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Székházunk tovább szépült!

Farbaky István professzor megviselt olajfestményét Szentmártoni Imre alias Fúvókamester,
azaz St. Martin restaurálta, aki festőművész is, térítésmentesen. Köszönjük szépen művész
úrnak az áldozatos munkáját! A keret elnökünk kezemunkájának köszönhetően újult meg.
Dr. Szabados Gábor ajándéka, a bányamentő készülék is megtalálta a helyét.
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Dr. Fricz-Molnár Péter „Selmeci írások” c. könyvéből tudjuk, hogy Egyesületünk 1914-ben -a
magyar vaskohászat és bányászat nagynevű úttörőinek- 4 szobrát ajándékozta a Selmeci
Akadémiának, melyek jelenleg a Miskolci Egyetem tulajdonát képezik. A Márkup Béla
fővárosi szobrászművész alkotásaként elkészült Kerpely Antal, Litschauer Lajos, Péch Antal
és Zsigmondy Vilmos szobrok leleplezésére 1914. május 17-én került sor.
Egyesületünk megőrizte a szobrok gipsz-változatait, de valamikor az idők során Litschauer
Lajos mellszobra elveszett vagy megsemmisült. Dr. Hatala Pál elnök megkereste a Miskolci
Egyetemet, és „kikérte” Litshauer Lajos eredeti szobrát. A csepeli Caster Bt. munkatársainak
köszönhetően elkészült a szobor „kompozit anyagú” változata, ami így már újra Egyesületünket
ékesíti. A héten végre méltó helyre került a Litschauer szobában.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Az Országos Erdészeti Egyesület honlapján 2022. augusztus 11.-én jelent meg egy tudósítás a
XI. Országos Bányász-Kohász-Erdész Találkozóról, melyet Tatabányán rendeztek meg a nyár
folyamán. A honlapon közölt hír időtálló és egyben a nyárvégi-őszi rendezvények (pl. évnyítók,
selmeci Knappentag-Szalamander) miatt aktuális is.
A levelezőlista tagjaiként a találkozó gondolatának felvetődésétől a megvalósulásig elsősorban Bársony László révén - nyomon követhettük az eseményeket. Sokan személyesen
tevékenyen is hozzá tudtak járulni sikeréhez. A lista közvetítésével is megállapíthattuk, hogy a
rendezvényen szakmáink különféle generációinak képviselői kifejezték egymás és közös
értékeink iránti megbecsülésüket és egyúttal átélhették hagyományaink összekovácsoló,
egyedülálló szellemiségét is.
Az OEE honlapján megjelent hír háttere a Vérteserdő ZRT állami vállalatnál július 14-én
megjelent tudósítás. A színvonalas írás tömören foglalja össze szakmáink összetartozásának
főbb vonásait és erdőgazdálkodásunk többszáz éves múltú, ismereteink gyarapodásával
tartalmilag megújuló alapelveit.

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Dr. Illyés Benjamin

3

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
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
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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)

Meghívó

„1937. november 26. az igazi siker dátuma, mert Bázakerettye mellett a B-2-es kút
termelésbe állításával megkezdődött Zalában, a Trianon utáni Magyarországon a nagyipari
kőolajtermelés.” Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
Nagy örömmel hívlak meg Benneteket a Meghívóban szereplő eseménysorozatra, mely
a budafai olajmező 85. éves jubileumát hivatott megünnepelni.
A szervező csapat célja, hogy találkozzunk és beszélgessünk a régi emlékekről, értékeljük a
jelen eredményeit és tekintsünk kicsit a jövőbe.
Bízom benne, hogy szép számmal fogunk részt venni az eseményen és sikerül együtt
eltöltenünk egy feledhetetlen délutánt, estét, amikor kicsit nosztalgiázhatunk az elmúlt 85 év
számos eseményének felelevenítésén keresztül.
Török Károly
OMBKE KFVSZ, DHSZ elnök
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A Dorogi Helyi Szervezet a Miniverzumban
A dorogi Miniverzumban készülő reklámfilmhez kértek díszegyenruhás „közönséget”, ott
voltunk, Zsodos Imre, Kovács József, Mráz László, Pados József, Nánai István, Barát
István, Vöröskői István, Glevitzky István és dr. Korompay Péter.

Ha már ott voltunk, megbeszéltük a Minivezum vezetésével, Szabó Berghauer Zoltánnal és
Szenkovics Edinával a közös feladatainkat, jövőbeli elképzeléseinket, a közelgő bányásznapi
eseményeket, a szeptember 23-i „Bányászati és Kohászati Múzeumok találkozója a
Miniverzumban” országos rendezvényt.

Jó szerencsét!
Dr. Korompay Péter
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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
85 éves a Budafai kőolajtermelés
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

Bázakerettye
Bükkszék
Salgótarján
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Balatongyörök

augusztus 26.
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

Kérjük töltse ki az EFG \\\"Foglalkoztatási felmérésének\\\" kérdőívét!
Tisztelt Tagtársak!
Az Európai Geológusok Szövetsége (EFG) éves "Foglalkoztatási felmérésében" a geológusok
jelenlegi munkaerő-piaci helyzetéről kíván képet alkotni Európában és azon kívül:
Milyen iparágakban dolgoznak a hivatásos geológusok?
Milyen a jelenlegi foglalkoztatási helyzetük és biztonságuk?
Szakmai tevékenységük összhangban van-e a képzésükkel?
Kihasználják-e a más európai országokban kínálkozó munkalehetőségeket?
Mik a kilátások a jövőre nézve?
Kérjük töltse ki az EFG kérdőívét!
A szakma fejlődéséről szóló átfogó EFG jelentés még ez évben megjelenik, és áttekintést
nyújt az európai munkalehetőségekről, segítve a (leendő) geológusokat tanulmányaik vagy
pályaválasztási döntésük meghozatalában, illetve iránymutatást ad szakmai szövetségeknek,
arra vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtsanak tagjaiknak.
A felmérés itt érhető el, és a válaszadás körülbelül 10 percet vesz igénybe:
https://survey.zohopublic.eu/zs/ZtBjvM
Az EFG 2021. évi Foglalkoztatási felmérésének eredményeit itt lehet
megtekinteni: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ce6aa3c2cd574eb
29f44d5a761fdcefb

Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága

Energetikai hírek
2022. augusztus 10-ig 29 szervezet és 4519 magánszemély tiltakozása
Megjelent a 287/2022 (VIII.4) sz. kormányrendelet a „Veszélyhelyzet ideje alatt a
tűzifaigények biztosításház szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról” címen, ami 15 napon
belül lép hatályba.
Óriási tiltakozás indult meg (Magyar Természetvédők Szövetsége, Levegő Munkacsoport stb.)
és nyílt levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy vonja vissza a
kormányrendeletet.
Az aláírók kérik a szervezeteket / magánszemélyeket, hogy aláírásukkal támogassák a
kérésüket.
Dr. Horn János
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KÖNYVISMERTETÉS

PÉCH ANTAL (1822 – 1895) EMLÉKEZETE
A napokban jelentette meg az OMBKE „PÉCH ANTAL (1822 – 1895) EMLÉKEZETE” c. a
19. század, ma úgy mondanánk, műszaki értelmiségének egyik legkiválóbb személyisége volt.
Élete sok szempontból példa lehet a ma emberének. A könyv születésének biocentenáriumára
jelent meg, mely bemutatja gazdag életének fontosabb eseményeit, állomásait villantja fel és
igyekszik számba venni mindazt, ami emléke megörökítését szolgálja.
A 100 oldalas könyv tartalomjegyzéke:
Hatala Pál: Péch Antal –Tisztelet és hála! Előszó
Kosáry Domokos: Péch Antal élete és munkássága
Dánfy László Andor: Péch Antal az 1848 – 1849 forradalom és szabadságharcban
Nyitray Dániel – Harcsik Béla: Péch Antal a hazai vaskohászat kiemelkedő alakja
Dúl Jenő – Dallos Ferencné – Podányi Tibor: Péch Antal szakirodalmi munkássága
Péch Antal levelező tag székfoglaló beszéde az MTA-n
Dallos Ferencné: Péch Antal a BKL lapok megalapítója
Dallos Ferencné: Péch Antal szerepe az OMBKE megalapításában
Dallos Ferencné: A „Jó szerencsét!” köszöntésünkről
Fricz-Molnár Péter: Péch Antal selmecbányai országgyűlési képviselősége 1889 – 1892 között
Csath Béla: Péch Antal és Zsigmondy Vilmos kapcsolata, életük párhuzamos vonásai
Dallos Ferencé: Péch Antal emlékezete
Lengyelné Kiss Katalin: Szerkesztői utószó
A 100 oldalas (13 A/5 ív terjedelmű) – benne 89 színes és fekete kép – megvásárolható /
megrendelhető: OMBKE 1107 Budapest, Hízlaló tér 1. (telefon : +36 1 201-7337, e-mail.:
ombke@ombkenet.hu).
A könyv ára: 3000.-Ft
Dr. Horn János
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HOZZÁSZÓLÁS
Livo László: Életünk az Energia 1.1 írásához
Nagyra értékelem Livo Lászlónak a természeti erőforrások -köztük a geotermikus
energia- kiaknázására vonatkozó erőfeszítéseit, javaslatait. Az OMBKE Hírlevél 2022/31.
számában megjelent (pp. 14-24.) a Földhő potenciálunk és kiaknázási lehetőségei c. írásához
„csatlakozva” hozzászólásként közlöm egy évekkel korábbi, de -úgy gondolom- ma is aktuális
(ill. még aktuálisabb!) alábbi tömör javaslatomat:
Javaslat
geotermikus energia (földhő) „forró száraz kőzetekből” történő kinyerése vizsgálatára.
A Kárpát-medence anomális geotermikus viszonyai közismertek. Az ország területén
eddig geotermikus energia „termelése” gyakorlatilag csak porózus-, és/vagy vegyes hézagterű
fluidumtárolókból történt. Az un. „száraz”, azaz impermeábilis kőzetekből („hot dry rocks”)
történő -kétségtelenül komplikáltabb, ezáltal is nagyobb ráfordítást igénylő- hőelvonás
lehetőségének a vizsgálata (még inkább a megvalósítása) időszerű. Ennek lehetőségére egyes
olajpari szakemberek már évtizedekkel korábban felhívták a figyelmet. (A hazai szakirodalom
legtöbbször külföldi példákat említ.) A lehetőség vizsgálata -az ismert gazdasági okok, energia
ellátási problémák miatt is- minden eddiginél időszerűbb! Ezért egy „pilot project”
kidolgozása, majd -kedvező eredmény esetén- esetleges megvalósítása már nem várhat sokáig!
A magyar-román államhatár közelében, Álmosd térségében 1981-ben a szeizmikus
szelvények alapján rátolódásnak feltételezett zóna mélyfúrással történő feltárását is célul tűzték
ki. A metamorfitokból álló kőzettömeg 633 m-es harántolása után közel 3300 m mélységben
az öblítési cirkuláció megszűnt, amit megelőzően a fúrószerszám helyenként 20-30 cm-t esett.
Túlfolyást észleltek, gáz és sós víz belépés történt a lyuktalpon. A nagy rétegnyomást nem
tudták ellensúlyozni. A mélyfúrást nem lehetett folytatni. Az un. rétegvizsgálatra is csak
korlátozottan volt lehetőség, mivel az extrém magas nyomás, a jóval 200 C° feletti
hőmérsékletű víz/gőz-, gázbeáramlás biztonságos „fogadására” a kútfejszerelvények
alkalmatlanok voltak.
Feltételezhető, hogy az egymástól jelentős távolságra lévő két fúrás (Álmosd-4. és -13.)
között a metamorfit kőzetekben egy hidrodinamikailag nyitott tektonikai zóna létezik (erre a
szeizmikus felvételek interpretációja is felhívta a figyelmet!), mely fluidum cirkuláltatásával
alkalmas lehet hő- és mechanikai energia kinyerésére. Az extrém paraméterek miatt a két kút
közti hidrodinamikai kapcsolat, az interferencia konkrét kimutatása -az akkori technikai
felkészültség elégtelen volta miatt- nem volt lehetséges.
A feltételezés vizsgálata egy ilyen projekt egészének megvalósításához viszonyítva nem
igényel jelentős ráfordítást: szükséges lehet az egykori szeizmikus mérések anyagának ismételt
áttekintése, az egykori kútvizsgálatok véleményezése, esetleg a 3000 m alatti mélységben lévő,
hatalmas térfogatú metamorfit kőzettömeg belső szerkezetének célorientált szeizmikus
vizsgálata. Mindezek alapján kerülhetne sor kutató/feltáró fúrás(ok) kitűzésére, azok nagy
felkészültséget igénylő elmélyítésére, majd két- vagy több kitermelő-besajtoló kút(csoport)on –
és a szükséges felszíni erőmű üzemeltetésével- az energia hasznosítására.
Egy ilyen korszerű, jelentős projekt kifejezetten Európai Uniós szakmai, speciális
technikai-, gazdasági összefogással (támogatással) lenne legcélszerűbben megvalósítható,
hiszen az energiakérdés az EU szempontjából (is) kiemelten fontos! A vizsgálatok irányitásra az illetékes szervek, egyesületek, vállalatok (MOL NyRt.!) bevonásával- a Miskolci Egyetem
mutatkozik a legalkalmasabbnak.
Dr. Szalóki István
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Földgázkiváltás földhővel1
A magyar lakások 60%-ában földgázzal fűtenek, mondja a statisztika. A szám bizonyára
magasabb lehet, hiszen sokhelyütt a távhőellátás is földgáz alapon történik. Azt is olvashatjuk,
hogy hazánkban a lakosság energiafogyasztása a legnagyobb -villamosáram, földgáz, szén, fa,
távhő stb.- mintegy 240 PJ2. Ez az érték pedig Magyarország teljes energia fogyasztásának
22%-a. Több, mint az iparé és a mezőgazdaságé együttvéve.
Országunkban köztudottan magasabb a földhő potenciál, mint Európa többi részén. A
táblázatban azt mutatjuk be, hogy 2020-ban hogyan álltunk a geotermikus energia
alkalmazásában a világhoz képest.
A földhő használat megoszlása
Hasznosítási cél
Világ [%]
Magyarország [%]
Hőszivattyúzás
58,8
12,3
Gyógyászat, fürdőzés
18,3
34,4
Táv- és lakásfűtés
16,0
21,4
Mezőgazdaság
5,3
29,8
Ipar
1,6
2,1
Összesen
100
100
Adatforrás: Dr. Tóth Anikó
Ebből láthatjuk, hogy 23 városunkban üzemelő földhő alapú távfűtésünk mára jócskán
meghaladta a világátlagot. A növekedés jelentős része 2015-2020 között történt. A hőszivattyús
földhő felhasználásban viszont nálunk lineáris a növekedés, míg a világban exponenciális a
trend.
A lakás fűtése-hűtése földhő felhasználással bárhol megoldható. Ugyanígy a középületek és
a közösségi terek klimatizálása is. Ennek egyik kiváló eszköze a földhőszivattyú. Melynek
alkalmazásával télen fűteni, nyáron hűteni tudunk. Igaz, villamos energiával működik, de az
energia 4-8-szor nagyobb részét a földből veszi. Illetve hűtéskor a föld alá tárolja be, télvíz
idejére.

1. sz. ábra
A hőszivattyú elve

2. sz. ábra
Miskolc (Avas) geotermikus fűtőműve
Kistokajban
Forrás: Pannergy Zrt.

Tehát, ha átállunk földhőre az eddig használt földgázra nem lesz szükségünk. A
villanyszámlánk emelkedik egy kissé magasabbra, a föld hőenergiája pedig ingyenes
1
2

geotermikus energia
1 PetaJoule = 10 exp (15) Joule hőenergia
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fűtőanyag. Saját kényelmünk megóvása mellett a havi rezsinket jelentősen csökkenthetjük vele.
A földgáz kiváltás földhőre való átállással megoldható. Ha megnézzük hol tartunk ma ebben a
folyamatban megállapíthatjuk, 315 millió köbméter/év spórolása az eredmény. Ám ha az
átállást tovább folytatjuk a ma e célra felhasznált 3,6 PJ földhőnk többszörösét fűthetjük el. A
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2010-12-ben végzett kutatási eredményei évente 216
PJ/év biztonsággal felhasználható -utánpótlódó- földhővel számolnak.
Ezt a hatalmas hőmennyiséget szabványos földgáz egyenértékre átszámítva mintegy 6
milliárd köbmétert kapunk eredményül. Megállapíthatjuk: tág határok között mozoghatunk a
földgáz kiváltás terén. Hiszen egy másik statisztikai adat azt közli, évente lakossági fűtéshűtésre mintegy 140 PJ/év energiát használunk. Melynek jelentős része hőenergia.
Végül megállapíthatjuk, földhő vagyonunk felhasználásával jelentős mennyiségű fűtésre
használt földgázt takaríthatunk meg. Mely célra a geotermikus hőszivattyúzáson, új hévízkutak
és szondakutak fúrásán kívül felhasználhatjuk a MOL vizet adó (olajra meddő) lezárt kútjait is.

Livo László
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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Helyére tenni az okot és az okozatot
168 óra, www.168.hu
XXXIII. évfolyam, 27. szám, 2022. július 7., 11-13. oldal
A ma uralkodó nézet szerint a klímatudománynak már nem az okokkal, hanem csak a hatásokkal
kell foglalkoznia, többek között „a felmelegedés által okozott szélsőséges időjárási
eseményekkel”. Ennek keretében én is csupán „a klímaváltozás hatásaival, azon belül is a
vízgazdálkodással, a szárazsággal, valamint a csapadék eloszlásának egyenetlenségével, ezen
jelenségek okaival, következményeivel és a lehetséges védekezéssel” kapcsolatos vélemény
írására kaptam felkérést.
Szükséges azonban bevezetésként elmondanom, hogy a földi éghajlat sokszoros
visszacsatolással rendelkező, nem lineáris, kaotikus rendszer. A káosz itt nem zűrzavart, hanem
beazonosíthatatlan okokra visszavezethető, lüktető változások nem egészen kiszámítható
sokaságát jelenti. A földi éghajlati rendszer természetes tulajdonságai tág határok között mozgó
idő- és tértartománybeli hullámzások, fluktuációk. Bármi megtörténhet, hiszen minden
állandóan változik. Úgyhogy az egyedi időjárási eseményeknek az éghajlat szempontjából
semmi jelentőségük sincs. Ami az egyéves vagy a néhány éves viselkedésben látszik, az nem
éghajlat. Ahhoz, hogy éghajlatváltozásról beszélhessünk, több évtizeden át érvényesülő
trendnek kell lennie.
Az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) 6. jelentésének (2021) vezetői
összefoglalója szerint a jelenkori éghajlatváltozás példátlan, és azt az ember okozza. Tény
azonban, hogy a jelenkori felmelegedés nem példátlan. A jelenkori éghajlatváltozás a kis
jégkorszakból indult, azt pedig a középkori meleg időszak (leánykori nevén: klímaoptimum)
előzte meg. Grönlandon (Zöld-föld) gabonát termesztettek. A dél-alaszkai gleccserek alól pedig
ezer-kétezer éves, földben gyökerező fatönkök kerülnek elő. Ha pedig húszezer évre tekintünk
vissza, akkor az azóta történt felmelegedést 8-12 Celsius-fok/évszázad hőmérséklet-változások
tarkították, miközben a tengerszint 130 méterrel emelkedett. Az ún. Bond-, Heinrich- és
Dansgaard-Oeschger események rendszerbe illesztésével kb. 1500 évenként megállíthatatlan
klímaeseményeket mutattak ki, amelyek nagyobb, kb. hatezer éves ciklusokba látszanak
rendeződni.
Sokféle időbeli változás mutatható ki a Napban, a Naprendszerben, a kozmoszban, sőt a Föld
belsejében is, és a földi szférákra (ezek között az éghajlatra is) tulajdonképpen mindegyiküknek
van hatása.
Sajnos nem akarunk tanulni a múltból, még a ma ismert leghosszabb időtartamú kvantitatív
éghajlati megfigyelésből: a Nílus több évszázados – 622 és 1456 között megszakítás nélkül
mért, feljegyzett és megőrződött – vízszintváltozásaiból sem. Az éves minimális vízszint
idősoráról két következtetés vonható le:
1. a vízállás évről évre meglehetően szélsőségesen változott (az egyik évben ötméteres
vízszintet mértek, a következőben pedig egymétereset, vagy annál is alacsonyabbat),
azaz az időjárás akkor is rendkívül változékony volt;
2. A 30 éves átlag (az „éghajlat”) simább lefutású, akár évtizedeken át kitartó, egyirányú
változásokat (perzisztenciákat) mutat. A hetedik évszázad közepétől a 30 éves futóátlag
száz éven keresztül folyamatosan csökkent, majd egyszer csak visszaemelkedett.
Úgyhogy az akkori klímaváltozási tudományos testület (feltehetően volt ilyen) végül le
kellett, hogy vonja a következtetést, miszerint kár volt pánikot kelteni. A mai testületek
még nem jutottak el idáig, noha a szakemberek körében valójában köztudott, hogy
„éghajlat-ingadozások tehát vannak, sőt néha oly mértékűek és tartalmúak, hogy akinek
nincs módjában 50-100 évet áttekinteni, egyenirányú változásnak gondolhatja azokat...”
(Berkes Zoltán, 1940).
13

Az uralkodó nézet szerint a jelenkori klímaváltozásban a természet hozzájárulása
elhanyagolható az ember légkörösszetételt változtató tevékenysége mellett. Pedig tény, hogy a
természet – „A földtörténet éghajlat-változtatója” – nem szüntette be dinamikus működését.
Ám szerkesztettek egy olyan klímaváltozás-definíciót (ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezmény, 1992), amelyből a természeti hatásokat egyszerűen kizárták. Aki átvette ezt
a gondolkodást, minden valóban létező éghajlatváltozást – okkal, ok nélkül – antropogén
üvegházhatásnak hisz.
Van azonban még egy bökkenő. A légköri üvegházgázkoncentráció-növekedésnek tulajdonított
felmelegedés hipotézise szerint a sarkvidékek erősebben melegszenek, mint az egyenlítő
környéke. Tehát az egyenlítő-sarkvidék közötti hőmérséklet-gradiens (termikus feszültség)
csökken. Ennek bizony nem több, hanem kevesebb szélsőséget kellene okoznia.
Minél több a főáramú hipotézis körüli ellentmondás, a terjesztőik annál nagyobb energiát
fordítanak a meggyőzésre. 2005-ben olvastam először egy klímafanatikus kutatótól, hogy „a
2004-es cunami oka az éghajlatváltozás” volt. E komolytalan nézet mára olyannyira teret nyert,
hogy az interneten keresgélő érdeklődők abba az eligazításba ütköznek bele, hogy „a melegedő
éghajlat növelheti a (tenger alatti és felszíni) földcsuszamlások kockázatát, ezáltal növelve a
helyi cunamik kockázatát”. Azaz: bolhából elefántot csináltak. Ma már mindenféle természeti
katasztrófát igyekeznek klímaváltozási következményként beállítani.
Időjárási szélsőségek persze mindig voltak: a hőhullámokkal és hidegfrontokkal, aszályokkal
és árvizekkel, hurrikánokkal és hóviharokkal stb. járó szélsőséges időjárás a Föld mindenkori
éghajlatának elmaradhatatlan része. Globális trendjük megítélésében nem egyértelmű, hogy mi
tekinthető megbízható és reprezentatív globális idősornak. Gyakran vagyunk kénytelenek
ugyanis olyan lokálisabb jellegű megfigyelésekre szorítkozni, amelyeket régóta és alaposan
megfigyelt területeken végeztek. Lássunk egy példát: megállapították, hogy a hőhullámok
gyakorisága és időtartama az Atlanti-óceán északi részén nő. Csábító lenne erre azt mondani,
hogy nyilván az emelkedő globális hőmérséklet miatt van így, de nem szabad szem elől
téveszteni két további tényt: 1. az efféle jelentések idővel egyre részletesebbek lettek, 2. a
bolygó más területein a hőhullámokban csökkenés figyelhető meg, és van, ahol nem állapítható
meg semmiféle tendencia.
Megbízható összegzések szerint nincs szignifikáns trend sem a hurrikánok (a trópusi
óceánokról kiinduló, gyorsan forgó viharok) számában, sem az általuk felhalmozott energiában
(ami a viharok száma, súlyozva az időtartammal és a szélsebesség négyzetével). Az atlantióceáni trópusi viharok számának emelkedő tendenciája szinte teljes mértékben a rövid ideig
(kevesebb, mint két napig) tartó viharok számában megmutatkozó növekedésnek tudható be. A
megfigyelés korai szakaszában a rövid ideig tartó viharok száma nyilván azért volt kevés, mert
ilyenekkel a valamikori hajóforgalom csak ritkán találkozott.
Ugyanez a munka a szélsőséges esőzésekről és áradásokról többek között megállapította, hogy
kevésbé gyakoriak és kevésbé szélsőségesek manapság, mint a kis jégkorszakban voltak. (A
középkori meleg időszakban az árvizek ritkán fordultak elő, a kis jégkorszakban azonban
gyakrabban és intenzívebben.)
Tény, hogy a huszadik század második felében a katasztrófák számában jelentős növekedés
következett be, de ennek fő oka az országok növekvő jelentési képessége volt. Amióta a
megfigyelési és jelentéstételi kapacitás megbízható szinten stabilizálódott, a katasztrófák száma
állandósult, illetve némileg még csökkent is. Ezt támasztja alá, hogy ugyanilyen (gyorsan
növekvő, majd beálló) tendencia látszik az észlelt földrengésszámok időbeli alakulásában is. És
a földrengések (bármit is állítanak a klímafanatikusok) nem a felmelegedés miatt pattannak ki...
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A klímamozgalmi szemlélet szerint „az 1,5 Celsius-fokos emelkedés túllépése szélsőséges
tengerszint-emelkedést és egyéb katasztrófákat okoz: bénító szárazságot, szörnyű viharokat és
olyan erdőtüzeket, amelyek sokkal pusztítóbbak, mint amilyenektől a világ már most is
szenved”. Ez nem más, mint félelemkeltő tervekhez illeszkedő időjárási eseményekből való
szemezgetés, és sajnos pillanatnyilag úgy tűnik, hogy idehaza is e nézetnek van többsége.
Néha azonban kilóg a lóláb. Számomra a mai napig rejtély, hogy a 2010. évi kiugróan magas
éves magyarországi csapadékmennyiséget (959 mm), és ezen belül az 1870-től ismert csapadék
idősorban 2010 májusa kiugróan magas rekordját a szakma magától értetődően „éghajlati
szélsőségként” könyvelte el, miközben április végén a kimondhatatlan nevű izlandi
Eyjafjallajökull vulkán kitörése igencsak beleavatkozhatott a légköri konvekciós folyamatokba.
(Az MTA akkori elnökével kimondatták, hogy „a májusi és júniusi időjárás a klímaváltozás
biztos jele”.) A tudomány és annak kommunikációja a Zsófia és az Angéla ciklonoktól volt
hangos. (Talán attól tartottak, hogy az Eyjafjallajökullba beletörik a nyelvük?) Évekkel később
pedig az jelent meg (a fizikát feje tetejére állítva), hogy „a klímaváltozás a hamufelhők
terjedését is megváltoztatja”...
Ugyanekkora tévedés szerintem „a klímaváltozás hidrológiai hatásairól” beszélni, aminek
speciális esete a hidrológiai ciklus (a vízkörforgás) állítólagos gyorsulása. A hidrológiai ciklus
elemeinek egyirányú változása helyett a valóságban mindenféle ingadozások vannak (az
erősödéstől a gyengülésig és fordítva), de Demetris Koutsoyiannis ismert hidrológus szerint
újabban talán mintha a gyengülés érvényesülne.
A klímaváltozásra történő tehetetlen mutogatás helyett cselekedjünk inkább, a
vízgazdálkodásban is. Tegyük helyére az okot és az okozatot! Minél hamarabb szakítani kell a
Free Flow (a vizek szabad elfolyatása) szemlélettel, ami valójában az okozója az Alföld [ún.]
elsivatagosodásának. Az így megnövekedett vízfelületnek közvetlen klímakiegyenlítő hatása
is lenne.
Szarka László Csaba
geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja, a CLINTEL (Klímaintelligencia) magyarországi
követe

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

tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította:
Zelei Gábor
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XX.
Falfestmények II.
Grapevine (Texas, USA)
A Stratum Petroleum, LLC egy texasi székhelyű, független energiaipari társaság, amely kőolaj
és földgázkutatásra- és termelésre szakosodott. A Grapevineben lévő székházuk főbejáratát
Texas állam zászlója és a szénhidrogén-bányászatot jelképező fúrótorony falfestmény díszíti.

Midland (Texas, USA)
A Permi-medence (Permian Basin) egy nagykiterjedésű üledékmedence az Amerikai Egyesült
Államok délnyugati részén. A medencében találhatóak a közép-kontinens legnagyobb kőolaj és
földgázmezői. A régió összes termelése 1993 elejéig meghaladta a 14,9 milliárd hordó (~ 2,37
milliárd m3 ~ 2,01 milliárd tonna) kőolaj-egyenértéket. A texasi Midland, Odessa és San Angelo
városok a szénhidrogén-bányászat központjai. Midland központjában található ez a
mélyszivattyús falfestmény.

New York (New York, USA)
Világszerte az egyik legkeresettebb áru a kőolaj, amely továbbra is az egyik legfontosabb
gazdasági hajtóerő. A kőolaj kereskedelmének közvetett módja, hogy a hordók tényleges
megvásárlása nélkül árutőzsdén brókerek útján vásárolják meg. A régi New Yorki Tőzsde
épületének egyik legfontosabb falfestménye is a kőolajról és annak felhasználásáról szól.
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Bayview (Texas, USA)
Bayview egy kis település – 2018-ban 397 fő lakosa volt – a Mexikói-öböl partján, közel a
mexikói határhoz. Cameron Moberg festőművész még a főiskolán hallott arról, hogy a ’90-es
években illegálisan a tengerbe engedett kőolajszármazékok teljesen elszennyezték a környéket.
2016-ban barátaival ellátogatott a szennyezéstől megtisztított településre és több anyagi
támogató segítségével a főtéren elkészítette az emlékeztető és figyelmeztető „Ne boríts bele
kőolajat” (Don’t dump oil) falfestményét.
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Smackover (Arkansas, USA)
A Smackover kőolajmezőt az Oil Operators Trust által mélyített JT Murphy fúrás találta meg
1922. április 15-én 2024 láb (~617 méter) mélységben. Egy éven belül csaknem 1000 kútból
már 25 millió hordó (~3 975 000 m3 ~3 378 750 tonna) kőolajat termeltek ki. Hamarosan a
környéken egymás után találták meg a kőolaj- és földgázmezőket. A felfedezésére emlékeztet
egy ház falán lévő falfestmény.

Ardmore (Oklahoma, USA)
Ardmoretól mintegy 20 mérföldre (~32 kilométer) fedezték fel a Healdton kőolajmezőt 1913
augusztusában. A kőolajtároló homokréteg 1000 láb (~305 méter) mélyen volt és így az
alacsony fúrási költség sok kisvállalkozót vonzott. A kőolajmező termelése során több mint 20
millió hordó (~3,18 millió m3 ~2,7 millió tonna) kőolajat adott. Készül az emlékező falfestmény
az egyik épület falán.
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Woodwark (Oklahoma, USA)
1956. november végén a McCormick No.1 kúttal találták meg a kőolajat és a földgázt
Woodwarkban. Ezt követően több mint 20 éven keresztül tartott a fellendülés, ma már
másodlagos és harmadlagos termelési módokat alkalmaznak. A szénhidrogénipar 1980-as
évekbeli hanyatlása népességcsökkenést is okozott. Az egyik áruház falfestményén a város
történek bemutatása tartalmazza a szénhidrogén-bányászatot is.

Artesia (Új – Mexikó, USA)
A város 1903-ban vette fel mai nevét, miután a környéken kőolajkutatás közben artézi víztárolót
fedeztek fel. Az első kereskedelmi mennyiségű kőolajat az Illinois No.1 és a földgázt az Illinois
No.2 fúrással fedezték fel 1922-ben. Ezzel Artesiaban létrejött a szénhidrogénipar, hamarosan
kőolajfinomítók is épültek. A város egyik bevezető útjánál lévő falfestmény, az „Artesia
büszkesége” (Artesia proud) hirdeti, hogy még ma is meghatározó a szénhidrogénipar a
városban.

Lafayette (Louisiana, USA)
Az 1930-as évek második felében fedezték fel a kőolajat és a földgázt a környéken, azóta a
szénhidrogén szerepe folyamatosan nőtt a város gazdasági életében. A Heyman Oil Center, ma
Petroleum Club, 1952-ben nyitott meg és azóta is a kőolaj- és földgázipari rendezvények,
találkozók helyszíneként működik. A főbejáraton falfestmény fogadja a vendégeket.
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Pecos (Új-Mexikó, USA)
1926-ban a Mid Kansas Oil Company és a Transcontinental Oil egy kutatófúrást mélyített a
Yates tanyán és 1000 láb (~305 méter) mélyen kőolajat találtak. A Yates szénhidrogénmezőben
a feltáró fúrások kiképzése után a termelés 1929-ben kezdődött el és abban az évben már 41
millió hordó (~6,5 millió m3 ~5,5 millió tonna) kőolajat termeltek. 1968-ban vízvisszasajtolásos, 1972-ben széndioxid (CO2) besajtolásos és 1979-ben polimeres elárasztásos
technológiát vezettek be. 1991-ben érték el az 1 milliárd hordó (~159 millió m3 ~135,1 millió
tonna) összesített kőolajtermelést. 1992-ben 1100 termelő és 57 visszasajtoló kút volt a
mezőben, jelenleg 360 termelő kút üzemel. A városba érkezőket üdvözlő falfestményen
természetesen a szénhidrogén-bányászat jelképe is megjelenik.
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Oklahoma City (Oklahoma, USA)
Oklahoma Állam Parlament épületének felújítását 2002. novemberében fejezték be. Akkor
kapott kupolát az épület és a két oldalszárny bejárata fölött az állam gazdaságának meghatározó
tevékenységét, a szénhidrogén-bányászatot és a mezőgazdaságot, falfestményen örökítették
meg.

Sour Lake (Texas, USA)
Az eredetileg Sour Lake Springs néven ismert település nevét a híres kénes gyógyhatású
forrásvize után kapta. Azonban az 1901-ben felfedezett Sour Lake kőolajmező nagy
fellendülést hozott a városnak. A harmadik fúrás 800-850 láb (~244-259 méter) mélyen kénnel
átitatott forró sósvizet tárt fel, majd 1040 láb (~317 méter) mélységben négy 10 láb (~3 méter)
vastag homokkőben kőolajat talált. 1903-ban a városban alakult meg a Texas Company (a
Texaco korábbi neve), amely 1948-ig a mezőből 90 millió hordó (~14,3 millió m3 ~12,2 millió
tonna) kőolajat termelt ki és a napi termelése akkor 3 500 hordó (~556 m3 ~473 tonna) volt. Ma
a Sour Lake kőolajmező az egyik legrégebben folyamatosan termelő kőolajmező az Amerikai
Egyesült Államokban. Egy ház falára korabeli kőolajbányászat képeit festették.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
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