplálása a tárolóba hosszú távú 25-50 év
üzemeltetést tesz lehetővé. A földhő alapú távfűtés alkalmazásában azok a települések vannak
előnyben, ahol a távhő ellátás korábbi gyakorlat. Rendelkeznek az intézmények és/vagy lakások
távhő ellátásához szükséges infrastruktúrával. Ezeken a településeken elegendő jól
megtervezett földtani és hidrogeológiai kutatással megkeresni a feltételezett hévíz adó tárolót.
A kellő tervezés, előkészítés után a kutak megfúrhatók a hőközpontok a szükséges mértékben
bővíthetők. Előny az is, ha a településen és/vagy közvetlen szomszédságában meleg vizű fürdő,
mezőgazdasági üzem van. A geotermikus kutatás és hőkivét biztos alapokról indulhat. Itt kell
megemlítenünk méltán világhírű hőkertészetünket. Nemcsak jelentős múlttal rendelkező
mezőgazdasági ágazatról van szó, hanem arról is, hogy kapacitását szélesítve a hűvösebb
évszakokban is lehetővé teszi hazánk primőrökkel, friss zöldséggel való teljes ellátását. Ez az
ágazat is nagy földhő használó. Több mint 380 MW hőkapacitással. Sajnos itt is elmondható,
hogy a kibocsátott „fáradt” vizek maradék hőtartalma jelentős, a hőfogyasztás többszörösére
tehető. Ez a lehetőség is még előttünk áll: megoldani a hulladékhő felhasználását vagy/és a
hőtárolóba vissza juttatását.
Az olajipar meddőnek bizonyult kútjai, melyek hévíz adásra képesek vagy szondakútként
használhatók, szintén alkalmasak hőszolgáltatásra. A geotermikus kútnál kisebb termelőcső
keretmetszet miatt azonban kisebb hévízáramot adnak. Ez tehát korlátozott mértékű fajlagos
hőmennyiséget8 jelent. Amit célszerű a tervezés során figyelembe venni.
2.3
Intézményi és civil földhő használat
A földhő kiaknázására ma már számos egyedi megoldás is ismert és gyakorolt. Így lehetőség
van használatára ott is, ahol nincs távhő infrastruktúra. Jó geotermikus potenciálunk lehetővé
teszi, hogy már 20-100 m-es mélységből kellő mennyiségű hőenergiát nyerjünk és hőszivattyú
segítségével azt a felhasználás helyére szállítsuk. Ahol fűtésre vagy hűtésre, illetve használati
melegvíz előállításra is alkalmazhatjuk. Jelentős előnyünk, hogy Európában az azonos energia
mennyiséghez tartozó mélység 2-3-szoros. A témához tartozik, hogy a közelmúltban
kifejlesztésre került egy a hazai viszonyokhoz illeszkedő hőszivattyú család (Vaporline nevű)
mellyel a gyakorlati megvalósítás lehetségessé vált hazai know-how-al is.
Ezt a módszert úgy kell elképzelni, hogy a környéken a geológiai hidrogeológiai kutatás
megfelelő hőtartalmú (szerencsésebb esetben langyos vízzel telt) tárolót jelez kis mélységben,
akkor arra tervezhető intézményi és/vagy civil hőhasznosítás. Ismerünk olyan településeket
ahol e célra meddő olaj és/vagy földgázkutakat, vagy éppen ivóvíz kutakat használnak sikerrel
hosszabb idő óta. Természetesen a vizet vagy zárt rendszerben cirkuláltatják, vagy a kiemelt
vizet hőtartalmának csökkentése után egy másik kútban elnyeletik. Ilyenkor a közvetlen
hőhasznosítás arra szorítkozik hogy a 10-15°C-nál magasabb hőmérsékletű közeget
hőszivattyúval hűtve az elvett hőmennyiséget a fűtendő térbe, intézménybe juttassuk.
Távhőellátás is kialakítható így. Vannak már példák, ahol az ivóvíz vagy éppen a szennyvíz
hűtésével nyernek távhőt és azt helyi hőszivattyúval hasznosítják a klimatizálandó
intézményben/lakásban. A föld hőjét a leggyakrabban a száraz kőzetbe fúrt 20-100 m mély
7
8

1 TJ=1012 J hőenergia
fajlagos hőmennyiség = időegység alatt kinyerhető hő [MJ/s]
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lyukba helyezett szondákból nyerjük. A szondákban zárt rendszerben folyadékot keringetünk.
Megjegyezzük, ez a megoldás arra is lehetőséget ad, hogy nyáron lakásunk, intézményünk
hűtését ellássa. Ekkor az épületből a felesleges hőenergiát a szondák segítségével a földben
(kőzetben) nyeletjük el. Briliáns megoldás, az igazán nagy légterű építményeknél az a földhő
alkalmazás, mikor az épület egy részét fűtve, míg a másikat hűtve klimatizálunk. A hőegyensúly
fenntartásához szükséges energia ez esetben is geotermikus. Az energia áramlását a legtöbbször
szivattyú, illetve hőszivattyú irányítja.
A hőszivattyúról itt annyit mondunk el, hogy segítségével a hőenergia az alacsonyabb
hőmérsékletű helyről a magasabb hőmérsékletű (fűteni kívánt) térbe, épületbe juttatható.
Természetesen a hőszivattyú is fogyaszt a meghajtásához szükséges energiát. Működése
villamos, dízel, fölgáz és egyéb energiával biztosítható. A mai hőszivattyúk jósági foka (COP)
3,5-8 között tart. Ez azt jelenti, hogy a meghajtásra betáplált egységnyi energia 3,5-8-szorosát
képes leadni hő formájában a kívánt térrészben. A geotermikus hőellátásban ma a hőszivattyús
technológia az, ami ugrásszerűen fejlődik a Világban. Nálunk itthon inkább enyhe lineáris
növekedést mutat az exponenciális világtrend helyett. A nyilvántartás hiányosságai miatt a
hazánkban üzemelő hőszivattyúk számát csak becsülni tudjuk. Összesített teljesítményük közel
150 MW. Az intézményi és civil hőenergia nyerési megoldások támogatásával a földgáz
kiváltás többszörözhető. Hiszen napjainkban a lakosság a legnagyobb hő- és általában energia
fogyasztó. Kellő jogi szabályozással és nyilvántartással az Önkormányzatok rálátásával a
hőtermelés e módszerének kívánt fenntartható szintje elérhető és biztosítható.
2.4
Balneológiánk, gyógyvíz kultúránk
Annak ellenére, hogy gyógyvíz használatunk történelmi múlttal rendelkezik és tán
köszönhetően is ennek, e kincsünk használata inkább elszeparált. Nem alkalmazza, kevés üdítő
kivételtől eltekintve, a modern hőhasznosítási lehetőségeket. Balneológiánk törvényi
kiváltságai is elősegítik, hogy hőkertészetünkkel együtt mintegy 90 millió köbméter/év meleg
vizet folyatunk el határainkon kívülre. Ez azért sem kívánatos, mert a hőszennyezés mellett
hatalmas -költségmegtakarítási- lehetőséget engedünk kifolyni hazánkból. Nem ritka manapság
az a gyakorlat, hogy a gyógyászati vagy wellness célból kitermelt hévizet a kellő hőmérsékletre
hűtjük ahelyett, hogy hőtartalmának felesleges részével a fürdő és gyógyászati épületeket
fűtenénk- Esetleg a távozó víz hőtartalmát a közeli intézmények lakások fűtésére használnánk
(lásd 3. sz. ábra). Gyakori az is, hogy az alacsony hőmérsékletű vizet földgázzal melegítjük ott,
ahol a „fáradt”, de langyos vízből hőszivattyúzási lehetőségünk is lenne. Természetesen van
ellenpélda is. Miskolc-Tapolcán a Barlangfürdő vizét hosszabb ideje hőszivattyúval hozzák a
kívánt hőmérsékletre. Budapesten az Állat- és növénykert új létesítményit a közeli Széchenyi
fürdő kútjából nyert hévízzel fűtik.
Végül a használt fürdővíz szinte mindenütt úgy távozik, hogy hőtartalmát a befogadónak
adja le ahelyett, hogy ezt a szükséges egyéb célra felhasználnánk. Gyógyfürdőink wellness
létesítményeink több, mint 300 db fúrt kutat és 120 természetes forrást használnak
gyógyvíz/hévíz9 kinyerésre. Az így felhasznált termál kapacitás kb. 250 MWt hőteljesítményt
tesz ki. Ami teljes felhasznált geotermikus kapacitásunk 34%-a. Azonban a becslések szerint a
fürdőkben ténylegesen hasznosuló hőmennyiség a hévíz hőtartalmának csupán egynegyed
része. Jelentős energia vesztésről van tehát szó, mely a környezetbe jutva azt feleslegesen
melegíti. Talán itt a legkönnyebb a trendet megváltoztatva a földhő hasznosítást jelentősen
növelni.
3. Geotermikus hőhasznosításunk és jövője
Kárpát-medencénk kedvező természeti adottságai magas geotermikus potenciált
biztosítanak számunkra. Ennek felismerése és kiaknázása megkezdődött. A kontinens átlagot
meghaladó földi hőáramunk és geotermikus hőlépcsőnk segíti e tevékenységünket. A legújabb
kutatások alapján látjuk, hogy földtani és technikai- technológiai oldalról nincs gátja a
geotermikusenergia termelésnek, illetve a termelés növelésének. Ha el tudnánk érni, hogy a
9

hévíz a föld mélyéből érkező 30 °C-nál melegebb víz
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kivett termálvízben tárolt hőmennyiség ma még nem hasznosított részét is munkára fognánk, a
tradícionális területeken akár többszörösére is emelkedhetne a hőhasznosítás, ami sokszorozná
a drága földgáz kiváltását. Észre kell vennünk a hulladék földhőt, mely például hévízkutakat
üzemeltető létesítmények környéken -akár 1-2 km-es körzetében- jelentős gazdasági haszonnal
felhasználható.
Mi legyen az elfolyó hévízek sorsa? Ugyanis sok hasznosításra váró hulladékhőt szállítanak!
A wellness létesítmények, gyógyfürdők -felületesen megfontolt egészségügyi okok miatt a
visszasajtolás alól- kivételt élveznek. Ez nem szerencsés megoldás. Többek között azért, mert
nagyvonalú lehetőséget ad az ivóvíz- és hévíz kincsünk indokolatlan pazarlására és
hőszennyezésre. Hiszen a túl forró fürdővíznek valót külön hideg vízzel vagy levegővel hűtik.
A „biológiailag” szennyezett hévíz is megtisztítható és tároló kőzetébe visszaküldhető. Ennek
ma már nincs technikai akadálya. Elképzelhető tehát a gyógyvíz- wellness- fűtés- hűtés- és
egyéb energetikai célok egészségügyi- műszaki- gazdasági összhangja. Illetve az elgondolások
egymásra épülő vertikuma mindaddig, míg a kitermelt víz hőtartalma a környezeti
hőmérsékletre nem csökken. Íme egy példa az uszodai hőkaszkádra 10. A kitermelt víz először
a létesítményt fűti (illetve hűti), előállítja a használati meleg vizet, majd fürdővízként
hasznosul. Maradék hőtartalma ezután alacsony hőmérsékletű fűtésre hőszivattyúzással
kinyerhető. Elképzelhető - egy megfelelően nagy és szép egészségügyi (turista) komplexumnál,
hogy saját park, abban díszhaltó, vízjáték, kertészet is van. A hőláncolatba ezek is beleférnek...
(2. sz. ábra).
Mint láttuk, a hőszennyezésen kívül a túlzott vízkivétel is gond, időnként nemcsak
vízvagyoni, de gazdasági értelemben is. A fürdők természetesen (ma még) itt is kivételek.
Viszont a vízkészlet gazdálkodás -mely ma hévizeinkkel a kívánatos és gazdaságilag indokolt
szinten nem foglalkozik- megkövetelné a következetességet. A technika és a tudás ma már ott
tart, hogy a nem kívánt szennyeződéseket -legyenek azok akár mechanikai- akár vegyi- akár
biológiai természetűek- méretükre, alkotóikra, tulajdonságaikra vonatkozóan meg tudjuk
ismerni. Ezen túl a vízből ki is tudjuk választani őket. Nem sok -inkább emberi és tudatiakadálya van tehát annak, hogy ne a felszíni befogadóba, hanem vissza a mélységi rétegekbe
engedjük a hőtartalmától kellő mértékben megfosztott vizet. Hazánkban van erre is több
évtizedes gyakorlat nemcsak a MOL berkeiben, hanem a városfűtésben is. Természetesen a ma még mumusként, anyagi csődként emlegetett víz visszasajtolás - komoly műszaki feladat,
ráadásul beruházási igénye is van. Nem is kevés. Ha jó magyar szokás szerinti elutasítás és
leminősítés helyett a megfelelő szakmai tudás birtokában kiválasztjuk azokat az adott
kőzetkörnyezetre jellemző paramétereket, mely mentén elfogadható mértékű - később
többszörösen megtérülő - beruházás árán megteremtjük a víz körforgalmát helyre állítva a
vízadó réteg nyomását, nemcsak a kitermelő szivattyúzást válthatjuk ki! A környezeti
egyensúly (visszasajtolással történő) biztosítása abban is segít, hogy kutunk folyamatosan
szolgáltatja majd a kőzetek hőjét. Hiszen a jól megtervezett és kivitelezett víz-körforgalom
hosszú évtizedeken át fenntartható hőenergia kinyerési lehetőséget ad.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a múltban létesített és ma is -kisebb nagyobb gondok
mentén- üzemelő geotermikus létesítményeinket szakértő szemekkel érdemes felülvizsgáltatni,
és az erényeik megtartása mellett a mai modern technika ismeretét uralva továbbfejleszteni a
gazdasági optimum mentén!
A jelenben is üzemelő nagyszámú egészségügyi és balneológiai létesítményeink folyamatos
földhő- és víz pazarlását kellő akarat, együttműködés és interdiszciplináris 11 szaktudás
felhasználásával új gazdasági eredmények elérésére lehet fordítani!
3.1
A fejlesztés feladatai
Ahhoz, hogy geotermikus adottságainkkal hatékonyabban élhessünk az energiafelhasználás
biztonságos és stabil társadalmi hátterét is meg kell teremteni. Ehhez elengedhetetlen
− a koncessziós szerződések jogi hátterének aktualizálása;
10
11

hőkaszkád = egyre csökkenő hőmérsékletű hőhasznosítás láncolata
interdiszciplináris = több tudományág ismereteit megkövetelő
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a környezet védelmére irányuló jogszabályok felhasználóbaráttá tétele;
a vízgazdálkodás, balneológia, energetika egymást támogató jogszabályi kezelése;
a geotermikus áramtermelés és kapcsolthő hasznosítás kiszámíthatóvá tétele;
a geotermikus energiafelhasználás egységes nyilvántartásának megalkotása;
a geotermia, földgáz tárolás, földgáz- és kőolaj termelés, mélységi víz használat és
körforgalom együttműködési szabályainak kidolgozása;
kutató munka ösztönzése a hazánkban is alkalmazható technológiák és technikák
adaptálására, új megoldások kifejlesztésre;
hazai eszköz gyártás létrehozására irányuló kezdeményezésének felkarolása;
a geotermia ismertségének elismertségének ösztönzése a szakmai képzés, a tudás
átadás, ismeretterjesztés szükségességének hangsúlyozása;
geotermikus primérenergiánkat megillető hely megtalálása a hazai Energia
Stratégiánkban. Földhő energiakincsünk az import energiát jelentős mennyiségben
képes kiváltani, amivel nemcsak energiabiztonságunkat, szuverenitásunkat, hanem
nemzetbiztonságunkat is erősítheti.

(Az átdolgozott írás eredetije 2014-ben készült.)

Livo László 1977-ben szerzett oklevelet az NME Bányamérnöki karán. 2009 óta geotermikus
szakmérnök. Tanszéki mérnök, majd az MTA kutatómérnöke. A Nógrádi Szénbányák
megszűnésekor annak Technikai Főmérnöke. 1990 óta mérnökirodát vezet. Egyik alapítója a
Magyar Mérnöki Kamarának, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítványnak, a MMK
Geotermikus Szakosztályának, a Nógrádi Energetikai Klaszternek. A Miskolci Egyetem
meghívott előadója. (Energetikai tárgyú írásai a www.energiaakademia.lapunk.hu honlapon is
megtalálhatók.)
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Elkezdődött a bányászat reneszánsza
100 ezer milliárd forintnyi ásványkincs vár a föld alatt
Magyar Demokrata, 2022. július 27.
https://demokrata.hu/gazdasag/ujraeled-a-banyaszat-561046/
Sokáig egy letűnt kor anakronisztikus iparágának tekintettük a bányászatot, amelyet hamarosan
végleg felszámol a zöld forradalom. Mostanáig, ugyanis az energiaválság Európa-szerte, így
hazánkban is mindent felülírt. Újraindul a Mátrai Erőmű, szükség lesz tehát a lignitre, a földgáz
és kőolaj kitermelését is fokozzák az előttünk álló években.
A magyar lakosság és gazdaság energiaellátásának védelmére - több más országhoz hasonlóan
- a magyar kormány is energia-veszélyhelyzetet és hét pontból intézkedési tervet hirdetett ki,
amely augusztusban lép életbe. Ezek között meglepő módon olyan pontokat is találunk,
amelyek egy mára szinte feledésbe merült iparág, a bányászat reneszánszát vetítik előre.
Magyarország 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárd köbméterre növeli a hazai gázkitermelést,
illetve a kormány az év végéig jelentősen fokozza a hazai lignit kitermelést - áll a cselekvési
tervben. Az ötlet nem légbőlkapott, ugyanis jóval több mindent rejt alattunk a föld méhe, mint
amit az átlagember el tud képzelni.
- Magyarország két évnyi GDP-jének megfelelő, több mint 100 ezer milliárd forintnyi
ásványkincs felett őrködünk. Amikor tehát Magyarország jövőjének építéséről beszélünk, a
magyar bányászat, valamint a földtan megkerülhetetlenek. A bányászat ma is közel 10 ezer
család számára biztosít munkát, és évente több mint 107 milliárd forint hozzáadott értéket
előállító nemzetgazdasági ágazat - tudja meg lapunk a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatóságától. A szervezet célja, hogy naprakész információkkal, kutatásokkal és javaslatokkal
támogassa a kormány energiaszuverenitás érdekében tett erőfeszítéseit, illetve a hazai
gazdasági szereplők versenyképességét. Fontos megjegyezni, hogy a hazai bányákban kitermelt
legfontosabb ásványi nyersanyagok tekintetében 10 év alatt sikerült megduplázni a kitermelést.
Második esély a lignitbányászatnak
Az SZTFH adatai szerint Magyarország mintegy 4 milliárd tonnás lignitvagyonnal rendelkezik,
amely nemzetközi viszonylatban is jelentős. A jelenlegi termelési szint mellett 80-100 évig is
biztosítható a hazai lignittermelés. Lignitet a visontai és bükkábrányi bányákban termelnek.
Ezen kívül barnaszén kitermelést végeznek a Felsőnyárád III., Izsófalva IV. és Dudar V.
bányákban, és feketeszenet termelnek a Pécs-Vasas bányában. A lignitet a Mátrai Erőmű
használja fel, kis részben lakossági tüzelőként értékesítik. A barnaszenet lakossági ellátásra és
talajjavító anyagként hasznosítják. 2021-ben hazánkban lignitből 4928 ezer, barnakőszénből
57,6 ezer, míg feketekőszénből 0,25 ezer tonnát bányásztak.
- Hazánk több mint száz évre elegendő kitermelhető lignit fölött diszponál, mégis úgy tűnt, a
klímavédelem oltárán fel kell áldozni ennek legnagyobb felhasználóját, a Mátrai Erőművet.
Most viszont az energiabiztonság szempontjából kiemelten fontos, hogy megmaradjon mondja lapunknak Zelei Gábor, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
igazgatója, aki szerint a bükkábrányi szénvagyon helyben történő felhasználását is el lehetne
kezdeni, például tiszta szén technológiára ráépülve ( ennek lényege, hogy a szén elégetésekor
keletkezett szén-dioxidot nem hagyják a légkörbe kerülni, hanem az égési folyamat végén
csapdába ejtik) vegyi üzemeket lehetne létrehozni, ezek a technológiák Kínában már nagyon
nagy léptékben fejlődnek, ott a szénre alapozva olyan vegyi anyagokat lehetne előállítani, amire
az iparnak szüksége van.
Kőolaj, földgáz, saját forrásból
- A mai Magyarország területén 1937-ben indult el az ipari méretű szénhidrogén kitermelés
akkor még Magyarország teljesen önellátó volt. Szerencsés helyzetben vagyunk e tekintetben,
viszonylag sok olyan medence található mélyen a föld alatt, amelyekben a földtörténeti
korokban szénhidrogén képződött. Algyői mezőben például akkora mennyiségben halmozódott
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fel szénhidrogén, hogy ez nemzetközi szinten is jelentős méretűnek számított. Ezt 1965-ben
fedezték fel, azóta folyamatos itt a kitermelés, a mai napig az ország egyik legjelentősebb
termelőhelye - mutat rá Zelei Gábor. A geofizikus mérnök feleleveníti, az olajipar bölcsője
Zalában volt, az 1930-as években sok sikeres fúrás volt, sokáig itt centralizálódott a
szénhidrogén kutatás is. A második világháborút követően kezdődtek el az Alföldön is a
fúrások, Hajdúszoboszló például nagyon híres lett a gáztermeléséről, itt akár a meddő kutak is
hasznosulhattak, ha a gáz helyett termálvíz tört elő a földből.
- A 2020 januárjában hatályba lépett Nemzeti Energiastratégia („NES”) egyik legfontosabb
célkitűzései a hazai földgázellátás kitettségének csökkentése, az energiaszuverenitás és az
energiabiztonság megerősítése, amely jelentősége a jelenlegi geopolitikai helyzetben fokozott
hangsúlyt kapott. A tavalyi évben kitermelt 1,66 milliárd m3 földgáz a hazai felhasználási
igények 16%-át biztosította, amely a szükséges fejlesztések eredményeként a következő
években elérheti a 20-25%-ot is - fogalmaz az SZTFH.
A hatóság adatai szerint kőolajtermelésünk az elmúlt 6-7 évben növekvő tendenciát mutat,
ennek mértéke 2015 óta mintegy 50 százalékos volt. 2021. évi termelésünk 0,89 millió tonna
volt, amely a hazai felhasználási igények 13%-át biztosította. A hazai kőolaj előfordulások
kutatása perspektivikus, a jövőben is várható új mezők felfedezése.
A kitermelés reneszánsza várható
2022. április 22-én együttműködési megállapodást kötött a Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága és a Miskolci Egyetem. A megállapodásban a Műszaki Földtudományi
Karral történő együttműködési szándék került megfogalmazásra. Ennek célja az SZTFH
bányászati és földtani szakembereinek utánpótlásának biztosítása, továbbá a megfelelő szakmai
tapasztalatok mentén együttműködés oktatási, kutatási, műszaki fejlesztési és szakmai
érdekképviseleti feladatok tekintetében. Az együttműködési megállapodás tehát elsősorban az
SZTFH és a Miskolci Egyetem szakmai kutatási és humánerőforrás területen jelentkező
kihívásokra teremt megoldást. Erre Zelei Gábor szerint szükség is lesz, ugyanis Magyarország
az élen jár egy főre jutó gázfogyasztásban, emiatt ki vagyunk szolgáltatva az importnak.
- A jelenlegi egy-másfél milliárdos földgázkitermelés mindössze az egyhatodát tudja fedezni a
hazai igényeknek - mutat rá az OMBKE igazgatója hozzátéve, sajnos képtelenség annyira
felturbózni a folyamatot, hogy a teljes fogyasztást ki tudja szolgálni, a kapkodással ugyanis
könnyen tönkre lehet tenni a lassabb tempóban sokáig működőképes lelőhelyeket.
- Ez egy hosszútávú befektetés, hét-nyolc év megtérüléssel. A világátlag azt mutatja, hogy a
fúrások mindössze huszönöt százaléka hoz sikert. Magyarországon ennél jobb a helyzet,
ugyanis viszonylag jól ismerjük a Kárpát-medence geológiáját - mutat rá a szakember. További
előny, hogy a MOL kifejezetten jó a másodlagos, harmadlagos termelés fokozásában, és a
magyar olajcég birtokában vannak azok a hanyatlófélben lévő mezők, amelyek segítségével
most fokozni lehet a kitermelést. Ugyanakkor a Zelei Gábor arra is felhívja a figyelmet, hogy
új kutatásokra is szükség lesz a tartósan növekvő pálya eléréséhez, hiszen az egész országot
lefedő földtani kutatásra a rendszerváltás óta nem került sor, szocializmus idejében nyert adatok
pedig már nem felelnek meg teljeskörűen a modern technológiákkal végzett kutatásoknak. A
geofizikus szerint ugyanakkor viszonylag gyorsan lehetne segíteni egy országos lefedettségű
komplex légi geofizikai felméréssel, ez ugyanis olyan új földtani adatokat szolgáltatna, amit
használhatnának bányászati és földtani kutatásra, de a régészeknek is jól jönne, elvégre tudnunk
kell, mit rejt a föld méhe.
Kovács Dániel
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XIX.
Falfestmények I.
Odessa (Texas, USA)
Odessát 1881-ben vízvételi megállóhelyként és szarvasmarha szállítási pontként alapították a
texasi és a csendes-óceáni vasútvonalon. Gyors fejlődése 1927-ben indult, amikor a településtől
délnyugatra kőolajat fedeztek fel. A gazdasága gyorsan nőtt a kőolaj-fellendülések egymást
követő szakaszaiban, nagyjából az 1930 - 1950-es, az 1970-es és a 2010-es években. A bíróság
épületéhez közeli parkban készítettek el azt a 12 x 50 láb (~ 3,6 x 15 méteres) falfestményt,
amely az 1920-as és 1930-as évek kőolajbányászat életét mutatja be.

Tulsa (Oklahoma, USA)
Az Amoco és a Helmerich – alapítvány jóvoltából 1998. június 6-án leplezték le a Tulsa
International Airport várócsarnokában a 13 láb (~ 4 méter) magas és 56 láb (~ 17 méter) hosszú
faliképet. Az 1960-as évek szénhidrogéniparának eszközeit és mozzanatait mutatja be a kép:
kutatás, fúrás, termelés, finomítás, szállítás és felhasználás. A falfestményen 44 olyan személy
látható, akik valóban olajipari munkások voltak.

Los Angeles (Kalifornia, USA)
Los Angeles területén 1921-ben fedezték fel a Long Beach kőolajmezőt. A Long Beach
Petroleum Club bejáratánál található az 1954-ben készített falfestmény, amely a Signal Hill
kőolajmezőt ábrázolja 1925-ben.
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Cut Bank (Montana, USA)
Cut Bank körül több kőolaj- és földgázmező található (Cut Bank, Kevin Sunburst, stb.),
amelyeket 1926 óta folyamatosan találták meg és termeltetik. A város gazdasága elsősorban
erre alapul. A belvárosban egy ház oldalán van a szénhidrogén-bányászatot bemutató
falfestmény.

Dallas (Texas, USA)
John Murchinson – követve nagyapja és apja nyomdokait – 1979-ben alapította a Murchinson
Oil & Gas, LLC családi vállalkozást Dallasban. A kőolaj-, földgáz- és elektromos áram
kereskedelemmel foglalkozó társaság alapításának 25. évfordulóján leplezték le a 100 láb (~ 30
méter) hosszú falfestményt a dallasi központi székház külső homlokzatán.
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Hennesey (Oklahoma, USA)
Az 1930-as évek végén megtalált Hennessey – kőolajmező sok munkahelyet és biztos
jövedelmet biztosított a településen élőknek. Míg más kisvárosok a nagy gazdasági válság
idején elsorvadtak, addig Hennessey lakói és gazdasága nőtt. Ezt követően a kitermelés lassan
apadt és az 1950-es évektől a mezőgazdaság maradt a meghatározó helyi tevékenység. A
kisváros főutcáján található falfestmény a kőolaj korszakának állít emléket.

Kilgore (Texas, USA)
Kilgore élete drámai módon megváltozott, amikor 1930. október 3-án a Daisy Bradford No.1
néven ismert fúrás felfedezte a hatalmas kelet-texasi kőolajmezőt. A kis mezőgazdasági
városból egy nyüzsgő kőolajipari város lett. Az 1930-as években a fellendülés csúcsán a város
határain belül 1100 kút termelt. A fellendülés 1940-re lényegében véget ért, azonban a
kőolajtermelés továbbra is a város gazdaságának központi eleme. A postahivatal falán lévő – a
város gazdaságát bemutató falfestmények között – ott van a szénhidrogén-ipart jellemző
festmény is.
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Ventura (Kalifornia, USA)
Ventura Los Angeles és Santa Barbara között fekszik. Az Union Oil Company 1890-ben
helyezte ide központját és megkezdte a kőolajkutatást. A Ventura kőolajmezőt 1919-ben
találták meg és a termelés csúcspontján 90 000 hordó (~ 14 000 m3 ~ 12 000 tonna) kőolajat
termeltek naponta. Itt is a postahivatal falán lévő – a város gazdaságát bemutató falfestmények
között – ott van a szénhidrogén-ipart jellemző festmény is.

Wilmington – Los Angeles (Kalifornia, USA)
Los Angeles 1909-ben annektálta Wilmingtont, környékén magas a latin és az egyéb külföldi
származású lakosok száma. 2000-ben a latinok a népesség 86,6 %-át, a fehérek 6,4 %-ot, az
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ázsiaiak 4,8 %-ot, a feketék 2,6 %-ot, egyebek pedig 1,7 %-ot tettek ki. Mexikói és Guatemala
volt a leggyakoribb születési helye a külföldön született lakosok 44,5 %-ánál. Wilmington
mellett 1932-ben felfedezett kőolajmező a harmadik legnagyobb az Amerikai Egyesült
Államok kontinentális területén, a városrészben 8 nagy kőolajfinomító működik. Ezt az óriási
kavalkádot mutatja meg az egyik utcában lévő falfestmény.

Riverton (Wyoming, USA)
A területet Grennwille M. Dodge tábornok foglalta el az indiánoktól 1867-ben, ugyanis ezt a
helyet jelölték ki az Union Pacific új vasút egyik vonalszakaszának. Hamarosan vasútépítők
(főleg kínai munkások), vadászok, favágók és egyéb iparosok jelentek meg a térségben. A
később felfedezett kőolaj és földgáz újabb embereket vonzott a Wind River térségbe. Ezek
történetét mutatja be a város főutcáján elkészített falfestmény, amelynek címe „Wind River
megye emberei” (The People of Wind River County).

Los Angeles (Kalifornia, USA)
Los Angelesnek a 17 hozzácsatolt elővárosával együtt 18 788 000 (2017) lakosa van és ezen a
területen összesen 69 szénhidrogénmező található, ebből 44 termel, 3 nem termel, 22 mezőt
pedig már bezártak. A Mid-Wilshire városrész Old Wilshire Grand Hotel bejárata feletti
homlokzaton van a szénhidrogén-iparnak tisztelgő kerámiamozaik falikép.
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Washington, D. C. (USA)
Az Amerikai Egyesült Államok fővárosának köznapi neve angolul D. C. vagy egyszerűen
Washington, korábban Federal City (Szövetségi Város) vagy Washington City (Washington
Város) neveken is emlegették. A D. C. nevet azért használják gyakran, hogy egyértelmű legyen,
hogy Washington városról és nem Washington államról van szó. Washington az Amerikai
Egyesült Államok szövetségi kormányzata mindhárom hatalmi ágának székhelye. Hogy
mennyire fontos a kőolaj az ország számára, azt az mutatja, hogy a Belügyminisztérium
épületén található a 2,5 m x 6 m méretű „Kőolajipar” (Petroleum Industry) falfestmény.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
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