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Egyesületünk idén ismét nagy létszámmal vett rész a nagysikerű selmeci rendezvényeken. 

 

Ízelítőül néhány képpel kedveskedünk tisztelt olvasóinknak, részletes beszámoló a következő 

hírlevélben jelenik meg. 

 

A rendezvényekről készült videókat folyamatosan töltjük fel az Egyesület YouTube 

csatornájára. 

 

Jó szerencsét! 
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72. Központi Bányásznap 
(Salgótarján, 2022.09.01.) 

 

A 72. Bányásznap megnyitó központi ünnepsége 2022. szeptember 1-jén Salgótarjánban, 

350 fő részvételével a József Attila Művelődési Központ Színháztermében került 

megrendezésre, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM), a Bánya - Energia és Ipari 

Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ), az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) és a meghívó Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata közös szervezésében. 

Az ünnepi elnökségben helyet foglaltak: 

Prof. Dr. Palkovics László, technológiai és ipari miniszter; 

Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium 

parlamenti államtitkára, miniszter-helyettes; 

Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, a Technológiai és Ipari Minisztérium 

parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes; 

Dr. Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke 

képviseletében Dr. Káldi Zoltán, az SZTFH országos bányakapitánya; 

Horváth Péter János úr, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke 

képviseletében Kovács Pál, a MEKH mai nappal kinevezett energetikáért felelős 

elnökhelyettes;  

Dr. Czepek Gábor, az MVM Energetika Zrt. elnök – vezérigazgatója képviseletében Kiss 

Csaba termelési vezérigazgató-helyettes; 

Becsó Zolt, Salgótarján parlamenti képviselője; 

Homonnay Ádám, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke; 

Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke; 

Dr. Hatala Pál, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke; 

Fekete Zsolt, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere; 

Prof. Dr. Mucsi Gábor úr, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja 

képviseletében Dr. Szunyog István dékán-helyettes; 

Dr. Zoltay Ákos MBSZ ügyvezető főtitkár, az ünnepség levezetője. 

Az ünnepség a Magyar Himnusz közös eléneklésével kezdődött el, majd a vendégek 

köszöntésével és egyperces néma felállással folytatódott, mellyel a résztvevők elhunyt 

bányásztársaik emléke előtt tisztelegtek. 

Kántor Zoltán színművész felolvasta, Sík Sándor: „A bányász” című költeményét.  

Ezt követően Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke mondta el megnyitó beszédét. Ezután Prof. 

Dr. Palkovics László miniszter tartott ünnepi beszédet. Őt követően köszöntötte a résztvevőket 

Dr. Fónagy János és Fekete Zsolt polgármester. A bányászati szakmai szervezetek részéről 

pedig Homonnay Ádám MBSZ elnök és Dr. Hatala Pál az OMBKE elnöke.  

A rendezvényen műsort adott Pándy Piroska Liszt Ferenc-díjas énekesnő, aki népszerű 

és ismert operett-dalokat énekelt. 

Ez után került sor – hagyományosan – a kitüntetések, elismerések átadására.  

 

Az ünnepség hivatalos része a Bányászhimnusz közös eléneklésével ért véget. Az ezt 

követő állófogadáson Fekete Zsolt polgármester mondott pohárköszöntőt. 

 

Dr. Horn János 

Mellékletek: 

Rabi Ferenc megnyitó beszéde 

Prof. Dr. Palkovics László ünnepi beszéde 

A kitüntetettek névsor korábban már megjelent. 

  



 
Rabi Ferenc megnyitó beszéde 

 

A 72. Bányásznapon tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszönöm a jelen lévő országgyűlési 

képviselőknek, miniszter és miniszter-helyetteseknek, elnök uraknak, államigazgatási, 

önkormányzati, munkáltatói és szakszervezeti képviselőknek, hogy elfogadták a 

meghívásunkat. Köszönöm a sajtó érdeklődését. 

A Központi Bányásznap helyszíne megtiszteltetés a szakma számára. Köszönjük, hogy 

Salgótarján megyei jogú város önkormányzata, polgármestere vállalták a központi bányásznapi 

ünnepség lebonyolítását a helyi bányász szervezetek – OMBKE, BDSZ Nógrádi Bányász 

Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság – kezdeményezésére, a várossá válás 100 éves évfordulója 

keretében. Sőt az OMBKE által szervezett bányász szakestély lebonyolításának a feltételeit is 

biztosítják. 

Megtiszteltetés a bányász szakma számára az is, hogy a város nem felejtette el, hogy a 

szénbányászat jelentősen hozzájárult a várossá válás folyamatához, hogy a „káposztás földnek” 

hívott egykori területen európai szinten is ismert ipari központ alakult ki. Az 1861-ben 

megalakult Salgótarjáni Szent István Kőszénbánya Rt. tevékenysége teremtette meg a 

folyamatos nógrádi szénbányászat kezdetét, majd olyan cégek hoztak innovációt, mint a 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt., a Rimamurány-Salgótarján Vasmű Rt., később a Nógrádi 

Szénbányák, a kályhagyár, a Salgótarjáni Üveggyár, de ide kapcsolódik az egyik első MÁV 

vasútvonal Budapest és Salgótarján között, bányász lakások százai épültek, a kulturális és a 

sportélet országos szinten eredményes és sikeres volt. 

Az alsó miocén korú barnaszén bányászat csúcstermelése 1960-ban volt, amikor 14865 

fő 3,16 millió tonna barnakőszenet termelt. Sajnos ezt követően a földalatti bányabezárások 

folyamata elindult és 2002-ben a Ménkesi-bánya bezárással befejeződött. Azt követően már 

csak külszíni fejtés történt. 

A bezárt bányák bányászainak hangulatát Dzsida József bányamérnök alábbi versrészlete 

kiválóan fejezi ki: 

S a bányász megy. Csak könnye hull  

— hol küzdve élt — a rögre.  

Magával viszi mindenét  

családját, karját, de szívét,  

azt itt hagyja örökre. 

 

Tisztelt Ünneplők! 

Napjainkban a nyilvánosság legfontosabb témái között szerepel az energiaellátás 

biztonsága. A jelenlegi extrém világ- és európai piaci árak ismeretében bizony „furcsa”, hogy 

a korábban legdrágábban kitermelt nógrádi szén versenyképes lenne a hihetetlenül 

megnövekedett piaci kereslet és abból fakadó áremelkedés miatt.  

Amikor a bányák újranyitásáról olvastuk a híreket, egyrészt örültünk, de elsősorban a 

nyugdíjas bányásztársaink egy részében újra megelevenedtek a bezárással kapcsolatos negatív 

élmények és nagyon sokan kérdezték, hogy miért a bezárt bányák újra nyitásáról és miért nem 

új szénbányák termelésbe állításáról, a szén környezetbarát módon történő felhasználásáról 

szólnak a hírek. Az elmaradt szakképzés hiányában hogyan lehet biztosítani a bányák 

szakképzett munkaerővel történő ellátását?  

Ugyancsak kérdésként adódik – elsősorban a szakma vezetői körében -, hogy az 

1345/2018-as Korm. rendelet, amely az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és 

Készletgazdálkodási Cselekvési Terv gyakorlati végrehajtására adott irányt, miért nem 

intenzívebben került megvalósításra? Az ebben szereplő szén-dioxid leválasztás, tárolás, 

átalakítás, a metanol gazdaság Magyarországon történő bevezetése, ha legalább kísérleti 

jelleggel megvalósult volna, a szén jövőjéről, energetikai célú hasznosításáról, ami számunkra 

fontos, munkahelyekről, szakképzésről, jövőképről könnyebb lenne felelős döntést hozni, a 

munkavállalók számára kiszámíthatóbb foglalkoztatási helyzetet teremteni. A visontai és a 

bükkábrányi szénkülfejtésen dolgozók is várják a bányásznapi híreket, érdeklődnek, hogy a 



 
sajtóban megjelentek befolyásolják-e az előző bányásznapon bejelentett bányabezárási és 

rekultivációs munkálatokra vonatkozó határidőket? 

Adódik a kérdés, hogy érdemes-e még egyáltalán elindítani a szénbányászatot 

Magyarországon? Az elmúlt évtizedekben a szakszervezetek európai és hazai szinten egyaránt 

azt képviselték, hogy az energia-mixben szükség van a szénre, amennyiben azt környezetbarát 

módon hasznosítják. Elsősorban ellátás-biztonsági szempontból, mert ez európai, magyar 

nyersanyagra épülő energiatermelés. 

Reméljük, hogy a földgázkitermelés növelésére vonatkozó kormányzati törekvéseket 

siker kíséri. Ugyanakkor itt jegyezzük meg, hogy a fúró berendezéseknél dolgozók továbbra is 

várják a korkedvezményes nyugdíjukra vonatkozó kormányzati döntést, akár csak a 

szénkülfejtésen munkát vállalók. 

 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 

A bányásznap időszakában ünnepli 30 éves fennállását az OMYA Hungária Kft. és a 

Perlit-92 Kft. Mindkét vállalkozás sikeres és eredményes, jelentős modernizációt hajtottak 

végre, beruházásaik hozzájárultak a jövőben történő működéshez, a foglalkoztatás 

fenntartásához. A bányászat egyéb cégeinél is születtek kiváló teljesítmények, az átgondolt 

nyersanyag politika, az összehangolt környezetvédelmi fejlesztések, állami beruházások 

megfelelő szabályozással további ösztönzést adhatnak a bányászati vállalkozások számára.  

Köszöntöm ünnepségünkön a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának 

képviselőit, akik a bányahatósági feladatokat látják el a jövőben. Remélem, hogy a fenti 

célokban hatékonyan tudják a szakmát segíteni, akár csak a Magyar Energetikai és Közmű- 

szabályozási Hivatal és az MVM Energetikai Zrt. 

A tudás az iparág fejlesztéséhez nélkülözhetetlen, reméljük, hogy a Miskolci Egyetem a 

selmecbányai hagyományokat is őrizve megfelelő hátteret ad a vállalkozások számára. Ugyanis 

a kutatás-fejlesztés és az innováció csak működő cégeknél képzelhető el.  

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület szaklapján keresztül is ösztönzi 

a modernizációs folyamatokat. 

A Magyar Bányászati Szövetséggel közös célunk a bányászati vállalkozások sikere, 

hiszen ez adhat hátteret a bányászok tisztességes megélhetéséhez. 

 

Tisztelt Bányász Kollégák! 

A szakmánk, a kitermelő iparág azt a különleges helyzetet teremti meg, hogy a természeti 

erőforrásokat birtokba kell venni, a veszélyekkel szembe kell nézni. A bányász az, aki a 

természeti erőforrásokat úgy állítja be az emberi jólét szolgálatába, hogy az a társadalom 

egészének megfelelő legyen. A bányászmunka csapatmunka, fegyelmet, elhivatottságot követel 

a tagjaitól, nem engedi meg, hogy bárki is más rovására jusson előnyhöz, vagy egyéni 

megfontolásból cselekedve kárt okozzon. Ebből fakad a szolidaritás, amely csapatban, 

közösségben képes gondolkodni. Ez az a hagyomány, amely őrzi a bányászmunka tisztességét, 

ez járult hozzá, hogy azokon a bányász településeken is, ahol már nincs bányászat, van 

megemlékezés, bányásznapi ünnepség, akár csak a működő cégeinknél. Innen is sikeres 

ünnepség lebonyolítást kívánok. Bízom benne, hogy a 72. Bányásznap üzenetei, a kormányzati 

támogatás hozzájárul az iparág kiszámítható jövőképéhez, a bányászok biztonságos 

megélhetéséhez. 

Ennek reményében nyitom meg a Központi Bányásznapi ünnepségünket. 

Jó szerencsét! 

  



 
Dr. Palkovics László ünnepi beszéde 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Köszöntöm a magyar bányász-társadalom képviselőit! 

„Tudomány, kitartás és pénz! Csak e három tényező együttes közreműködése teszi a 

bányaművelést lehetségessé.” - írta Péch Antal 1881-ben megjelent könyvében. Majd 

gondolatát így folytatta: ha a tudomány lépést tart a kor követelményeivel, erős támaszt ad 

ahhoz, hogy fennmaradjon a kitartás, és leküzdhetőek legyenek a pénz esetleges hiánya miatti 

nehézségek is. 

A magyarországi bányászat története – jól tudjuk – a honfoglalásig nyúlik vissza, az 

írásos emlékek szerint már Szent István király adományozott kiváltságképpen, sóbányát. Az 

1200-as évektől pedig már rendszeresen szerepel az aranybányászat az adománylevelekben, sőt 

megjelent a „tárnokmester” titulus is. Mivel a mester feladata volt a bányajövedelmek kezelése 

is, joggal vélhetjük, hogy a bányászat már kiterjedt, fontos gazdasági ágazattá vált. Nem 

véletlen tehát, hogy a XIII. században az Európában kitermelt arany döntő része 

Magyarországon került a felszínre. Ahogyan az sem, hogy a bányászat, majd később a hozzá 

kapcsolódó kohászat, évszázadokon keresztül adott megélhetést az embereknek, és jelentős 

bevételt a bányavállalatoknak és az államnak. Nemcsak a kitermelt ásványi kincsekre lehetünk 

azonban büszkék, hanem a századok alatt felhalmozott tudásra, szakértelemre és tudományos 

alkotóerőre is. Mert a bányászat nemcsak termelési, hanem tudásközponttá is tette 

Magyarországot. 

Bizonyítékaink vannak arra, írja szintén Péch Antal, hogy a magyar bányászat „már a 

legrégibb időkben is híres volt a külföld előtt, és magyar bányászok gyakran kérettek [...] 

tanácsadás vagy az üzemnek javítása és berendezése végett.” 1452-ben VI. Henrik angol király 

említi meg szakértelmüket és III. Iván moszkvai nagyfejedelem is bányászokat kért Mátyás 

királytól.” 

Évszázadokkal később is élt a hagyomány, a Selmeci Akadémia elődjének számító 

Bergschule 1735-ben jött létre, és Európa-szerte ismert magas szintű, sokoldalú képzést 

nyújtott.  

Múltjára méltán büszke szakma ünnepnapja tehát a mai, amelynek tagjai hozzáértésükkel, 

kitartásukkal és áldozatvállalásukkal írták be magukat történelmünkbe.  

Külön köszöntöm mindazokat, akik a mai napon elismerésben részesülnek. Önök azok, 

akik – az elmúlt igen nehéz időszakban – kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A kitüntetések 

azt jelzik, hogy az Önök munkája, hozzáértése és kitartása nemcsak szűkebb közösségüket 

szolgálta, hanem hozzájárult a szakma hírnevének öregbítéséhez és az ország előre jutásához 

is. Külön öröm, hogy a mai ünnepet itt Salgótarjánban köszönthetjük, hiszen a város – bár a 

település története a honfoglalásig nyúlik vissza – létét a bányászatnak köszönheti. A kitermelés 

1850-es években kezdődött meg, ami magához vonzotta a vasút és az ipar kiépülését is, így vált 

a korabeli kis agrártelepülés iparvárossá. Salgótarján 1922-ben, idén 100 éve emelkedett városi 

rangra. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Mindazon elkötelezettségre, tudásra és hozzáértésre, amit a magyar bányászat egésze 

jelent, minden eddiginél nagyobb szükségünk van. Eddig is ismert tény volt, hogy a 

bányászatnak a digitalizáció korában is jelentős szerepe lesz, amit tovább erősít a magyar 

gazdaság növekedése. A modern termelés legnagyobb kihívásai ugyanis már a bányászati 

nyersanyagellátás biztosításában vannak. 

Ugyanakkor az az egész világra kiterjedő energiaválság, amellyel most kell 

szembenéznünk, ezen messze túlmenően értékelte fel a hazai bányászat, és a hozzá kapcsolódó 

innováció és tudományos kutatások szerepét. Küzdelmes, nehéz, embert próbáló éveken 

vagyunk túl. 

Az elmúlt években olyan eseményekkel kellett szembenéznünk, amilyenekre itt Európa 

közepén, a XXI. században az emberek nem számítottak. Világjárvány, világválság és most a 

szomszédos országban a háború. Egyenként is szinte leküzdhetetlennek látszó események. 



 
Magyarország, a magyar emberek megállták a helyüket a járvány okozta rendkívüli helyzetben 

és az azt követő visszaesés idején is. 

Ennek volt köszönhető, hogy a járványt követő válságból igen gyorsan állt fel az ország. 

Sőt, a visszaesést rövid időn belül növekedés váltotta fel. Tavaly már 7,1 százalékos volt a 

növekedés, szemben az 5,4 százalékos uniós átlaggal. Az idei évben is gyorsabb a magyar 

gazdaság növekedése az uniós átlagnál, az első két negyedévben 8,2, illetve 6,5 százalékos volt. 

A beruházások pedig – amelyek a jövőbeni fejlődést vetítik előre – tavaly és az idei év első 

félévében is kiemelkedően magas értéket értek el. 

A munkában állók száma is rekordot döntött, már több mint 4,7 millióan dolgoznak, erre 

a rendszerváltás óta nem volt példa. Nógrád megyében is hasonló folyamatok figyelhetők meg, 

a foglalkoztatottak száma 2010 óta 11 ezer fővel emelkedett. A munkanélküliek száma 2010 és 

2022 második negyedéve között 15 ezerről közel felére, 8 ezer főre esett vissza. A járvány 

sajnos itt is éreztette hatását: mintegy 6 ezer munkahelyet sodort átmenetileg veszélybe. A 

kormány munkahelyteremtő intézkedéseinek eredményeképp a foglalkoztatás újra megközelíti 

a járványt megelőző szintet, azonban még elmarad a 2019-ben mért értékhez képest. Van tehát 

még tennivaló a megyében, a kormány ezért továbbra is támogatja a munkahelyteremtést. 

Ugyanakkor számolnunk kell a háború és a mögöttünk hagyott világgazdasági válság 

gazdasági hatásaival is. Ezek egyike az infláció, ami már tavaly megjelent a világ szinte minden 

országában, és ami a mi esetünkben „importált” inflációt jelentett. Ennek két fő oka volt: az 

egyik az, hogy a járvány idején hiányok alakultak ki, emellett globálisan, szinte azonos időben 

indultak újra a gazdaságok, egyszerre ugrott meg az energia- és nyersanyag-igény, és ez vezetett 

áremelkedésekhez. Ezt tetézte az orosz-ukrán háború kitörése és a hozzá kapcsolódó uniós 

szankciós csomagok. A világpiacon rendkívüli mértékben drágultak meg az energiahordozók, 

amit a szállított mennyiség visszaesése követett, ami egyfajta ördögi körként az árak további 

emelkedésével járt.  

A helyzetet tovább rontja, hogy Európa rendkívül komoly nehézségekkel néz szembe az 

energiaellátás biztonságát tekintve is. Vagyis már nem csupán az a kérdés, hogy mennyibe kerül 

a gáz és az olaj, hanem az is, hogy meg tudjuk-e szerezni ezeket. A legfontosabb feladat tehát, 

hogy gondoskodjunk Magyarország energiabiztonságáról. A kormány éppen azért hirdette ki 

az energia-veszélyhelyzetet, hogy biztosíthassa a folyamatos energiaellátást és fenn tudja 

tartani a rezsicsökkentést. 

A kérdés hosszabb távú megoldása érdekében, pedig hét pontból álló intézkedési tervet 

fogadtunk el, amelynek része a mátrai erőmű blokkjainak újraindítása, a hazai lignit- és 

barnaszén-kitermelés fokozása, valamint a hazai gáztermelés növelése, másfél milliárdról 

kétmilliárd köbméterre. 

Ezeknek az intézkedéseknek az az alapja, hogy rendkívüli mértékben felértékelődtek a 

hazai energiaforrások, ez pedig gazdaságossá teheti a kitermelést. A Mátrai Erőmű tavaly a 

hazai villamosenergia-termelés hozzávetőleg egytizedét adta. Az erőmű teljesítménye már idén 

érezhetően emelkedik, a következő években pedig – további beruházásokkal – ez még nagyobb 

arányban növelhető. 

Ezzel párhuzamosan a lignitbányászat felfuttatására is sor kerülhet 2025-ig, az erőmű 

tervezett bezárásáig. Ennek során a magyarországi lignitkitermelés fokozatos lépésekben 

haladva ismét elérheti a közel 6 milliárd tonnás szintet. Jelenleg dolgozunk azon az intézkedési 

terven is, amelynek célja a barnaszén bányászatának növelése. Ez megítélésünk szerint az 

átlagos 50 ezer tonnáról, akár évi 280 ezerre is emelhető. Ennek kapcsán jegyzem meg, hogy a 

szénlepárló és tisztaszén technológiák térhódításával Salgótarján térségében is lehetőség nyílhat 

az itt lévő szénkincs esetleges jövőbeli kiaknázásra. Mindezek mellett tervezzük a belföldön 

kitermelt szénhidrogének mennyiségének növelését, ezt célozza a Corvinus projekt. Azt 

reméljük, hogy ennek révén a békési gázmező kitermelése már a következő fűtési szezonban 

megkezdődhet, és az azt követő években nagymértékben hozzájárul majd a hazai gázfogyasztás 

fedezéséhez. Ahogyan más beruházásoknál, úgy itt is fontos szempont, hogy a helyi vállalkozók 

is lehetőséget kapjanak a bekapcsolódásra és új munkahelyek jöjjenek létre. Ahogyan ezt 

megelőzően, természetesen most sem veszítjük szem elől a klímacélokat, ezek továbbra is a 

fókuszban maradnak. 



 
Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ezeknek a terveknek a megvalósításában 

nélkülözhetetlen, kiemelt szerepük van a szakképzett, tapasztalt bányászoknak, a szakma 

minden képviselőjének, ahogyan az innováció és tudományos kutatás területén dolgozóknak is. 

Tehát a bányászokra, a szakmában dolgozókra továbbra is szükség van. Elmondhatom azt is, 

hogy a magyar emberek változatlanul büszkék a magas szakmai tudással bíró, értékeit megőrző, 

összetartó bányászközösségre. 

Ismét Péch Antal szavaival szólva: A magyar bányászok „mindig újra felküzdötték 

magokat elődeik magasságára [...] Teljes megnyugvásunkra szolgálhat ama tapasztalás, hogy 

bányamívelőinknek még eddig mindig sikerült a [...] nehézségeket a tudomány vezérlete alatt 

folytatott kitartó munkával legyőzni; [...] és ezért remélhetjük, hogyha nem pihenünk, hanem 

mindig ébren és a küzdelemre készen leszünk, és a tudománnyal lépést tartunk, ennek 

segítségével ezentúl is győztesek fogunk maradni, mihez adjon isten sok szerencsét!” 

Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy együtt ünnepelhetek Önökkel. 

 

 

Reggeli hanganyag a bányásznapról 
 

Kossuth Rádió 2022.09.06-i adása itt hallgatható meg. 

 

A felvételen 6 óra 34.22-től 6 óra 41.45-ig hallhatóak riportok a Központi Bányásznapról. 

 

Jó szerencsét! 

 

Csányi Judit 

 

 

Megemlékezés Balás Jenőről 
 

Gánton emlékezett meg Egyesületünk Balás Jenőre, a Vértes hegység bauxitkutatójára. 

 

  
 

Jó szerencsét! 

 

Csurgó Lajos 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-09-06_06-00-00&enddate=2022-09-06_09-10-00&ch=mr1


 

Bányásznapi koszorúzás Szolnokon 
 

A 72. Bányásznap tiszteletére és saját magunk megbecsülésére 2022. szeptember 6-án, 

Szolnokon az „Olajbányász emlékműnél” koszorút helyeztek el a városban működő 

szénhidrogén-bányászati társaságok, szakszervezetek és tudományos egyesületek. 

 

 

 
 

id. Ősz Árpád  



 

Bányásznap a Mecsekben 
 

2022. szeptember első hétvégéjén Pécsett, Komlón és a környező településeken a Mecsekben 

folyt szén- és uránbányászatra emlékeztek a hagyományos bányásznapon. Az ünnep 

lezárásaként népes érdeklődő előtt került sor Pécsett, az Ágoston téren vasárnap késő délután a 

központi szén- és uránbányászati emlékmű megkoszorúzására. A Himnusz hangjaira kezdődött 

a rendezvény, melyen ünnepi beszédet mondott a város polgármestere, valamint a körzet nagyra 

becsült parlamenti képviselője. A megemlékezések méltatták a bányászok összetartását, 

munkakultúráját, hagyományszeretetüket és városépítő tevékenységüket, mely ma is példaként 

szolgálhat a felnövekvő nemzedékeknek. Parlamenti képviselő úr kiemelte, hogy a mostani 

energiaínséges időkben felértékelődik a föld mélyén szunnyadó ásványvagyon, és komolyan el 

kell gondolkodni, hogy lehet újra a köz javára fordítani ezt a kincset. Ezt követően elhangzott 

egy szép szavalat, majd egy mazsorett együttes nagyon kedves műsorát láthatták a résztvevők. 

Ezután megkezdődött a koszorúk elhelyezése a szobor talapzatánál. A koszorúkat katonai 

ruhába öltözött hagyományőrző fiatalok helyezték el, míg a koszorúzok méltóságteljes 

főhajtással tisztelegtek a bányász emlékmű előtt. A Bányászhimnusz eléneklésével zárult az 

ünnepi összejövetel. Az OMBKE Mecseki csoportjának haza nem siető kollégái sietősen a 

közeli kedvelt söröző felé távoztak, hogy az ünnep tiszteltére legurítsanak egy korsó sört. 

Természetesen sok-sok program szerveződött erre a hétvégére, melyről a teljesség igénye 

nélkül néhányat kiemelnék. Pécsett pénteken délután megkoszorúzták a Pécsbányai Bányász 

Emlékművet, szombaton délelőtt a Hősök terén tartották a hagyományos koszorúzást, valamint 

vasárnap kora délután a Cser-tetői megemlékezést, melyet Szabolcsfaluban színes kulturális 

program követett. Szombaton Pécs-Vasason immár hatodik alkalommal rendezték meg a retró 

bányásznapot, mely a kulturális programokon kívül könnyed szórakozást is ígért a 

megjelenteknek, este pedig ünnepi tűzijátékkal zárult az esemény. Vasárnap a Szivárvány-

udvarban is egész napos programot kínáltak a bányásznapot ünneplőknek.  

Komlón már csütörtök este elkezdődött és vasárnap estig tartott a bányásznapi 

programsorozat. Péntek délután tartották a Bányász Emlékműnél az ünnepi koszorúzást, 

szombaton este itt is tűzijáték kápráztatta el az érdeklődőket és rengeteg zenei esemény 

színesítette a három és fél napot.   

A Mecsek kisebb településein (Bakonya, Kővágószőlős, Cserkút, Szászvár, Nagymányok) 

is megtartották a bányásznapi koszorúzásokat, melyen az ott élőkön kívül a térség 

bányavállalatai és a bányászatban dolgozók szakszervezeti képviselői is részt vettek.  

 

 
 

Pali Sándor  



 

72. Bányásznap és szakestély, Salgótarján 
 

Kedves Tagtársaim! 

 

Egy videóra hívnám fel listatársaim figyelmét. A videó a 72. Bányásznapról és szakestélyről 

készült Salgótarjánból, amit itt tekinthetnek meg. 

 

Jó szerencsét! 

 

Morvai Tibor 

 

 

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

2022-ben az előző évhez képest nem 

változtak a tagdíjak, viszont a Választmány 

döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek 

online lapjai érhetők el alanyi jogon a 

tagtársak részére. 

Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, 

azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést 

kell fizetni a tagdíjjal együtt. 

 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel 

a sárga csekkes befizetéseknek jelentős 

költsége van és nehéz nyomonkövetni a 

befizetőjüket. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP 

Bank: 11705008-20041982-00000000; 

K&H Bank: 10200830-32310119-

00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve 

aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse 

fel, hogy „+BKL”. 

 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NbGfdfL8zr8
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DR. FRICZ-MOLNÁR PÉTER 

A „szívjóságú Pepi bácsi” selmeci érdemei: 
adalékok Boltizár József (1821-1905) püspök 2022. évi selmeci emléktáblájához 

 

Az idei selmecbányai szalamander – más néven a 17. Európai Bányász-Kohász Napok és a 14. 

Szlovákiai Bányavárosok Találkozója – kapcsán „Mons. Jozef Boltižár a katolikus plébánia 

épületén” emléktáblát kapott (szeptember 8-án, csütörtökön 17 órai kezdettel). A selmeci 

plébánia a Nagyboldogasszony (vagy német) templom mögött, a Jána Palárika 7. cím alatt, az 

egykori Plébánia utcában van. Ez az esemény arra indított, hogy a fényes katolikus főpapi pályát 

befutott egykori selmeci plébános, majd felszentelt püspök Boltizár József (1821-1905) 

selmecbányai – város- és akadémiatörténeti – jelentőségét megvizsgáljam. Ennek 

eredményeként előrebocsátom, hogy nyugodt szívvel fejet hajthatunk Boltizár selmeci – 

idehaza kevésbé ismert, de annál fontosabb, részben akadémiatörténeti – emlékezete előtt. 
 

 
Boltizár József 1821. évi születési bejegyzése a morvaszentjánosi római katolikus anyakönyvben 

(www.familysearch.org) 

 

Boldogfalvi nemesi előnevű család sarjaként1 a morvaszentjánosi (ma a szlovákai Moravský 

Svätý Ján) születésű2 Boltizár József 1856 és 1873 között – egyhuzamban 17 évig – volt selmeci 

római katolikus lelkész, plébános-prépost. A selmeci nép „igazi jó atyaként szerette s a mi jó 

nagy urunknak” nevezte Boltizárt, aki a „selmecieket mindig igen szerette s komolyan 

haragudott, ha Esztergomban járván valaki nem kereste őt föl. Jól esett elbeszélgetnie mindig a 

selmeci viszonyokról, melyeket alaposan ismert.”3 Selmec után Boltizár papi pályája és 

mindennapi élete döntően Esztergomhoz, illetve Nagyszombathoz kötődött. Boltizár 

Esztergomban selmeci hivatalos városi, egyházi és iskolai küldöttséggel is találkozott, mely 

alapján az akkori selmeci katolikus polgárság vezetőrétege is megismerhető. Felszentelt 

püspökként az esztergomi érseki központban – 1844. évi első miséje 50. évfordulóján, vagyis 

az aranymiséje okán – 1894. július „11-én fogadta délben Selmecbánya város küldöttségét. 

Ocsovszky Vilmos kir. tan. polgármester vezetése mellett. A küldöttség tagjai voltak: 

Podhragyay Pál prépost-plébános, Oldinger Antal bélabányai plébános, Szartorisz Ferenc 

főgimn. tanár, Vojtás Mátyás tanár, Cziczka Sándor karnagy, Ács József pénztárnok, Tandler 

Gyula, Szábel Gottfried, Podhorszky József, Hantner János, Weisz István és két bányász festői 

bányászöltözékben. A polgármester tartott üdvözlő beszédet, utána a főpap megvendégelte 

Selmecz küldöttségét. Toasztot mondott először Ocsovszky polgármester; Boltizár hosszabb, 

igen szép beszédben válaszolt. Beszélt még Podhorszky prépost, Szartorisz Ferenc és többen. 

A küldöttség megnézte Esztergom nevezetességeit és másnap távozott.”4 Boltizár József 

 
1  Kempelem Béla: Magyar nemes családok II. kötet, Budapest, 2021. [lásd: Boltizár (boldogfalvi)] és – 

családfa-közléssel együtt – https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-

nemes-csaladok-1/2-kotet-19FA/boltizar-boldogfalvi-2977/ (letöltés: 2022.08.07.) A boldogfalvi Boltizár család 

nemesi címere „kék pajzsban lebegő vörös szív fölött 3 csillag; sisak disz: könyöklő páncélos kar kardot tart; 

takarók: kék-arany, vörös-ezüst.” A családtagok közül 1766. március 17-én Pál fia József galgóci várnagy Nyitra 

vármegyében, 1814. január 31-én pedig Rafael Pozsony vármegyében igazolta magyar nemességét. 
2  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y39F-XCB?i=71&cc=1554443&cat=1436158 

(letöltés: 2022.08.07.) Boltizár József apja, István a Zichy család jószágkormányzója volt, édesanyját Papanek 

Teréziának hívták. Boltizár József négy fiútestvére közül Ágoston szintén a papi pályát választotta, esperes volt, 

míg az őrnagy Jánosnak és a főszolgabíró Miklósnak voltak utódai, ez utóbbi fia, Miklós „a bratislavai ítélőtábla 

ny. tanácselnöke, állami közjegyzőhelyettes Léván” 1935-ben a Csehszlovákiához került barsi városban hunyt el 

[https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/352763# (letöltés: 2022.08.07.)] 
3  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 21. sz. 2. (máj. 21.) 
4  Esztergom és vidéke, 16. (1894) 56. sz. 1-2. (júl. 15.) 

http://www.familysearch.org/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-csaladok-1/2-kotet-19FA/boltizar-boldogfalvi-2977/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-csaladok-1/2-kotet-19FA/boltizar-boldogfalvi-2977/
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y39F-XCB?i=71&cc=1554443&cat=1436158
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/352763
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felszentelt püspöknek arany-miséje alkalmából a főegyházmegye papsága egy kelyhet 

(aranyozott ezüst, neogótikus stílusú, Dianafejes hitelesítő bélyeggel és HA mesterjeggyel, 

magassága 24 cm, bécsi munka, 1894) ajánlott fel,5 mely ma az esztergomi főszékesegyházi 

kincstár kiállítását gazdagítja. 
 

  
Boltizár József kelyhe, az alsó részen a tulajdonos neve is olvasható (Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom, 

64.234.1) 

 

Boltizár Józsefről szép korabeli jellemzéseket olvashatunk: „ritka jó, ritka nagy ember volt, s 

egyszerű és szerény, rendkívüli munkásságú és páratlan kötelességtudású egész élete folyamán. 

… Boltizár József életét a munka, tevékenység, jószívűség és végtelen szíves vendégszeretet 

jellemezte. … Egész élete, működése a szívjóságban kulminál. A Boltizárok címerében szintén 

szív látható (ez igaz: „kék pajzsban lebegő vörös szív fölött 3 csillag”). … Végig ment az 

egyházi hierarchiának összes fokozatain, mindenütt páratlan szívjóságot egyesítvén a 

fáradságot nem ismerő tevékenységgel, ő egész szívét adta oda az Úrnak, ő egész lélekkel 

szolgálta az Istent. Nem ismerte a félmunkát, mindig tökéletest akart felmutatni.”6 A rokonai 

által „drága jó Pepi bácsinak”7 nevezett Boltizár Józsefnek sokat köszönhetett az akkori 

Selmecbánya, az akadémia és az evangélikus felmenőim hosszú sorában az egyetlen katolikus 

selmeci ősanyám, Fritz Pál Károlyné Fleischhacker Otília által az őseim is. 

1. Boltizár mindenekelőtt akadémiamentő volt, ugyanis – Gaitner Tivadarral (1811-

1893), Prugberger Józseffel (1817-1889) és Fritz Pál Károly ősapámmal (1811-1878) 

együtt – a „bécsi transzportálástól” 1859-ben megmentette Selmecnek az akadémiát.8 

Boltizár „örök hálára kötelezte le a várost akkor, amikor a bányászati és erdészeti 

akadémiát az abszolút kormány Bécsbe akarta helyeztetni. Mint ma (=1905-ben), akkor 

is nagy csapás lett volna a városra nézve e jeles tanintézetnek elvitele. Akkor nem 

sikerült, mert itt volt Boltizár. Az ő indítványára egyenesen a királyhoz (=Ferenc 

Józsefhez) ment Selmecbánya küldöttsége két ízben s az ő ékesszólása győzte meg a 

királyt, aki kijelentette, hogy nagynevű ősének, Mária Teréziának alkotását 

(=bányászakadémiát) Selmecbányán hagyja s kijelentette, hogy az onnan soha nem 

helyezhető át. Nagy eredmény volt ez, rendkívüli örömet okozott a város lakosságának, 

mert akkor (=1859-ben) igazán méltán lehetett tartani az akadémia elvitelétől s az 

abszolút kormánynak igen jó indoka volt az, hogy nincsenek a főiskolának épületei! 

 
5  Gerevich Tibor: Magyarország műemléki topográfiája, I. kötet, Esztergom, I. rész. Budapest, 1948. 264. 

Kontsek Ildikó művészettörténésznek köszönöm a kehelyről készített fényképet. 
6  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 21. sz. 1-2. (máj. 21.); Esztergom és vidéke, 27. (1905) 40. sz. 1. (máj. 

18.); Esztergom, 10. (1905) 21. sz. 1-3. (máj. 21.) 
7  Esztergom, 10. (1905) 21. sz. 2. (máj. 21.) 
8  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 127-130.; Selmecbányai Híradó, 3. (1892) 26. sz. 

102. (jún. 25.); Esztergom, 10. (1905) 21. sz. 2. (máj. 21.)  
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Akkori emberek jól tudják, hogy híre-hamva sem volt még akkor (=1859-ben) a fényes 

palotáknak (=azok 1892-ben, 1900-ban és 1913-ban készültek el), modern 

berendezéseknek. Elszórtan, a mostani (=1905-ben) bányaiskola (=Belházy-ház), a 

Fritz-ház, a Fortuna-ház voltak az akadémiai épületek. Mindazonáltal Boltizár 

ékesszólása és igazsága győzött s az akadémia itten maradt. … Képzelhető, mily 

örömmel fogadta a város ezt a hírt, s mily lelkesedéssel ünnepelte annak meghozóját, 

illetve kieszközlőjét!”9 Ennek eredményeként Fritz Pál Károly ősapám két selmeci 

születésű fia (hogy egy apa mit meg nem tesz a fiaiért!), a szépapám Pál János (1842-

1914) bányásznak és Lipót (1840-1874) erdésznek tanulhattak 1860 és 1863 között a 

szülővárosukban, a selmeci akadémián és őseik egykori lakóházában, a Fritz-házban.10  
 

   
Ősapám, Fritz Pál János bányász- és Fritz Lipót erdészakadémikus 1862-es fényképei között (Soproni Múzeum) 

az akadémiai bérlemény Fritz-ház 1880 körül (az épületvásárlás 1882-ben történt) 

 

2. A selmeci plébános helyi iskolapártoló tevékenysége az egyházában is megnyilvánult. 

„Ugyancsak Boltizár érdeme, hogy az addig négyosztályú gimnázium (=kir. katolikus 

nagygimnázium) hatosztályúvá egészíttetett ki.” Emellett törődött a bányakincstár áltat 

fenntartott helyi leányiskolával is, melyet „1868-ban paulai szent Vincéről nevezett 

apácákra bízta s ez által ez intézetet, mely a hanyatlás jeleit mutatta addig, a vallásos 

magasabb fokú művelődés vidéki gócpontjává tette.”11 Boltizár törekvésének 

megfelelően a katolikus egyház a leányiskola céljára 1869-ben vásárolta meg Czobor 

János bányabirtokostól és nejétől, Goldbrunner Júliától a főtéri, Fritz-házzal szemközti 

házukat. Ezen ingatlan helyére 1898-ra felépítettek az – akkoriban Kolos-intézet vagy 

Zárda néven ismert – új leányiskolai (továbbá polgári, elemi, kisdedóvó és ismétlő 

iskolai) épületet.12  

 

 
9  Selmecbányai Hírlap, 15. (1905) 21. sz. 1. (máj. 21.); Esztergom és vidéke, 27. (1905) 40. sz. 2. (máj. 

18.) 
10  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 328. 
11  Selmecbányai Hírlap, 15. (1905) 21. sz. 1. (máj. 21.); Esztergom és vidéke, 27. (1905) 40. sz. 2. (máj. 

18.) 
12  A selmeczbányai Róm. Kath. Leánynevelő Intézetnek (polgári iskola, elemi iskola, kisdedóvó és 

ismétlő iskola) 1897-98. tanévben kiadott tudosítványa. Selmecbánya, 1898. 25-27.; Selmecbányai Híradó, 9. 

(1898) 27. sz. 2. (jún. 30.); Budapesti Közlöny, 5. (1871) 24. sz. 511. (jan. 29.) 
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Az egykori főtéri katolikus leánynevelő intézet – Fritz-házzal szemközti – régi (1869-97 közötti) és helyén az új 

(az 1898 utáni) épületei 

 

3. Boltizár a katolikus egyházi javak védelmezője és a hívek lelki vezetője is volt. 

Boltizár a plébánia mellett sok időt tölthetett a helyi levéltárban is. Boltizár „ama javak 

reklamálásával, melyek a jezsuita-rend eltörlésével a város birtokába mentek át, úgy a 

város területén létező plébániák, mint a város által fenntartott r. kath. népiskolák 

fennállását mindenkorra biztosította. Boltizár itt nem ismert fáradságot. Átkutatta az 

egész levéltárt, áttanulmányozott minden okmányt s rettenthetetlen bátorsággal szerzett 

érvényt a kath. egyház jogainak.” Mindemellett a „plébániaház közös otthona volt az 

összes híveknek. Gyermeki bizalommal jöttek minden ügyes-bajos dolgukkal szeretett 

lelki atyjuk elé, aki áldozatkész szeretetének tárházában, mindig megtalálta a keresett 

orvosságot, mely enyhülést, gyógyulást szerzett a beteg szívnek-testnek egyaránt. A 

betegeket és szegényeket különös gondjában részesítette mindenkor. Ha hivatalos 

teendői még hagytak egy kis szabad időt, felkereste mindazokat, akik nem jöhettek 

hozzá. Atyai szeretete kivált itt nyilatkozott meg legszebben. Megvigasztalta a 

betegeket és biztató mosolyával új erőt, bizalmat öntött a csüggedő lelkekbe. Ahol pedig 

az ínség és nyomor ütött tanyát, ahol a kétségbeesés szelleme kezdé sötét szárnyait 

kiterjeszteni, ott Boltizár pazarul szórta el jó szívének ajándékait, hogy megelégedés és 

bizalom a további életharcra töltse be ismét a nyomor tanyájának sínylődő lakóit. Senki 

sem számolta meg e könyöradományokat, mert a bal sem tudott arról, amit a jobb 

cselekedett, de az égben fel vannak jegyezve mind, hogy egykor az örök jutalom 

megállapításánál számba vétessenek.”13 Talán az égi számbavétel földi eredménye a 

kései – 2022. évi – selmeci emléktáblája is. 

 

4. Boltizár a XIX. század második felében Selmecen lakott őseim életében is minden 

bizonnyal meghatározó szerepet töltött be. A selmeci Fritz őseim evangélikusok voltak, 

de Fleischhacker Otília (1810, Ürmény – 1869, Selmecbánya) ősanyám – a már említett 

akadémiamentő evangélikus Fritz Pál Károly felesége – katolikus vallású volt, így neki 

is vélhetően szeretett plébánosa, gyóntatója volt Boltizár, aki ősanyám 1869-es 

frauenbergi temetőbeli utolsó földi útján a gyászszertartást végezte. A Fritz-család 

akkori III/26. számú selmeci otthona a főtéri Fritz-háztól a főutcán lefelé a Teraszon a 

harmadik (az idő tájt takarékpénztári) épületben volt, ahol Boltizár gyakori vendég is 

lehetett. A katolikus pap Boltizár és az evangélikus bányapolgár Fritz nemcsak a 

katolikus ősanyám miatt, hanem Selmec és az akadémia érdekében is jól együtt tudtak 

működni. Ez a családban nem volt példa nélküli, hiszen az evangélikus Fritz Lipót 

 
13  Selmecbányai Hírlap, 15. (1905) 21. sz. 1. (máj. 21.); Esztergom és vidéke, 27. (1905) 40. sz. 2. (máj. 

18.) 
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András (az akadémiamentő Fritz dédapja) adományozta a katolikusoknak 1744-ben a 

Scharfenberget, hogy a 729 méter magas hegyen az 1751-re felépített kálvária akkor 

Isten dicsőségét, ma sokkal inkább Selmec különlegességét hirdesse. 
 

 
Boltizár József anyakönyvi bejegyzése Fleischhacker Otília (Fritz Pál Károlyné) ősanyám 1869. évi halálakor (a 

latin „idem” magyarul az „ugyanaz” szót jelenti, vagyis mindkét sor írója Boltizár volt; www.familysearch.org),  

 

5. Boltizár plébánosként foglalkozott a selmeci közélettel is, olyannyira, hogy 1873-ban a 

selmeciek országgyűlési képviselővé választották, így Budapesten a régi 

képviselőházban (ma Olasz Kulturintézet a Bródy Sándor utcában) védte az ősi város 

érdekeit. „Hogy ki volt Boltizár Selmecbányán, azt legjobban két választás mutatta meg. 

Az egyik a törvényhatósági bizottság tagjainak megválasztása 1870-ben. Boltizár 

indítványára oly megállapodás jött létre, hogy a törvényhatóság tagjai 70 százalékban 

katolikusok, 30 százalékban evangélikusok legyenek. Ámde utóbbiak a választás előtt 

mégis oly listát állítottak össze, melyben alig volt egy-két katolikus jelölt. Boltizár erről 

értesülvén, bejárta híveinek táborát s buzdító szavaival oly lelkesedést keltett köztük, 

hogy a 24 óra múlva bekövetkezett választáson fényesen győzött az általa összeállított 

lista, melyen tisztán katolikusok voltak jelölve. … A másik képviselőválasztás volt és ő 

maga volt az egyik jelölt. Kedve ugyan éppen nem volt hozzá, de mégis elfogadta a 

jelöltséget, mert Simor János hercegprímás egyenesen reáparancsolt, hogy lépjen fel. 

Azt persze akkor még nem tudta, csak később tudta meg, hogy a prímás szinte fogadott 

a belügyminiszterrel (=gróf Szapáry Gyula), hogy az ellen a pap ellen, kit hívei igazán 

szeretnek, a kormánynak (=Szlávy József, az egykori bányászakadémikus volt a 

miniszterelnök) minden hatalma tehetetlen. Boltizár ellenjelöltje pedig a kincstár 

részéről a bányakincstár főnöke volt (=főbányagróf és egyben akadémiai igazgató, aki 

báró Mednyánszky Dénes volt, selmeci képviselő 1869-től)14 s Selmec városának 

úgyszólván egész népe bányász és a bányász teljesen a kincstár kezében van. Már most 

ezt a népet a kincstár emberei a választási tanyákon a szó legszorosabb értelmében 

bezárták. Ahhoz ugyan hozzáférni nem lehetett napokon keresztül. Legfeljebb a 

felesége üzent rá egyik-másikra, hogy haza ne merjen jönni, ha másra szavaz, mint a 

»nás pán velkomozsni«-ra (=mi nagy urunkra, vagyis Boltizárra). Mikor pedig a 

választó az urnához lépett, mindegyikét két-két bányászakadémikus kísérte, hogy menet 

közben se lehessen hozzáférni. És ez a szegény nép mégis óriási többséggel választotta 

meg Boltizárt képviselőjének. Simor hercegprímás fényesen megnyerte a fogadást! Ez 

1873-ban történt. Egy évre rá Simor prímás esztergomi kanonokká neveztette ki. A 

selmeciek azonban sehogy sem tudtak azzal a gondolattal megbarátkozni, hogy 

körükből távozzék az, akit mindnyájan úgy szerettek. Monstre küldöttség indult el tehát 

Selmecbányáról Esztergomba a prímáshoz. Itt azután elpanaszolták nagy 

szomorúságukat, mely őket e kitüntetésben érte és kérték a prímást, változtatná meg 

kegyes intézkedését és hagyja meg nekik továbbra is szeretett lelki atyjukat. Simor 

prímásnak láthatóan jól esett a hívő ragaszkodás ily megható megnyilatkozása, de 

kérésüket természetesen nem teljesítette. – Ti már elég soká, csaknem húsz évig 

 
14  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 229-230.; Magyarország tiszti cím- és névtára. 

Budapest, 1874. 117. 

http://www.familysearch.org/
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élveztétek jóságát – mondta a prímás. Most nekem is szükségem van reá!”15 Boltizár 

főpapi pályára lépve elhagyta Selmecet, ugyanakkor a város képviselőjeként az 

országgyűlésen 1874. január 21-22-én két felszólalása volt és mindkettő a bányaváros 

érdekében történt: „Van szerencsém benyújtani Selmecz és Bélabányavárosok 

közönségének kérvényét, ezen városok törvényhatósági önállóságának és 

különállásának föntartása iránt. (Helyeslés.)” Másnap pedig Boltizár képviselő 

kérvényezte a tisztelt házban, hogy a várost terhelő pénzfizetés végrehajtását korábbi 

teljesítés okán függesszék fel.16 Az egyesített és „törvényhatósági joggal felruházott 

szabad királyi város” 1875 és 1918 között „Selmecz- és Bélabánya” hivatalos 

településnevet viselte.17 

 

Boltizár József Selmecről elköltözése után még bő három évtizedes fényes főpapi pályát futott, 

de ennek ismertetését most mellőzöm. Selmecbányán utoljára 1901. szeptember 15-én, a 

kálvária fennállásának 150 éves jubileumi ünnepségén volt, mely „valóságos diadalmenet volt” 

számára.18 Boltizár 1905. május 16-án elhunyt, esztergomi bazilikai temetésén Szitnyai József 

polgármester és Podhragyay Pál prépost képviselték Selmecbánya városát, a helyi hetilap, a 

Selmecbányai Híradó pedig gyászkeretes címlaptudósítást közölt. Emellett Boltizár a 

végrendeletében a selmecbányai plébániának 2000 korona (mai értéken közel 4,2 millió forint) 

misealapítványt tett.19 Az ősi bányavárosért tett sikeres erőfeszítései okán nem meglepő, hogy 

szépeket írtak róla 1905-ös elhunytakor: „Lelkes magyar hazafisága, mindenkit felkaroló nagy 

emberszeretete, számos község és nagy városok igaz ragaszkodását, sőt rajongását biztosították 

részére.”20 Ezzel összecseng egy 1901-es esztergomi főispáni beiktatási ünnepi tudósítás is, 

mely szerint „Szitnyai József selmecbányai polgármester lelkesedéssel beszélt Boltizár 

püspökről, akit selmeci plébános korából imád az egész bányaváros.”21 Ezen nem 

csodálkozhatunk, miután – társaival együtt – megmentette a selmecieknek az akadémiát, az 

akadémikusoknak meg Selmecet, hiszen 1859 után még 60 évig, 1919 tavaszáig – a főiskolai 

tanárok kényszerű soproni átköltözéséig – selmeci volt az akadémia/főiskola és ez a 60 év a 

viszonylag bőséges ismeret miatt egyfajta aranykornak tekinthető a város, de sokkal inkább az 

akadémia és a diákélet történetében. Boltizár nemcsak selmeci életszakaszában (1856-1873), 

hanem később sem támogatta az akadémia elvitelét: „Midőn megtudta, hogy honnan fúj a szél, 

szinte haragudott és jogtalannak mondotta az egész mozgalmat, mindazonáltal okvetlen 

szükségesnek tartotta azt, hogy szélesvágányú vasútról gondoskodjék a város közönsége, mivel 

anélkül a gyorsan haladó korban nem fog boldogulni.”22 

 

 
15  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 21. sz. 1-2. (máj. 21.) 
16  Az Országgyűlés képviselőházának naplója IX. kötet (szerk. Nagy Iván). Buda, 1874. 11., 271. 
17  Magyarország tiszti cím- és névtára. Budapest, 1877. 67.; Magyarország tiszti cím- és névtára. 

Budapest, 1918. 142. 
18  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 21. sz. 1. (máj. 21.); Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 

2021. 187-189. 
19  Esztergom, 10. (1905) 21. sz. 3. (máj. 21.); Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 21. sz. 1. (máj. 21.); 

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2022.08.07.) 
20  Esztergom és vidéke, 27. (1905) 40. sz. 3. (máj. 18.) 
21  Esztergom és vidéke, 23. (1901) 35. sz. 4. (máj. 2.) 
22  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 21. sz. 2. (máj. 21.) 

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
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Boltizár József főpapi portréja 1904 körül és halálára Csobánci S. által írt vers   

 

A selmeci plébániától eltérő épületen, az egykori piarista rendházon (majd az 1920 utáni 

időkben katolikus kultúrházon) 1907. június eleje és 1938 között az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc „branyiszkói hősének”, Erdősi Imre (1814-1890, sz. Poleszni/Polesny) piarista 

tanárnak volt magyar nyelvű emléktáblája. Ennek a jelenlegi sorsa előttem nem ismert, 

ugyanakkor a 2000-es évek elején még a helyi múzeumban volt (félrerakva).23 A plébániai 

Boltizár-emléktábla előtt állva, ez is jusson eszünkbe. Selmec legújabb, a békés magyar-szlovák 

együttélést is kifejező emléktáblájával – Boltizár József mellett – tulajdonképpen a további 

akadémia-mentő selmeciek, így Gaitner Tivadar kereskedő (1811-1893), Prugberger József 

bányamérnök (1817-1889) és Fritz Pál Károly jogász ősapám (1811-1878) is kap egy 

mementót.24 Ez akkor is így van, ha róluk csak itt e sorokban és legfeljebb az emléktábla előtt 

megállva, gondolatainkban emlékezünk meg egy „Vivat academia”-val! Amihez tegyük hozzá: 

Vivat Boltizár, Gaitner, Prugberger és Fritz!  

 

 
23  Fricz-Molnár Péter: Kalandozások a selmeci múltban. Budapest, 2022. 108. 
24  Boltizár József sírja az esztergomi bazilika altemplomában van 

(http://lexikon.katolikus.hu/B/Boltiz%C3%A1r.html), míg Prugberger Józsefé a mai szlovákiai Karván van 

(https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/505632#). Gaitner Tivadar és ősapám, Fritz Pál Károly selmeci 

földben pihennek. Gaitner sírját lásd: https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-

stiavnica/cintoriny/hroby/gaitner; Fritz Pál Károly Leányvár mögötti síremlékét lásd: https://www.virtualna-

banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintoriny/hroby/fritz (letöltések: 2022.08.07.) 

http://lexikon.katolikus.hu/B/Boltiz%C3%A1r.html
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/505632
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintoriny/hroby/gaitner
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintoriny/hroby/gaitner
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintoriny/hroby/fritz
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintoriny/hroby/fritz
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Boltizár József gyászjelentése, mely számos egyházi címe mellett nemesi származására vagy selmeci 

országgyűlési képviselőségére nem utal (OSZK) 

 

Boltizár József 1856 és 1873 között, „tizenhét évig volt a város plébánosa, de nem csak az volt, 

ő volt az egész város vezetője. Rendkívüli képességeinél fogva rövid idő alatt első lett az elsők 

között s nem történt itt semmi, amit ő nem akart, s megtörtént minden, amit akart. S mivel 

mindig jót akart a városnak, rendkívül sokat használt … akinek emléke sokáig élni fog a 

városban.” – írta Boltizár halálakor a selmecbányai hetilap.25 Reméljük, hogy ez 2022 után így 

is lesz és Selmecen sétálva hajtsunk fejet a plébániai Boltizár-emléktábla előtt is.  

 

  

 
25  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 21. sz. 1. (máj. 21.) 
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Miskolci Egyetem Hírei 

 

 
 

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanács ünnepélyes tanévnyitója 

 

2022. szeptember 5-én került sor a M.E. MFK Kari Tanács 2022/2023 évi ünnepélyes 

tanévnyitó ünnepségére. 

Az elnökség (a Kar dékánja, 3 dékán-helyettese) a „Tisztelet a bányász szaknak” dalunk 

hangjaira vonult be. 

 

A Himnusz elhangzása után Prof. Dr. Mucsi Gábor dékán köszöntette a megjelenteket, majd 

ünnepélyes fogadalomtételre került sor. 

 

A tanévet 

  46 fő BSC 

  56 fő MSC 

hallgató kezdi meg. 

 

Ezt követően 

 PRO FACULTATE RERUM METALICARUM kitüntetést vehetett át: 

  Ladányi Lóránd, a MIREHU Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója és 

  Pákozdi Gábor az MVM Zrt vezető kutatás, fejlesztés innovációs szakértője 

 

 BÁNYÁSZ SZOLGÁLATI OKLEVELET vehetett át: 

  Prof. Dr. Szakály Sándor (45 éves szolgálat) és 

  Varga Andrea laboráns (30 éves szolgálat). 

 

Prof. Dr. Mucsi Gábor tájékoztatást adott arról, hogy 2022.07.25-én a M.E. ünnepélyes 

nyilvános ülésén: 

    2 fő rubin, 

  18 fő vas, 

13 fő gyémánt, és 

26 fő arany oklevelet vehetett át. 

 

A Kar a négy legmagasabb pontszámmal felvett hallgatója részére 100-100 ezer forint egyszeri 

ösztöndíjat ítélt meg (3 műszaki- és 1 környezetvédelmi alapszakos hallgatónak), akik azt az 

ünnepélyes ülésen vehették át. 

 

Az ünnepség a Bányászhimnusz hangjaival záródott. Az elnökség tagjai a Gaudeamus igitur 

hangjai alatt hagyták el az ünnepséget. 

 

Dr. Horn János 
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M E G H Í V Ó 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Engedje meg, hogy nagy tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő Munkatársait a Kihívás vagy 

lehetőség a klímasemlegesség 2022. szeptember 22. csütörtökön megrendezésre kerülő KKV 

fórumra. 

Helyszín: Miskolci Egyetem, Start-up Központ 

Parkolás: A főépület melletti parkolóban 

Időpont: 2022. szeptember 22. 9:00-13:30 

 

Program: 

9.00 – 9.15 Köszöntők (Rektor, Grant Thornton képviseletében) 

9.15 – 10.30 Klímavédelmi információk KKV-k számára 

• Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár Technológiai és Ipari Minisztérium 

Nemzeti energia- és klímapolitikai célok és aktuális kérdések 

• Nagy Dezső környezetvédelmi referens, Miskolc MJV 

Miskolc - Úton a klímasemlegesség felé 

• Dr. Szalontai Lajos egyetemi docens, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet 

Klímavédelem és Klímaadaptáció a Miskolci Egyetemen 

10.30 – 10.50 Kávészünet 

10.50 – 12.30 Pénzügyi és ügyviteli információk KKV-k számára 

• Dr. Juhász-Nagy Judit, gazdaságfejlesztési igazgató, Miskolc Holding Zrt. 

Gazdaságfejlesztési körkép 

• Vajna Zsófia HR Menedzser, Grant Thornton 

Mennyibe kerül ma Magyarországon foglalkoztatni? 

• Vizer József - ADÓ Igazgató Grant Thornton 

Szocho kedvezmények mint foglalkoztatási költség csökkentési lehetőség 

• Makrai Kornél - Tranzakciós Tanácsadás Igazgató – Grant Thornton 

Generációváltás vagy cégeladás? – hasznos tanácsok vállalatértékesítés előkészítésére 

12.30 – 13.30 Állófogadás, networking 

 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

 

Regisztráció: https://forms.gle/VL8FrVLN1Jf1... 

 

A rendezvénnyel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit a következő címre várjuk: 

Tel.: 06 30 790 8221 

Email: lukacs.edit@uni-miskolc.hu 

 

 

Holoda Attila elismerése 

 

A Miskolci Egyetem 2022. augusztus 31-ei kitüntetés átadó egyetemi ünnepi szenátus ülésen 

Holoda Attilának c. egyetemi docens címet adományozott. 

 

Ezzel ismerték el azt a kimagasló munkát, amit a szénhidrogén földtudományi mérnök, és a 

geotermikus szakmérnök képzésben, a szakmai tanagyagok készítésében, és a szakterület és az 

oktatás közötti szakmai kapcsolatok terén végzett. 

 

GRATULÁLUNK!!! 

 

Dr. Horn János  

https://goo.gl/maps/q4qtjYTFxNhKrqGn7
https://goo.gl/maps/G1SCBMEwyHHSTqVB9
https://forms.gle/VL8FrVLN1Jf1...
tel:06%2030%20790%208221
mailto:lukacs.edit@uni-miskolc.hu
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Tanévnyitó a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán 
 

Megjelent a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának honlapján az idei tanévnyitó tudósítása. 

 

A honlapon az évnyitó videó felvétele, az idei év tiszteletdiplomásainak szakmai életrajza és a 

meghívó érhető el. 

 

A SOE Erdőmérnöki Kar a selmeci közös Alma Materünk és jogutód intézmények közti 

történelmi kapcsolatok határainkon is túlnyúló folytonosságának egyik alapintézménye. Ez 

tükröződik az ünnepi beszédekben és a programokban is. 

 

Közös múltunk értékeinek megbecsülését fejezte ki és továbbélését szolgálta, hogy Prof. Dr. 

habil Mucsi Gábor Dékán úr személyesen adta át a tiszteletdiplomát Tóth József, Varró Jenő 

miskolci-soproni egyetemista társainknak (videó 44-46 perc). Köszönettel tartozunk feléjük 

ezekért a szakmatörténeti jelentőségű percekért. 

 

Szimbolikus jelentősége van annak is, hogy az Erdőmérnöki Kar 2022-es évnyitója a selmeci 

történelmi szakok himnuszaival zárult (videó 1ó. 30 p-től). A videó megtekinthető itt. 

 

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek! 

 

Dr. Illyés Benjamin 

1958-as hazai erdész valétaelnök 

 

  

http://emk.uni-sopron.hu/tanevnyito-2022
https://www.youtube.com/watch?v=kuWujyLbJnw
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Robbantómesteri és robbantásvezetői tanfolyam indul 
 

 
A jelentkezési lapot innen tölthetik le. 

 

Jó szerencsét! 

 

Kárpáti László 

  

https://1drv.ms/w/s!Ar_ujpvQASOdgslwCK5KhjKs01pdvQ?e=zbKtjI
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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 Helyszín Időpont Státusz 

Péch Antal Emlékév 2022 változó folyamatos  

BOK ülések OMBKE székház minden hónap 

utolsó csütörtök 

 

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvér  egyeztetés 

alatt 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE székház  egyeztetés 

alatt 

Bányászati- és Kohászati 

Múzeumok Találkozója 

Dorog 

Miniverzum 

szeptember 23.  

54. Bányagépészeti és 

Bányavillamossági Konferencia 

Balatongyörök szeptember 29-30.  

Fazola Napok Miskolc október 7-8  

60 éves a Hajdúszoboszlói 

földgázbányászat" - Szakmai nap és 

Szakestély 

Hajdúszoboszló október 14-15.  

Országos Bányászati Konferencia Herceghalom november 9-11.  

Bányamérő Fórum OMBKE székház november  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékülés 

Kecskemét november 25.  

Központi Szt. Borbála-napi 

ünnepség 

  egyeztetés 

alatt 

Luca-napi Szakestély Budapest december 9. vagy 

10. 
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In Memoriam Orbán Tibor vasokleveles bányaművelő mérnök 
 

Szomorúan tájékoztatlak benneteket, hogy a tapolcai helyi szervezet tagja, korábbi elnöke, 

Orbán Tibor vasokleveles bányamérnök, a Bakonyi Bauxitbánya volt főmérnöke, Tapolca 

város díszpolgára életének 90. évében, hosszantartó betegsége után szeptember 6-án Tapolcán 

elhunyt. 

Emléke örökké velünk marad! 

Temetése szeptember 16-án a tapolcai új temetőben lesz, a temetőkápolnában tartandó, 14 

órakor kezdődő gyászmise után. 

 

Podányi Tibor 

 

 

In Memoriam Orbán Tibor József 
(1933 – 2022) 

 

Ismét gyászol a bányász társadalom. Egy kiváló EMBER–től kell búcsút vennünk. Nekem 

különösen fájdalmas, hiszen öt éven át (1952 -1957) volt évfolyamtársam és az évfolyam valéta 

elnöke. Ő volt az, aki a végzés után is minden évben megszervezte az évfolyam találkozókat, 

aminek csak a pandémia vetett véget. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, sőt 

megállapodtunk, hogy a 2022. évi jubileumi diplomaosztó ünnepségen Ő fogja tartani az ünnepi 

beszédet. Májusban közölte, hogy nem tudja vállalni. Augusztusban, amikor beszéltünk, azt 

mondta, hogy lányánál van Sopronban, egy combnyaktörése után. Ez volt – sajnos – az utolsó 

beszélgetésünk. 

 

S ki volt ez a kiváló EMBER? 

1933.01.06-án született Budapesten. 1951-ben Pápán érettségizett, majd 1952-ben felvételt 

nyert a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karára. Bányaművelő 

mérnöki diplomáját Sopronban a Műszaki Egyetemi Karokon szerezte meg. 

1957–től 1992. évi nyugdíjazásáig a Bakonyi Bauxitbányánál dolgozott. 

1957-től beosztott mérnöki munkakörben üzemi gyakorlatot szerzett, később műszaki fejlesztő 

mérnök lett. Feladata volt a rakodás, gépesítés és a hozzá tartozó fejtési rendszerek kísérleti 

bevezetése. 

1961-től üzemvezető a Szőcs–Határvölgy, majd 1962-től a Nyirád bauxitbányákban. Az üzem 

mélyművelésből és külfejtésből termelte ki a bauxitot. 

1977-től termelési főmérnök a Bakonyi Bauxitbánya teljes területén. 

1982-től műszaki igazgatóhelyettes, majd műszaki vezérigazgató-helyettes 1992-ig. 

1990-ben a Fejérmegyei Bauxitbányákat beolvasztották a Bakonyi Bauxitbányákba, ezzel az 

egész magyarországi bauxitbányászat műszaki vezetése is feladataként jelentkezett. 

1953-től az OMBKE tagja (helyi csoportvezetőségi tag, majd helyi elnök). 

1977 – 1988 között a Tapolcai Városi Sportegyesület elnöke. 

1994 – 1988 között önkormányzati képviselő, majd bizottsági tag 2002-ig. 

2021-ben Tapolca díszpolgára kitüntető címmel ismerték el munkásságát. 

 

Haláláig a Város Természetvédő Közalapítvány kuratórium elnöke. 

 

Évfolyamtársaim – sajnos mindinkább kevesebben vagyunk – nevében is búcsúzom és mondok 

utolsó 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Horn János 
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„…elrejtve ott mélyen, a földben alant 

sorstűzte célunkat takarja a hant.” 
 

 

Őszinte szomorúsággal tudatjuk, hogy 

 

Orbán Tibor 
vasdiplomás bányamérnök, 

az egykori Bakonyi Bauxitbánya műszaki igazgatóhelyettese, 

Tapolca város díszpolgára, 

egyesületünknek 1957 óta aktív tagja 

2022 szeptember 6-án elhunyt. 

 

Kedves barátunktól, kollégánktól, kit városunk saját halottjának tekint,  

 

szeptember 16-án, pénteken 14.20 órai kezdettel 

 

veszünk végső búcsút a római katolikus egyház szertartása szerint a tapolcai új temetőben. 

 

14.00 órakor a temető kápolnájában engesztelő szentmise lesz. 

 

Kérjük, hogy a sírra egy-egy szál virág elhelyezésével fejezzük ki együttérzésünket, így 

emlékezve elhunyt barátunkra. 

 

A temetési szertartás után Tapolcán, a Tamási Áron Művelődési Központban (Kisfaludy utca 

4.) selmeci hagyományaink szerint gyász szakestélyt tartunk. Kérjük a díszegyenruha viselését. 

 

Jó szerencsét! 

 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

Tapolcai Szervezete 

Tapolca és Környéke Bányászati 

Hagyományápoló Egyesület 

 

és a gyászló család 
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In Memoriam Tihanyi Gábor Gyula 
 

 
 

In Memoriam Götz Endre 
 

Nagybányán szeptember 3-án 98 éves korában elhunyt Götz Endre geológus, az egykori 

Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem tanára és a Nagybányai Bányászati Kutató és Tervező 

Intézet volt munkatársa. 

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

Réthy Károly 

 

 
  

 
 

 
 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 
 

Harrach Walter 
okleveles vegyészmérnök 

 

2022. augusztus 19-én, életének 98. évében örökre elpihent. 
 

 
 

Kérésére temetése szűk családi körben történik. 

A gyászmisét 2022. szeptember 30-án pénteken 15.00 órakor tartjuk a 

Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébániatemplomban  

(Budapest, I. ker. Krisztina tér 3.).  

Utána lehetőségünk nyílik egy kis személyes megemlékezésre és 

beszélgetésre is. 
 

Édesapánk nevében is külön köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik 

életének utolsó éveiben, az utolsó hetekben érdeklődéssel, levéllel, 

telefonhívással vagy bármi más módon segítették betegségében,  

s neki és nekünk komoly lelki támogatást nyújtottak. 
 

Isten nyugosztalja! 
 

Búcsúzik tőle húga, Erzsébet, 

gyermekei: Balázs, Laci, Ági, Orsi és családjaik. 

 
Levélcím:  

Harrach Ágnes, 1013 Budapest, Attila út 39. V. 2., harrachagnes@gmail.com 

Harrach Orsolya, 1157 Budapest, Nyírpalota út 53. IX. 56. szehaorsi@gmail.com 
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A Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés normál regisztrációs idejét szeptember 15-ig 

meghosszabbítottuk! 

 
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

 

A Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés (Budapest, október 14-16) normál regisztrációjának és 

előadás bejelentésének határidejét szeptember 15-ig meghosszabbítottuk. 

Ugyanígy meghosszabbítottuk a szakmai továbbképzés jelentkezési határidejét is. 

 

A részletekért keressék fel a Vándorgyűlés oldalát: https://foldtan.hu/hu/vandorgyules_2022 

 

Várunk mindenkit szeretettel! 

 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

M E G H Í V Ó 

  

a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tisztelettel meghívja Önt a Szemlő-hegyi-barlang 

felszíni területén, 2022. szeptember 19-én, 16 órakor tartandó 

 

Kessler Hubert Park 

névadó ünnepségére. 

 

Dr. Kessler Hubert a hazai karszt- és barlangkutatás egyik legmeghatározóbb alakja, akinek 

munkássága több szempontból is kapcsolódik a Szemlő-hegyi-barlanghoz. Ennek kapcsán a 

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat kezdeményezte a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság vagyonkezelésében álló Szemlő-hegyi-barlang feletti parkosított terület 

elnevezését a neves karsztkutató emlékére. Az ünnepélyes keretek közötti névadásra, és a 

területen állítandó emléktábla felavatására a Barlangok és Karsztok Nemzetközi Éve 

alkalmából kerül sor. 

 

Helyszín: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 

 

Jó szerencsét! 

 

Hegedűs Gyula 

elnök 

 

  

https://foldtan.hu/hu/vandorgyules_2022
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Új ügyvezető a Magyarhoni Földtani Társulatnál 
 

Tisztelt Tagtársak, Partnereink! 

 

Ez úton tájékoztatok mindenkit, hogy élve a nők 40 lehetőségével, szeptember elséjétől 

megkezdem nyugdíjas időszakomat. 

Utódom Dr. Bodor Emese Réka geológus paleobotanikus lesz, aki fiatalságával, dinamikájával 

új színt hoz a Társulat életébe, kérem fogadják szeretettel, és segítsék munkáját! 

Egy kis ideig még együtt dolgozunk az éppen aktuális programokon. 

 

Szeretném megköszönni azt a sok-sok támogatást és segítséget, amit az évek során kaptam 

Önöktől, és kívánok mindenkinek: 

 

Jó szerencsét! 

 

Krivánné H. Ági 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

Geofizikus kerestetik 
 

Kedves Kollégák! 

  

Cégünk a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. 1 fő Geofizikus pozícióra felvételt hirdet. 

Amelynek részletes leírását a következő honlapokon találjátok meg:  

  

http://www.mavkfv.hu/download/Geofizikus_20220922.pdf 

  

https://www.profession.hu/allas/geofizikus-mav-kfv-kft-

1985110?keyword=alkalmi&hash=e67aaa8bc68a2dcbff6767df8dec53db 

  

  

A jelentkezési határidő: 2022.09.19. 

  

Ha valakiben további kérdések merülnének fel a pozícióval kapcsolatban keressen nyugodtan. 

  

Üdvözlettel: 

  

Takács Balázs 

  

Geofizikus 

MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. 

Pályaanyag-minősítő Osztály 

1097 Budapest, Péceli u. 2. 

Tel.: +36-30-837-9432 

E-mail: btakacs@mavkfv.hu 

Web: www.mavkfv.hu 

 

  

http://www.mavkfv.hu/download/Geofizikus_20220922.pdf
https://www.profession.hu/allas/geofizikus-mav-kfv-kft-1985110?keyword=alkalmi&hash=e67aaa8bc68a2dcbff6767df8dec53db
https://www.profession.hu/allas/geofizikus-mav-kfv-kft-1985110?keyword=alkalmi&hash=e67aaa8bc68a2dcbff6767df8dec53db
mailto:btakacs@mavkfv.hu
http://www.mavkfv.hu/
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Megjelent az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) 

legújabb hírlevele 
 

Tisztelt Tagtársak, a hírlevél itt érhető el. 

 

Dr. Horn János 

 

 

Megjelent az Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) legújabb 

hírlevele 
 

Tisztelt Tagtársak, a Földhő hírlevél itt érhető el. 

 

Üdvözlettel: 

 

Szita Gábor 

MGtE elnök 

 

 

Energetikai hírek 
 

Talán nem véletlen 

 

A 2022/23 sz. hírlevélben adtam tájékoztatást arról, hogy a PAKS II megkapta a létesítési 

engedélyt. 

Időközben kiderült az OAH honlapján elérhető határozatából, hogy mindazonáltal nem 

teljeskörű, kiegészítő feltételt (ú.n. visszatartási pontot) ír elő. Ennek értelmében a nukleáris 

biztonság szempontjából fontos építmények létesítése – az alaplemezek vasalásának kivételével 

– még nem kezdhető meg. A további építési munkához az Előzetes Biztonsági Jelentés 

„frissítése” és az OAH általi elfogadása szükséges. 

Talán nem véletlen, Süli János a KKM államtitkára (korábbi tárca nélküli miniszter) 2022. 

szeptember 5-án lemondott. 

Az is érdekes, hogy Kovács Pál, az NKM korábbi energetikai helyettes államtitkára, illetve 

államtitkára a Paks II beruházásért felelős tárca nélküli miniszter korábbi államtitkára lett 2022. 

szeptember 1-től a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettese. A pozíció Dr. Grábner Péter 

néhány évvel ezelőtti távozása óta betöltetlen volt. 

 

Forrás: ETE Facebook. 

 

Dr. Horn János 

 

 

2029-ig fog termelni a Mátrai Erőmű 

 

A mai kormányinfón (2022.szeptember 8-án 11,09 órakor) Gulyás Gergely bejelentette, hogy 

2029-ig biztosan működni fog a Mátrai Erőmű, környezetvédelmi beruházások indítása mellett. 

Ugyanakkor a hazai barna-kőszénbányászat termelését meg kell emelni. 

 

Dr. Horn János 

 

 

https://1drv.ms/b/s!Ar_ujpvQASOdgslvs9ErpysfavJekw?e=ntq7Fe
http://mgte.hu/hirlevel/fh_78_2022_julius.pdf
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Szlovákia aláírta az Olaszországból származó cseppfolyósított földgáz szállítására 

vonatkozó megállapodást 

 

Szlovákia szerződést írt alá az Olaszországból származó cseppfolyósított földgáz behozataláról, 

amely a tartalékok 10%-át tölthetné ki. 

A szlovák állami energiaszolgáltató Slovensky plynarensky priemysl (SPP) és az amerikai 

ExxonMobile közötti megállapodást Eduard Heger szlovák miniszterelnök csütörtöki 

olaszországi látogatása során írták alá, amelynek keretében találkozott Mario Draghi leköszönő 

miniszterelnökkel. 

"Szlovákia az elmúlt hónapokban nem vesztegette az időt, és elegendő mennyiségű gázt 

biztosított" - idézte Hegert a szlovák média. Az Olaszországból származó szállítások október 

1-jén kezdődnek és 2023 első negyedévéig tartanak. Ez a szlovákiai gáztárolók kapacitásának 

10%-át fogja kitölteni. 

A tranzitkapacitásokat az SPP már biztosította, és Richard Prokypcak, az SPP vezérigazgatója 

szerint Szlovákia most megoldotta a gázkapacitás-szükségletét a következő télre, miközben 

felkészült az Oroszországból származó gázimport teljes leállítására. 

Heger azt is hangsúlyozta, hogy Szlovákia a vezeték-infrastruktúra révén jól kapcsolódik a 

szomszédos országokhoz, többek között Lengyelországhoz, amely északról norvég gázt hoz, és 

a déli horvátországi LNG-terminálhoz. 

Newsbase, 2022.09.09. 

 

Az US Steel Kosice bezárja egyik kohóját az energiaválság közepette 

 

A US Steel leállította a kelet-szlovákiai kassai üzemének egyik kohóját, ami a termelés átmeneti 

csökkenését okozta. Az amerikai vállalat szerint a leállás nem közvetlenül a piaci helyzet miatt 

történt, de elismeri, hogy a jelenlegi infláció közepette nehéz tervezni az energiaigényes 

termelést. 

"Megerősíthetem, hogy megkezdtük a VP2 nagyolvasztó tervezett leállítását" - idézte Jan Baca, 

a US Steel szóvivőjét az Aktuality.sk, hozzátéve, hogy a leállás 60 napig fog tartani. 

A vállalat emellett igyekszik csökkenteni az alkalmazottak számát, és olyan motivációs 

rendszert vezetett be, amely a havi átlagbér 12-14-szeresét kínálja a távozás mellett döntő 

alkalmazottaknak, attól függően, hogy mióta dolgoznak a vállalatnál. 

A US Steel a hírek szerint megpróbálja eladni az üzemet, amivel már többször is próbálkozott 

azóta, hogy 2000-ben megvásárolta a korábbi VSZ-üzemet, miután az pénzügyi válságot 

szenvedett a burjánzó rossz gazdálkodás és csalás miatt. 

A szakszervezet sztrájkot fontolgat, mivel a 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó kollektív 

szerződést még nem módosították. A szakszervezet követelte, hogy a vállalat tartsa fenn a 

jelenlegi heti 35,5 órás munkamennyiséget, és 80 euróval emelje meg a havi béreket. A US 

Steel a heti munkaterhelést 37,5 órára szeretné növelni, és a havi béreket 30 euróval emelni. 

Baca elmondta, hogy a US Steel Kosice továbbra is teljesíti ügyfelei követeléseit, de 

felszólította az Európai Bizottságot és a szlovák kormányt, hogy tegyenek további lépéseket. 

"Az energiaigényes iparnak tudnia kell, hogy milyen feltételek mellett működhet a következő 

hónapokban" - mondta Baca, hozzátéve, hogy "nagyon nehéz megtervezni és biztosítani az ipari 

üzemek működését". 

A múlt hónapban Szlovákia egyetlen alumíniumgyára, a Slovalco bejelentette, hogy az egekbe 

szökött energiaárakra hivatkozva teljesen leáll a következő évre. 

A Szlovák Nemzeti Bank friss tanulmánya szerint a szlovákiai energiaigényes cégek közel fele 

veszít nyereséget, 41%-uk pedig piros számokat fog írni, ha az energiaárak a felére emelkednek. 

A szlovák gazdaságban jelentős az energiaigényes termelés aránya, ami ezeket különösen 

érzékennyé teszi az energiaárak emelkedésével szemben, és arra kényszeríti őket, hogy ezt 

magasabb árakban érvényesítsék ügyfeleik felé - vetíti előre a tanulmány. 

A közelmúltbeli koalíciós válság miatt Szlovákiában kisebbségi kabinet maradt, amelynek 

bizonytalanok az esélyei az energiaválság leküzdését célzó intézkedések elfogadására.  

Newsbase, 2022.09.09. 
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Az INA elnöke felajánlotta lemondását a korrupciós botrány után 

 

Az INA horvát olaj- és gázipari vállalat, a MOL magyar olaj- és gázipari óriásvállalat 

leányvállalata szeptember 7-én bejelentette, hogy magyar elnöke, Fasimon Sándor felajánlotta 

lemondását, "annak ellenére, hogy nem érintett az INA körül a közelmúltban felszínre került 

jogellenes gyakorlatokban". 

A vállalat elnökeként "elszámoltatható és erkölcsi felelősséget érez a vállalat minden 

tevékenységéért, függetlenül a kellő gondosságtól" - áll a közleményben. 

A múlt hónapban a horvát korrupcióellenes szerv, az USKOK letartóztatott öt személyt, akiket 

azzal gyanúsítanak, hogy az INA tulajdonában lévő földgázt értékesítették tovább, 800 millió 

HRK (113 millió euró) értékű kárt okozva. Egyikük - Damir Skugor, az INA földgáz-

kiskereskedelmi részlegének vezetője - a kormányzó HDZ párt tagja. 

A parlamenti ellenzéki pártok Andrej Plenkovic miniszterelnök lemondását követelték, de a 

miniszterelnök kényelmes és stabil többséggel rendelkezik a parlamentben, és nagyon 

valószínűtlennek tűnik, hogy a botrány miatt távoznia kellene. 

Davor Filipovic, a horvát gazdasági minisztérium kedden közölte, hogy a kormány az INA 

teljes igazgatótanácsának menesztését követelte a csalási ügy miatt. 

A MOL vezetőivel szerdán Zágrábban tartott találkozó után Filipovic azt mondta, hogy az 

igazgatótanács valamennyi tagja elvesztette a horvát kormány bizalmát. 

"Világossá tettem, hogy elvárom, hogy az INA igazgatótanácsának magyar tagjai is mondjanak 

le" - tette hozzá. 

A MOL az INA 49,08 százalékát birtokolja, de irányítási jogokat gyakorol a vállalat felett, 

amelyben a horvát államnak 44,84 százalékos részesedése van. 

Fasimon Sándort 2018 közepén nevezték ki az INA elnökévé. 

Newsbase, 2022.09.08. 

 

 

A Gazprom és Magyarország megállapodott a téli további gázszállításokról 

 

Magyarország és az orosz Gazprom gázipari óriásvállalat megállapodást írt alá, amely 

szeptemberben és októberben napi 5,8 millió köbméter gáz szállítását garantálja 

Magyarországnak az októberben aláírt hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felül - 

közölte Peter Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. 

A Gazprom augusztusban napi 2,6 millió köbméter többletgázt szállított az orosz gázóriással 

kötött 15 éves szerződésen felül, amely évi 4,5 milliárd köbméter gáz szállítását garantálja 

Szerbián és Ausztrián keresztül, Ukrajna megkerülésével. 

Magyarország a nyáron tárgyalásokat folytatott Moszkvával, hogy a 4,5 milliárd köbméteren 

felül további 700 millió köbméter gázhoz jusson. 

Magyarország ellenezte az orosz gázzal szembeni uniós szankciókra vonatkozó javaslatokat, 

valamint a tagállamok gázigényének jövő év március végéig történő önkéntes 15%-os 

csökkentésére vonatkozó felhívásokat. A kormány az uniós szankciókat okolja az európai 

energiaárak emelkedéséért. 

A blokk többi tagjával ellentétben tovább mélyíti az Oroszországtól való függőségét. Orbán 

Viktor rezsimje azzal dicsekedett, hogy az Oroszországgal fenntartott jó kapcsolatai kedvező 

gázárakat biztosítottak számára, és lehetővé teszik, hogy átvészelje a jelenlegi energiaválságot. 

Az Oroszországgal kötött gázüzletek árát azonban nem hozta nyilvánosságra, egy ellenzéki 

weboldal szerint azonban az ár a piaci ár felett van. 

A magyar kormány arra is rákényszerült, hogy megszüntesse a hazai tarifák befagyasztását, ami 

az egyik jellegzetes gazdaságpolitikája volt. Három hónappal áprilisi elsöprő választási 

győzelme után az Orbán-kormány kénytelen volt feladni kulcsfontosságú politikáját, mivel a 

költségvetési hiány nőtt, a forint pedig történelmi mélypontra gyengült. 

Magyarország földrajzi fekvése miatt, mivel tengerparttal nem rendelkező ország, "fizikailag 

lehetetlen Magyarország energiaellátását biztosítani orosz gázforrások felhasználása és 

figyelembevétele nélkül" - mondta Szijjártó. 
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A további mennyiségek hozzájárulnak Magyarország energiaellátásának biztonságához - 

mondta Szijjártó, hozzátéve, hogy lesz elegendő gáz Magyarországon. A magyarországi 

gáztárolókban lévő tartalékok meghaladták az éves átlagos fogyasztás 36,5 százalékát, szemben 

az uniós átlag 21,5 százalékával. A gáztartalékok a múlt héten a 6,33 milliárd köbméteres teljes 

kapacitás 61,3%-át tették ki. 

Az orosz Gazprom biztosítja Magyarország gázimportjának mintegy 90%-át a tavaly 

októberben aláírt 15 éves szerződés alapján, amely legalább 4,5 milliárd köbméter éves 

szállítást garantál.  

Newsbase, 2022.09.06. 

 

 

Zelei Gábor 

 

 

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

 

 

 

  

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu
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Napenergia tárolása Lítium akkumulátorban 
 

Úgy tűnik, az akkumulátor technikában egyelőre szerény a fejlődés. A lítium alapú 

akkumulátor tárolt energiasűrűsége a legnagyobb: 0,27 kWh/kg. Ami azt jelenti, hogy 1 kg 

tömegű akkuban majdcsak 1/3 kilowattóra villamos energia tárolható. Létrehozásához pedig 

„mindössze” 0,26 kg Lítiumra, mint kémiai elemre van szükség. Szerencsére termálvizeinkben 

literenként 50 μg26 Li27 is található más egyéb vegyi anyagok mellett. Bár a balfi28 ásványvíz 

ebben kiemelkedő. Nagyságrendekkel többet (0,22 mg/l) tartalmaz. 

A gombamód szaporodó PV29 napelem parkjaink, igaz főként értékes mezőgazdasági 

területeket foglalnak el csalóka ivóhelyet kínálva a természet madarainak, tűzveszélyt okozva 

a kiszáradt domboldalainkon és a háztetőkön, mintegy 20%-nyi kapacitásuknak megfelelő 

villamos energiát termelnek, a hazánk területére jellemző éves átlagban 2000 órányi napsütés 

alatt. 

 

 Néhány energiahordozó energia tartalma 

Energia 

hordozó 

Sűrűség 

kg/m3 

Energiatartalom 

MJ/kg MJ/m3 kWh/kg kWh/m3 

Hidrogén 0,09 130 11,7 36,1 3,2 

Földgáz 0,68 50 34,1 13,9 9,5 

Benzin 730 47 34310 13,1 9531 

Gázolaj 900 46 41400 12,8 11520 

Metanol 792 22,7 17978 6,3 4994 

Szén 1500 10 15000 2,8 4167 

Savas akku - 0,216 - 0,06 - 

Li-Ion akku - 0,97 - 0,27 - 

Li-Polimer akku - 0,97 - 0,27 - 

 

A napfény a természet ajándéka, érdemes hát kihasználnunk villamos áram és hő termelésére 

is. A napsütés azonban időben és térben is változó intenzitású, így változik napelemeink 

hasznos teljesítménye is. Előre kiszámíthatatlanul. Villamos rendszerünkben ez komoly 

szabályozási gondot okoz. Annál nagyobbat minél nagyobb a működő beépített PV 

kapacitásunk. Hazánkban már 3000 MW30 közelében van, ami gyorsan közelíti a beépített 

teljesítmény 4900 MW-os elméleti együttműködési határát. 

Sürgős tehát, hogy szóba kerüljön a Napból nyert villamos energia tárolási lehetősége. 

Aminek fontos előnye, hogy a napfényes időszak termelési csúcsai nem okoznak szabályozási 

gondot. Viszont a napsütéstől mentes éjszakai időben felhasználhatók. A drága import áram 

kiváltására ez egy gyümölcsöző lehetőség lenne már napjainkban is. 

  

 
26 mikrogramm = a kilogramm egymilliárdod része 
27 Li = a lítium fém kémiai vegyjele 
28 Balf = 1985-ig önálló község, ma Sopron településrésze 
29 PV = fotovillamos 
30 MW = egymillió Watt villamos teljesítmény 
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1. sz. ábra 2. sz. ábra 

Az akkumulátorok 

kapacitáscsökkenése a hőmérséklet 

függvényében Nagyfeszültségű Li akkumulátortelep 

 

Hazánkban a július hónapban van a legtöbb és leghosszabb napfényes nappal. Érdemes tehát 

számításunkat erre az időszakra végezni. Vizsgáljuk meg, hogy 6000 MW beépített 

teljesítmény esetén, amit (Nemzeti Energia Stratégiánk szellemében) gyorsan elérhetünk, 

mennyi lítium szükséges ahhoz, hogy nappal/éjjel azonos mennyiségű napvillany kerüljön 

hálózatunkba. Igen magas számot kapunk. Bár a világ 2019-es 650 000 tonnás termeléséhez 

képest ez a 9360 t nem tűnik jelentősnek. Ám ha éves 90 millió köbméternyi termálvíz 

termelésünkhöz hasonlítjuk, abból csupán 4,5 tonnát vonhatnánk ki… 

Legyárthatjuk tehát a mintegy 9,72 GWh31 villamos energia tárolására alkalmas kb. 36000 

tonnás akkutelep együttest, ami a legmelegebb júliusi felhőtlen nap fele napenergiáját naponta 

biztonsággal tárolhatja és legalább 10 esztendőn át komolyabb gond nélkül üzemelhet. Ezzel 

egy napi viszonylatban műszakilag megoldható a begyűjtött villamos energia éjjeli 

felhasználása is. 

A kecsegtető műszaki megoldás átgondolásával azonban még nem végeztünk. Az 

akkumulátorok -s a Lítium fém- fizikai és kémiai tulajdonságai miatt a Li-ion és Li-polimer 

cellák különösképp az egyenletes hőmérsékletet szeretik télen/nyáron egyaránt. (1. sz. ábra) 

Ennek biztosítása annál több energiát igényel, minél több részre osztjuk, országosan telepítve a 

részegységeket (2. sz. ábra). Ám így is a betáplált napi 9,72 GWh mintegy 90%-a 

visszanyerhető. Azonnal használható egyenáram képében, amit a hálózatba töltéshez csupán át 

kell alakítanunk 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültséggé. Szumma-szummárum 

elmondhatjuk, hogy a PV napelemekből nyert, eltárolt napáram közel 85%-át céljainkra 

használhatjuk. 

A nagyobb gond talán azzal van, hogy a napsütéses órák száma évszakok, hónapok, napok 

szerint változik. Ha egyszerűen fogalmazunk, a téli napsütés csupán 50%-a nyárinak. Az 

átmenet a hónapok során természetesen folyamatos, de nem egyenletes csökkenés, ám mértéke 

a napi időjárástól is függ.  

Az akkumulátoros energiatárolás sajátja, hogy a tárolt energia összes mennyisége -önkisülés 

miatt- terhelés nélkül is fogy. Nem jó ötlet tehát hosszú időn át (gondolva a télre) gyűjtögetni a 

Napáramot. Legalábbis akkumulátorban. Erre más eljárás alkalmas. Például a napárammal való 

vízbontás, a keletkezett hidrogén -mint vegyi energia- tárolása. Megfelelő turbógenerátorban 

égetve -igaz a befektetettnél jóval kevesebb, mintegy felényi- villamos áram termelhető. Ez mai 

tudásunk szerint az egyik jobb műszaki lehetőség a nyár/tél közti jelentős napfénymennyiségi 

és intenzitásbeli különbség kiegyenlítésére. Ám ez már egy másik történet. 

 

 

Livo László 

  

 
31 GWh = egymillió kiloWattóra villamos energia 
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A tudomány őszinteségre kötelez 
 

A Ne félj a széntől! címmel megjelent interjú (Demokrata, 2022. július 20.) a klímaváltozás 

természeti okairól, a tudomány bizonytalanságáról szólt. A terjedelmes válaszcikk (Demokrata, 

2022. augusztus 17.) szerzői (Hetesi Zsolt, Németh Zsolt, Ferencz Orsolya és Vörös Tamás) az 

IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) nézetét képviselik, miszerint a jelenkori 

éghajlatváltozás példátlan és azt az antropogén üvegházgáz-kibocsátás okozta. Szerintük „a 

klímaszkeptikusoknak nem jön ki a matek”. 

 

Immár ez legalább a negyedik nyílt ütközésem Ferencz Orsolya csapatával. 2019. augusztus 

13-ai Magyar Nemzet-cikkem után három nappal megjelent hármas interjújuk azzal kezdődött, 

hogy „tudományos körökben már régóta nem vita tárgya a klímaváltozás”. 2020. február 12-

én a Professzorok Batthyány Körébe Ferencz Orsolya öt segítőt hívott el, hatójukkal szemben 

kellett helytállnom. 2022. március 25-én hozzászóltam egy minősíthetetlenül inkorrekt 

előadásukhoz. Nézeteltérésem Ferencz Orsolyával és Hetesi Zsolttal egyébként kizárólag a 

klímaváltozás okainak eltérő megítélésére korlátozódik. Megbocsátón tűröm (de nem felejtem), 

hogy Hetesi Zsolt 2019-ben laposföld-hívőnek, 2020-ban liszenkoistának nevezett. Ők – velem 

ellentétben – meg vannak győződve az IPCC nézetének helyességéről. Ez szívük joga. De az 

nem, hogy bárkitől elvitassák a másként gondolkodás jogát. Tehát nem személyes ellentétről, 

hanem egyszerűen arról van szó, hogy nézőpontjainkból homlokegyenest eltérő klíma- és 

energiapolitika adódik. Az övékből a dekarbonizáció indokoltsága, az enyémből annak teljes 

értelmetlensége következik. Ki lehet találni, hogy melyik lett az ún. „tudományos” világnézet… 

 

A dekarbonizáció alapjául szolgáló klímapolitikát a Párizsi Megállapodás (Magyarországon a 

2016. évi L. törvény) öntötte jogilag kötelező, a kormányok kezét gúzsba kötő formába. Fontos 

nemzetközi fejlemény, hogy az ENSZ (valamint a Világgazdasági Fórum és az Európai 

Bizottság is) 2019-ben fordult rá az ún. transzformatív klímapolitikára. Ezt akkor a legtöbben 

nem is értették, mit jelent. Nos, a globális világkormányzás bevezetését jelenti, aminek a fő 

hivatkozási alapja a klímaváltozás miatti állítólagos fenyegetettség. (A fejleményekre napra 

pontosan emlékszem, hiszen Föld és ember című akadémiai székfoglaló előadásom az ENSZ-

klímacsúcs előtti hétre esett.) A Magyar Tudományos Akadémia sajnos a nyugati 

intézményekre általánosan jellemző hozzáállást tette magáévá. Klímaváltozási és 

fenntarthatósági ügyekben írt MTA-n belüli leveleimre és kezdeményezéseimre érdemi 

válaszok nem születtek. Egy hetven oldalas nemzetközi tanulmányunkban [2] például 

összegyűjtöttük a naptevékenységi és hőmérsékleti idősorokra vonatkozó összes létező verziót, 

és kimutattuk, hogy a klímaváltozás antropogén vagy természetes eredetére vonatkozó 

következtetés egyszerűen attól függ, hogy mely adatsorokat fogadjuk el mértékadónak. Az 

MTA Földtudományok Osztályának vezetése azonban hallani sem akart az IPCC 

következtetésének ellentmondó érvelésről. Csak úgy voltak hajlandók az mta.hu-n hírt adni 

róla, hogy egyidejűleg megjelenik egy sematikusan elfogadtatott állásfoglalás [3] is. Biztos 

vagyok benne, hogy ha lehetnének nyílt viták, átszakadna a gát. 

 

Az álnaiv válaszcikk most azt akarja elhitetni, hogy a „tudomány” döntötte el, hogy mi lett a 

klímapolitika alapja. Valamint azt, hogy a tudományos publikációs rendszer egészséges. 

Sajnos, nem így van. A tekintélyesebb folyóiratokban e témakörben rendkívül gyakori a kritikus 

kéziratok visszautasítása, vagy a mondanivaló elhomályosítása. Így járt többek között Barcza 

Szabolcs (1944–2021), aki elméleti fizikai meggondolásból azt mutatta ki, hogy a CO2 

legfeljebb 21±7 százalékos szerepet játszhat a felmelegedésben [3]. 

 

Mivel a klímaváltozásban minden mindennel összefügg, nem csak az atmoszféra és a 

hidroszféra folyamataira kell figyelni, hanem mindenre, ami a geo-, a bio- és a krioszférában, 

valamint a Földön kívül történik. Sok-sok erőfeszítés és tudományos tapasztalat kell ahhoz, 

hogy valaki elfogadható szinten el tudjon igazodni az ismeretek sokszor megtévesztő 



 

 40 

tengerében. Három éve szüntelenül követem a klímaváltozás tényeiről és a meghatározó 

folyamatokról szóló tudományos publikációkat. Amit írok és mondok, az a szakirodalom 

elemzésén, valamint saját munkáimon alapszik. A kérdéskör jövőformáló jelentőségét 

felismerve, felelősségtudatból vagyok jelen különféle józan közéleti fórumokon. Idehaza 

bárkivel kész vagyok korrekt tudományos vitára kiállni. Már van egy nemzetközi szervezet is: 

a CLINTEL, azaz „Klímaintelligencia”. Guus Berkhout elnök (holland geofizikus akadémikus) 

és más külföldi szaktekintélyek írásaival magyarul is lehet találkozni.  

 

A tényszerű észrevételekre a következő választ adom: 

– A 90 W/m2 éves napsugárzás-ingadozás említésével arra kívántam felhívni a figyelmet, hogy 

a földi sugárzási energia-egyensúlyban szerepet játszó tényezők meghatározását többek között 

e – két nagyságrenddel nagyobb teljesítménysűrűségű – jelenség is nehezíti. Ezt a szerzők 

tévedésnek tartják. Nos, azt bizonyára nem vitatják, hogy a Föld a Nap körül enyhén elliptikus 

pályán kering. Január elején (amikor a déli féltekén van nyár) Földünk körülbelül 3,3%-kal 

közelebb van a Naphoz, mint július elején. Mivel a napsugárzás a Naptól való távolság 

négyzetével fordítottan arányos, a napsugárzást mérő TSI-műholdak januárban körülbelül 

6,7%-kal, vagyis 91 W/m2-rel eleve nagyobb értékeket észlelnek, mint júliusban.  

– Az eredeti interjúban szereplő 0,6 W/m2±17 W/m2 számadatot, sőt magát az ábrát is) egy 

konkrét tudományos publikációból vettem át, a forrás megjelölésével (Graeme L. Stephens, 

2012, Nature Geosciences, DOI:10.1038/NGEO1580, 1. ábra). Hetesiék 2. ábrája IPCC-

adatokon alapszik. Köztudomású, hogy az IPCC konszenzus-vezérelt. Ez azt jelenti, hogy a 

publikációk sokaságából egyetlen számadat-táblázatot készítenek. Az IPCC-gépezet kimeneti 

oldalán a klímapolitikailag fontosnak tartott tényező számértéke valahogy mindig csodásan 

megnagyobbodik, hibahatára pedig lecsökken ahhoz képest, amilyen egy mégoly tekintélyes 

publikációban volt. (Közbevetőleg megjegyzem, hogy Hetesiék helyében én nem az IPCC 5. 

jelentéséből, hanem a sokkal frissebb 6. jelentésből, az AR6-ból mutattam volna adatokat.) 

Hetesiék 2. ábráját (vagy akár az AR6 7.6 ábráját) nézegetve őszintén elcsodálkozhatunk azon, 

hogy a Földet átlagosan 340 W/m2 teljesítménysűrűséggel éltető Napnak a sugárzási 

kényszerben milyen lehetetlenül kicsiny változást engedélyez az IPCC, és azon is, hogy a 

vízpára üvegházhatását fel sem tüntetik. A legnagyobb probléma az efféle listázással azonban 

az, hogy az éghajlat-alakító erőket és hatótényezőket lehetetlen úgy kategorizálni, ahogy azt az 

IPCC szeretné! Az IPCC mindig ugyanazt a kaptafát alkalmazza, csakhogy a természet ennél 

sokkal, de sokkal változatosabb. 

– Az a mondat, hogy „az emberiség a szén-dioxid szintjét 280-ról 420 ppm-re emelte”, 

többszörösen vitatható. Egyrészt a 19. századi mérési adatok sokkal színesebb tér- és időbeli 

mintázatról árulkodnak [4, 5]. Az 1958-tól elérhető hawaii obszervatóriumi CO2-szint tényleg 

emelkedik évről-évre. Még akkor is, amikor a hőmérséklet csökkent (kb. 1975-ig), vagy alig 

változott (2000–2015 között). Sőt akkor is rendületlenül nőtt, amikor (2021-ben) az emberi 

kibocsátás az előző évihez képest határozottan csökkent. Van valóságmagva annak, amit 

válaszukban írnak, csakhogy a COVID előtt még az volt a fő narratíva, hogy a légköri CO2-

szint kizárólag az antropogén kibocsátás növekedése miatt emelkedik. Ha ez valóban így lenne, 

akkor az antropogén kibocsátás visszaesésének látszódnia kellett volna a CO2-koncentráció 

alakulásában. Nem látszott meg. Azaz végre kiderült, hogy vannak jelentősebb szereplők is. A 

légköri szén-dioxid-háztartásban elfogadható pontossággal egyedül az emberi kibocsátást 

ismerjük. A természetes forrásokat és nyelőket valójában csak becsülni tudjuk. Miért ne 

változhatnának ezek is különféle időléptékekben, dinamikusan? Számos publikáció azt jelzi 

(például [6]), hogy e téren sok meglepetésben lehet még részünk.  

– Azt írják, hogy „az 1970-es években volt néhány év, amikor az átlagnál hűvösebb volt”. Ez 

elfedi a valóságot, mert az összességében csökkenő hőmérsékleti trend 1940 táján kezdődött, 

és legalább három évtizeden át tartott.  

– A cikkben még számos további hibát vélnek, ezek közül hármat említenek meg. Kettőben 

igazuk van, ezekért köszönettel tartozom. 1. „a kis felmelegedés Kr. u. 500˗900 között nem 

globális jelenség volt”. Erről az eredeti interjúban nem volt szó. Tény azonban, hogy a múltbeli 

lehűlések és felmelegedések lokális kontra globális jellegének megítélése mögött jórészt elvi 
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ellentét áll. A hokibotgörbe szerzője, Michael Mann épp a történelmi megfigyelések korlátozott 

kiterjedésére hivatkozva lapította el a történelmi hőmérsékleti idősor ipari forradalom előtti 

szakaszát. Ennek következtében a 0–1800 közötti rész olyan egyenes lett, mint egy elfektetett 

hokiütő szára, amiből a legutóbbi 200 évre vonatkozó hőmérsékleti idősor meredeken ível 

felfelé. Miközben tagadhatatlan, hogy a Föld teljesen különböző pontjairól kerülnek elő 

egyidejű és azonos előjelű változások bizonyítékai. 2. A Nap mágneses terének 

polaritásváltásával kapcsolatban sajnálatos elírás történt. Valóban, a Nap mágneses tere minden 

egyes naptevékenységi ciklus tetőpontján vált polaritást. Így lesz a periódusideje kb. 22 év, 

szemben a naptevékenységi ciklus kb. 11 éves periódusidejével. 3. Végül, a CO2-szint 

fotoszintézisben játszott szerepéről, amit feltétlenül kell tudni, az az, hogy az emelkedő CO2-

szint a növényeknek jó, a csökkenő pedig rossz. Hetesi Zsolték pontosítása a részleteket illetően 

helyénvaló: az ipari forradalom előtti CO2-szint nem felére, hanem nagyjából harmadára 

csökkenése esetén állna le teljesen a fotoszintézis.  

 

Vitatom az összegző állításaikat is. Mindenekelőtt azt, hogy „a tudományos közösség elsöprő 

többségének van igaza a kis létszámú klímaszkeptikus közösséggel szemben.” „Elsöprő” 

többségről legfeljebb a megszólalók arányáról szólva beszélhetünk. A különféle – letagadott, 

de létező – kapuőrök ellenére elképesztően sok értékes tudományos publikáció születik, 

csakhogy ezeket elhallgatják. A közvéleményhez pedig csak esetlegesen, de szélsőségesen 

felnagyítva, a klímapánik-keltésbe beágyazottan jutnak el. Néhány friss példa: „Rövidebb ideig 

tart egy földi nap, mint valaha, és nem tudják, miért”; „Rohamosan gyengül a Föld mágneses 

védőpajzsa”, „Hatalmas, halálos katasztrófára figyelmeztetnek a tudósok: bármikor 

bekövetkezhet”. A sor a végtelenségig folytatható. Tény, hogy a legtöbb szenzációhajhász 

írásnak megtalálható és beazonosítható a friss és komoly tudományos eredete. Az 

elbulvárosítással azonban éppen a lényeget igyekeznek eltakarni: azt, hogy a földi éghajlati 

rendszerre az üvegházgáz-kibocsátáshoz képest sokkal nagyobb, és attól teljesen független 

természeti változások is hatnak. Inkorrekt tehát a sokféle természeti változás és kölcsönhatás 

mindenféle megnyilvánulását a CO2-kibocsátásnak tulajdonítani.  

 

A tudomány őszinte igazságkeresésre, és nem tudományon kívüli intézmények iránti hűségre 

kötelez. 
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Egy nyugállományú olajmérnök füstölgései… 
Számháború 

 

Magyarországon 2022. augusztus 26-án és 27-én ismét háború tört ki, ugyan nem fegyveres 

konfliktus, hanem számháború. Augusztus 26-án Bázakerettyén (Dunától nyugatra) és 

augusztus 27-én Bükkszéken (Dunától keletre) is megünnepelték a mai magyarországi ipari 

méretű szénhidrogén-termelés kezdetének 85-ik születésnapját. Mindkét helyen elhangzott, 

hogy ott indult el a mai Magyarország területén először az ipari méretű szénhidrogén-termelés. 

Hát akkor nézzük a számokat! 

 

Történelmi Magyarország 

Kissármás 

Az Erdélyi-medencében a műtrágya, és emellett már a háborús hangulat miatt is kívánatos 

robbanószer-gyártás alapanyagát jelentő kálisó kutatására és feltárására a Magyar Kincstár 

1908-ban telepített Nagysármás-1. fúrás ugyan 627 méteres talpmélységnél az egyre növekvő 

rétegomlás következtében elszerencsétlenedett, azonban sós vizet és éghető gáznyomokat 

jelzett. Még mindig a kálisó kutatására a Kissármás-2. fúrás mélyítését 1908. november 26-án 

kezdték el. November 28-án 22 méter mélységet értek el, és akkor jelentkeztek először a 

fúrólyukban az éghető gázok, ugyanakkor percenként 10 liter sósvíz is bugyogott elő a 

fúrólyukból. December 14-én 114 méter mélységből, 1909. január 12-én 160 méter mélységből, 

január 26-án 192 méter mélységből, január 30-án és február 27-én 270,4 méter mélységből is 

gázbeáramlást kaptak. A fúrás közben a rétegből beáramló gáz napról-napra növekedett és 

végül 1909. április 22-én 301,9 méter mélységnél gázkitörés következett be. A 287,98 méter 

mélységig beépített 279 mm-es béléscsőoszlopon keresztül napi 864 000 m3 99,25 % 

metántartalmú (CH4) száraz, vízmentes gáz tört a felszínre. A gázkiáramlás elzárását csak 1911. 

július 30-án tudták megvalósítani, addig 27 hónapon keresztül napi 864 000 m3 gáz ment a 

levegőbe. Ez a kissármási gázkút a világon a negyedik, Európának a legnagyobb hozamú 

gázkútja volt. Ez a kút találta meg az erdélyi medence világviszonylatban is jelentős gázkincsét. 

1911 és 1914 között a kút zárva volt, a béléscsövön 28 bar nyomás volt végig. A gázkút 1914-

1933 között a Sármás – Torda – Marosújvár gázvezetékre kapcsolva részt vett az erdélyi 

gázellátásban. Az elmondottak alapján kijelenthető: 

A történelmi Magyarországon az ipar méretű földgáztermelés Kissármáson kezdődött 

1911. július 30-án. 

 

Egbell 

A Magyar Kincstár felszíni geológiai kutatásainak befejezése után 1913. október 25-én 

kezdődött el az Egbell-1. jelű kutatófúrás mélyítése. 1913. november 27-én délután 118 méteres 

talpmélységnél jelentkeztek a földgáz első nyomai buborékok alakjában a fúrólyukban lévő víz 

felszínén. A fúrást folytatták és 144,2 és 146,8 méter között eljutottak a második földgáztermelő 

rétegig, amely napi 8000 m3 földgázt termelt naponta. 160,3 méter mélyen találták meg a 

harmadik földgáztartalmú réteget, amelyből 7000 m3/nap földgáztermelést kaptak. A 163,5 

méter mélységben lévő kőolajtartalmú homokkövet 2014. január 10-én fúrták meg, amelyből 

napi 15 tonna kőolajat és 10-12 000 m3 földgázt termeltek. Az egbelli szénhidrogénmezőben 

1913-1918 évek között 72, többnyire sekély mélységű fúrást mélyítettek, 18 kincstári 

fúróberendezéssel. 1918. november 1-ig összesen 283 625 mázsa kőolajat termeltek ki. Az 

elmondottak alapján kijelenthető: 

A történelmi Magyarországon az ipar méretű kőolajtermelés Egbellben kezdődött 1914. 

január 10-én. 
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Kissármás-2. gázkút 1910 nyarán 

 

 
Egbell-1. fúrás 

 

Mai Magyarország 

Budafapuszta 

Az EUROGASCO (European Gas and Electric Company) geológusai biztosra vették, hogy a 

Zala megyei Budafapuszta környékén – noha itt az 1920-as években a Hungarian Oil Syndicate 

Limited fúrása nem hozott eredményt – érdemes még próbálkozni. A Budafa-1. fúrás 1936. 

július 13-án kezdődött és 1937. március 13-án fejeződött be 1754 méter mélységben. A 



 

 44 

munkálatok közben 1937. február 9-én rétegvizsgálóval megvizsgálták az 1053-1076 méter 

közötti rétegeket, és belőlük egy napra számítva 28 000 m3 erősen benzinszagú gázt kaptak. 

Mivel a fúrószár a továbbfúrás során megszorult, a kutat nem tudták műszakilag szabályszerűen 

befejezni és kivizsgálni, így az 1060-1080 méter közötti szakasz földgáztermelésre képezték ki. 

Ez a kút 1937. április 11-től 1938. márciusáig szolgáltatott földgázt a Budafa-2. és a Budafa-3. 

fúrások kazánjaihoz. Azután lezárták. A bíztató eredmények alapján 1937. április 14-én 

megkezdték a Budafa-2. fúrás mélyítését, amelynek munkálatai 1937. szeptember 29-én 

fejeződtek be 1081 méter talpmélységnél. Ebben a fúrólyukban is megismétlődött a Budafa-1. 

fúrás mélyítésénél bekövetkezett műszaki baleset és a fúrólyuk alsó részét (1309,9-1801 méter) 

nem tudták kivizsgálni. Az 1238-1278 méter között elhelyezett cementdugóval a fúrólyuk alsó 

részét kizárták. Az 1204-1208 méter és az 1169-1178 méter közötti két szint közös vizsgálatával 

1937. november 21-én a kút 10 mm-es fúvókán napi 62-65,6 m3 jó minőségű, benzines kőolajat 

és 10 300 m3 kisérőgázt adott. A folyamatos kőolajtermelés 1937. december 16-tól kezdődött, 

ugyanis akkorra készült el a gázleválasztó szeparátor és a két tárolótartály, ami elengedhetetlen 

volt ahhoz, hogy a rendszeres kitermelés megkezdődhessen. Az elmondottak alapján 

kijelenthető: 

Budafapusztán az ipari méretű kőolajtermelés 1937. december 16-án kezdődött. 

 

 
Budafa-2. kútból folyik a kőolaj az ideiglenes tárolómedencébe 1937. november 21-én 

 

Bükkszék 

Bükkszéken a Magyar Kincstár 1936. december 6-án indította meg az első mélyfúrást. A 

Bükkszék-1. fúrásnál már 135-138 méter mélységben jelentkeztek kőolajnyomok. A fúrás 

folytatásakor 1937. február 21-én 263 méter mélyben vízmentes kőolajtartalmú szint 

jelentkezett, ebből kanalazással pár nap alatt 150 liter kőolajat lehetett termelni. Továbbfúrást 

követően a fúrólyuk 326 és 388 méter közötti szakaszából már 200-300 liter kőolaj volt pár 

napon át kanalazható és helyenként mélyebben is volt kőolajnyom. A kutatófúrást 1937. 

szeptember 16-án fejezték be. Az első fúrás biztató eredménye indokolta azt, hogy teljes erővel 

indítsák meg a bükkszéki boltozat megkutatását. 1937. március 19-én indult meg a Bükkszék-

2. fúrás, majd 40 nap alatt 286,2 méter mélységig jutott le a viszonylag erős kőolajszintig. A 

kőolaj kitermelése 1937. április 28-án megkezdődött, túlnyomórészt dugattyúzással és 

kanalazással, azonban a kezdetben három kút felszállva is termelt kőolajat. 1946-ig (zömmel 
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1940-ig) összesen 69 kutató- és feltáró fúrást mélyítettek le 24 425,3 méter összhosszban. A 

fúrásoknak megközelítően 60%-a termelőkút lett. A mező hozama 1938-ban sem haladta meg 

a napi 25 tonnát. A Bükkszék-mezőből kitermelt kőolaj mennyisége 1940. május 1-ig 10 000 

tonna volt. 1943-ban a termelés már csak 1 tonnára csökkent, utána a mező teljesen kimerült és 

a kőolajbányászatot leállították. Bükkszék hozama és jelentősége eltörpül ugyan a 

budafapusztai mellett, de mivel értékesíthető volt, ipari méretűnek lehet és kell is tekinteni. Az 

elmondottak alapján kijelenthető: 

Bükkszéken az ipari méretű kőolajtermelés 1937. április 28-án kezdődött. 

 

 
Bükkszék-1. fúrás 

 

Összegzés 

Tehát Bükkszéken 1937. április 28-án indult meg az ipari méretű kőolaj-kitermelés. A Budafa-

1. kút 1937. április 11-től kezdve termelt földgázt némi kőolajjal. A Budafa-2. kútból az 1937. 

november 21-én végzett rétegvizsgálat napi 62-65,6 m3 (~52,7-55,8 tonna) kőolajat adott, az 

ipari méretű kitermelés 1937. december 16-án kezdődött meg. A mai Magyarország területén a 

szénhidrogén-kitermelés kezdetének pontos dátuma ezek szerint vitatható, valamint az is, hogy 

kit illet meg az „első felfedezés” dicsősége: Az amerikai EUROGASCO-t vagy a Magyar 

Kincstárt (Magyar Királyi Állami Földtani Intézetet)? Ez nem is fontos. Gyermekded, olyan 

homokozói vetélkedés. Fontos, hogy a trianoni veszteség után ismét szénhidrogént találtak 

Magyarországon és elindulhatott egy iparág sikeres története. Az elmondottak alapján 

kijelenthető, továbbá ezzel nem sérthető meg senki emléke és a számháborúnak is ezzel talán 

vége lehet:  

A mai Magyarországon az ipari méretű szénhidrogén-termelés Budafapusztán és 

Bükkszéken kezdődött 1937-ben. 

 

id. Ősz Árpád  
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

 

XXIV. 

Féldomborművek 

 

Tulsa (Oklahoma, USA) 

Tulsa 1901-ben még egy alvó kisváros volt az Arkansas folyó partja közelében. Azonban 1901-

ben a városka területén a Sue Bland No.1 fúrással kőolajat találtak és ezzel megkezdődött a 

fejlődés. Még nagyobb lökést adott a fejlődésnek, amikor 1905-ben Tulsa belvárosától délre a 

Glenpool városrészben felfedezték a Glenpool óriási szénhidrogénmezőt. Tulsa népessége 

1930-ra 140 000 fölé emelkedett és a kőolaj kereskedelmi központjává vált. A volt 

Kereskedelmi Kamara homlokzatán van a „Kőolaj főváros” (Oil Capital) féldombormű, amely 

a kőolaj szerepét és fontosságát szimbolizálja a városban. 

 

 
 

London (Egyesült Királyság) 

A Hornsey Gas Company 1857-ben alakult, azonban a gázgyártást csak 1861-ben kezdték el. 

Ellátási területe London Hornsey városrészére terjedt ki. A társaság 1939-ben a Délkeleti 

Gázipari Társaság irányítása alá került. 1957-ig működött, amikor a gázgyártás megszűnt, az 

üzemet bezárták, majd később lebontották. A társaság központi székházán 1937. augusztusában 

a gázfelhasználással kapcsolatos féldomborműveket helyeztek el. 
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Gáz a lakásfűtésére Gáz a vízmelegítésre 

  

  
Gáz a világításra Gáz a főzésre 

  

  
Gáz a bányászok világítására Gáz a laboratóriumi munkához 
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Dogboi (Asszam, India) 

A kőolaj létezéséről Indiában először 1825-ben tudósítottak, amikor a Felső – Assam 

dzsungelébe behatoló brit hadsereg tisztjei említést tettek róla. Az Assam Vasúti és 

Kereskedelmi Rt. vasútépítőinek angol mérnökei 1867-ben felfigyeltek arra, hogy a munkába 

fogott elefántok fáradt vagy megsérült lábait olajszagú fekete sárban gyógyították a munkások. 

Ennek hírére 1889 szeptemberében megkezdték az első fúrás mélyítését és 1890 novemberében 

662 láb (202 m) mélységben meg is találták a kőolajat. Ennek hatására 1899-ben megalapították 

az Asszam Oil Company-t, amelynek 1901-ben készült el a kőolaj- finomítója. A ma is működő 

finomító bejáratánál található a féldomborműves emlékmű. 

 

 
 

Szentpétervár (Oroszország) 

Ha metró és Kelet-Európa, akkor Moszkva és Oroszország. Az orosz főváros alatti világ 

szépsége és grandiozitása legendás, látszik, hogy az elvtársak apait-anyait beleadtak, hogy az 

egyik legfontosabb presztízsprojektet hibátlanul behúzzák. Hasonló volt a szemlélet a második 

legnagyobb orosz városban, Szentpéterváron is, ahol a moszkvaihoz képest 20 éves késéssel 

szintén megindultak a szerelvények a sarló-kalapácsos földalatti „báltermek” között. A 

szentpétervári metró 1955-ben nyílt meg, jelenleg 5 vonala és 67 állomása van, hossza 113,5 

km, naponta 2,15 millió, évente 740 millió utas utazik rajta. Az egyik állomáson a szovjet ipart 

bemutató féldomborművek vannak, többek között a szénhidrogénipart jelképező fúrótorony és 

kiömlő kőolaj. 
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Paris (Franciaország) 

Az üzemanyagkanna általában fém vagy műanyag kivitelben készül, térfogata szerint lehet 5-

10-20 literes. A német típusú fémkanna kifejlesztése előtt háromszögletű fém kannákat 

használtak mind polgári, mind katonai célokra. A mai használatos üzemanyagkanna végleges 

formáját 1937-ben kapta, amikor a berlini Ambi-Budd (ABP) Presswerk GmbH átdolgozta. A 

második világháború során elsőnek Svájc, Olaszország és Franciaország használta a német 

kannákat. Nemcsak üzemanyag szállítására használták őket, hanem ivóvíz szállítására is. 

Utóbbi kannákat fehér megkülönböztető jelzéssel látták el és felirattal. Az utókor számára az 

üzemanyagkannát a francia autóklub, az Automobile Club France (ACF) székházán lévő 

domborművön örökítették meg.  

 

 
 

(Folytatjuk)                                                                                                   id. Ősz Árpád 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1jc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszorsz%C3%A1g
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