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Ismét ülésezett az Elnökség
Egyesületünk Elnöksége 2022. szeptember 15-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel tartotta
ülését.
Helyszín: OMBKE székház és Zoom meeting (online)

Az Elnökségi ülés napirendje:
1.

Elnöki megnyitó
Előadó: Dr. Hatala Pál, elnök

2.

Előterjesztés a Honlap készítési pályázat eredményéről
Előadó: Dr. Szombatfalvy Anna, alelnök

3.

Előterjesztés a költségelszámolás rendjéről

Előadó: Kőrösi Tamás, alelnök
4.

Az SZMSZ egyeztetése
Előadó: Lengyel Károly, az Alapszabály Bizottság elnöke

5.

Egyebek

Az Elnökség az elnök tájékoztatását egy tartózkodás mellett elfogadta.
Megtárgyalta az új honlap készítésére vonatkozó előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadta.
A költségelszámolás rendjéről szóló előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel
fogalmazódott meg, egy későbbi elnökségi ülésen újra fogja azt tárgyalni.
Az SzMSz egyeztetésében tovább haladt az Elnökség.
Az Elnökség az Egyebekben megtárgyalta id. Ősz Árpád tiszteleti tagunk alábbi javaslatát:
„Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Elnöksége
Budapest
Tisztelt Elnökség!
1. Az Alapszabály 5.§ A tagok jogai (6) bekezdés kimondja, hogy “A tag joga, hogy az Egyesület
működéséről, határozatairól tájékoztatást kapjon…A tag joga, hogy nyilvános rendezvényeken
a meghirdetett feltételekkel részt vegyen…”
Ennek értelmében jogom van arra, hogy az elnökség által hozott határozatokat megismerjem.
Az igaz, hogy a Hírlevél az elnökségi ülések napirendjéről ad tájékoztatót (elnökségi ülések:
2022. 06. 02., 2022. 07.06., 2022. 07. 20., 2022.08. 24.), azonban a határozatokat sehol sem
találom. Olyan mondatok vannak a Hírlevélben, hogy: “Elnökség minden felvetést megtárgyalt
és határozatokat hozott” (2022. 07. 20.) vagy “Elnökség minden napirendi pontot és

előterjesztést elfogadott” (2022. 08. 24.). A fenti alapján kérem és javaslom, hogy az eddigi
Elnökségi határozatokat a következő Hírlevélben az Elnökség hozza nyilvánosságra és a
továbbiakban az Elnökségi ülést követő Hírlevélben a határozatok megjelenjenek.
2. Az Alapszabály 10.§ Az elnökség (17) bekezdés kimondja, hogy “Az Elnökség ülései
nyilvánosak, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.”
Ennek értelmében jogom van arra, hogy Elnökségi üléseken személyesen vagy zoom meeting
formájában részt vehessek. Nem tudom, hogy mások is jelezték-e már, de én élni szándékozom
ezen tagsági jogommal. A fentiek alapján kérem és javaslom, hogy az elnökségi ülést megelőző
Hírlevélben az ülés időpontja és helye, valamint a zoom meeting elérhetési formája
megjelenjen.
Jó szerencsét!
id. Ősz Árpád
tiszteleti tag”
A még hiányzó határozatok folyamatosan feltöltésre kerülnek az Egyesület Honlapján.
Az Egyesület következő elnökségi ülésére 2022.09.21.-én 16:00-i kezdettel kerül sor az
Egyesület székházában.
Napirend:
1. Elnöki megnyitó
Előadó: Dr. Hatala Pál, elnök
2. Az SZMSZ egyeztetése
Előadó: Zelei Gábor, egyesületi igazgató
3. Egyebek

Az elnökség részletesen megvitatta a tagok részvételének az Egyesület szempontjából
megfelelő formai és tartalmi lehetőségeit és az alábbiakat fogadta el:
- Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Elnökségi ülés nyilvános (nem zárt ülés) részén
tanácskozási, illetve döntési jog nélkül.
Aki online kíván részt venni az ülésen, az az alábbi link segítségével teheti meg:
https://meet.google.com/fad-vody-piw
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Tagdíjfizetés helyzete
Tisztelt Tagtársak!
Az Egyesület kimutatása szerint 2022.09.15-ig mindösszesen 1120 tag fizette be a tagdíját és
1381 tagtárs befizetése eddig elmaradt.
A Titkárság minden Hírlevélben és a Honlapon keresztül is tájékoztatja a tagságot a
tagdíjfizetés rendjéről.
Minden tagtárs részére, akinek a kimutatásunk szerint elmaradása van, kiküldtük a tagdíjfizetési
felhívást, sárga csekkel együtt.
Azon tagtársaink, akik 2022-ben nem fizetik be aktuális elmaradásaikat, az Alapszabályunk
rendelkezése szerint 2023-ban az Elnökségnek tagságukat törölni kell.
Tisztelettel kérek minden érintettet, hogy amennyiben továbbra is az Egyesület tagja kíván
maradni, mielőbb rendezze tartozását.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

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:
10200830-3231011900000000).

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

MEGHÍVÓ
Tisztelt Tagtársak!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Öntészettörténeti és Múzeumi Szakcsoport
2022. október 4-én (kedden) 14 órai kezdettel Péch Antal „tájékoztató”-névtábla avatást
és helyi megemlékezést tart a Péch Antal Emlékév részeként.
Helyszín: 1029 Budapest, II. kerület Péch Antal utca 1. (az utcatábla elhelyezés helye),
NAPIREND:
1. Budapest II. kerület polgármestere rövid köszöntőjében átadja az utca, és a kerület
lakóinak az utca névadójára, Péch Antal bányamérnökre és munkásságára emlékeztető
utcatáblát.
2. Az OMBKE képviselője méltatja Péch Antal munkásságát rövid beszédében.
Az ünneplő, megemlékező társaság átmegy a Klebelsberg Kultúrkúriába a
gyalogösvény (kb. 150 m) és 3 megálló az 57-es busszal, ami közvetlenül a Kultúrkúria
előtt áll meg.
Ott valamennyi süti és üdítő várja a vendégeket, ünneplőket, lehet előadás, lehet szabad
beszélgetés.
3. Előadás: Péch Antal élete, munkássága. Helye: A II. Kerület hidegkúti Klebelsberg
Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom utca 2.) egyik előadóterme.
4. Kötetlen beszélgetés, amelyre tisztelettel várja a kedves vendégeket a kerület
Önkormányzata és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület.
Szíves megjelenésükre számítunk!
Jó szerencsét!
Káplánné Juhász Márta
szakcsoport titkár sk.
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Knappentag és Szalamander Selmecen
Egyesületünk idén ismét nagy létszámmal vett rész a nagysikerű selmeci rendezvényeken.
A rendezvényekről készült videókat folyamatosan töltjük fel az Egyesület YouTube
csatornájára.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Gondolatok a 2022-es Selmecbányai Szalamander egy
eseményéről
Selmecbánya, 2022. IX. 17. 13:00., Nagyboldogasszony templom
A megjelölt időpontnál 6 perccel később, a pontosan megtervezett forgatókönyvtől, liturgiától
kicsit eltérően a templom főbejáratában megszólalt a klopacska. Összetéveszthetetlen pattanós,
lassú hangjával elindult az oltár felé, mellyel jelet adott a mögötte felsorakozott Szent Borbála
Akadémiai Kör tagjainak, több bányász szervezet zászlait tartóknak – a szertartás elkezdődik.
A templomot teljesen megtöltő hívek most is állva fogadták hivatásuk szimbólumait, az
egyesület tagjait és a szentélybe érkező celebráló lelkészeket. A klopacska egyszerű, de
tiszteletet parancsoló éles hangja után az orgona a „Tisztelet a bányász szaknak” dallamának
megszólaltatásával tovább fokozta az összesereglettekben a kezdő hangok és látvány keltette
emelkedett várakozását.
Az ünnepi istentiszteletnek helyt adó templom plébánosának üdvözlő szavaival elkezdődött
Selmecbányán, a Szalamanderen 8. alkalommal szervezett, ökumenikus – evangélikus,
katolikus, református - hálaadás. Az eddigiektől azon eltéréssel, hogy a város a mostani
Szalamanderrel egybekötve az Európai Bányász – Kohász Napoknak is helyt adott, ami a
szervezőket arra sarkalta, hogy most három nyelven, magyarul, németül, szlovákul hangozzék
el az ige és minél többen anyanyelvükön énekelhessék, mondhassák imáikat.
Mint az eseményről beszámoló, nem gondolnám, hogy az igehirdetés elemzésének itt helyet
kellene adni. De annyit meg kívánok jegyezni, hogy a Kárpát-medence egyik leggazdagabb
ipari, kulturális és több nemzetiségű, színes múltjával rendelkező városka talán az egyik legjobb
hely az első és második isteni parancs elhangzott hirdetésére.
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. ...
... Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22:36-40)
Nem csak a három ősi, bányász-kohász-erdész hivatás fizikai nehézségei tartanak össze
bennünket, hanem szellemi hátterünk is van, ami lélekben erősít minket.
Minden idézet, minden áldás, minden ima elhangzott három nyelven. Minden nyelven zengtek
nagyszerű orgona kísérettel a hálaadó énekek. A zenei részek „nagy I” betűjére pedig talán az
igemagyarázatot követő klarinét szóló színvonala tette fel a pontot!
A hivatalos liturgiai részt követően a hálaadást szervezők megköszönve a lelkészek szolgálatát,
kérték a nagytiszteletű urakat, hogy a jelenlévő zászlókat áldják meg! A felekezeti rítusok
szerinti áldások után pedig felhangzott a Bányász himnusz.
„Isten kezében életünk, Ő megsegít, reméljük!”
Aki jelen volt, átérezhette milyen is az elhangzottakkal, a történtekkel az „Egekbe szállani fel,
fel”!
A hálaadás záró mozzanata volt az ünnepélyes kivonulás az orgona zengő akkordjai mellett. A
templom előtti kis téren mosolygóan szikrázó napfény fogadta a zászlók és lelkészek vezette
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ünneplőket, akik csak jöttek, jöttek és többek szemében jól látható volt valami apró, legördülő
csillanás.
Itt pedig még mindig nem értek véget az ünnepi pillanatok. A kiérkező zászlók és a szervező
egyesület díszsora előtt kohász, erdész fírmák intonálták a Kohász – és Erdész himnuszokat,
majd felcsenget a „Gaudeamus igitur”. A templom melletti utcán megálltak az emberek, a
forgalom. A szemközti kisvendéglőben is felálltak és együtt énekeltek.
Nem hiszem, hogy a téren lett volna valaki, kit az eltelt órányi idő nem felemelt, nem nemes
lélekkel engedett volna tovább. Reméljük együtt, hogy az őszintén elhangzó fohász Szent
Borbála közvetítésével eljut himnuszunk Istenéhez, ott meghallgatásra talál. Ő óvjon
bennünket, hogy hivatásunknak mindenkiért és egészségben tudjunk eleget tenni! Ő
meghallassa a földi életben döntést hozókkal – minden, amit a Föld méhe rejt az kincs és azt
csak a bányászat, kohászat és erdészet teheti közkincsé!
A celebráltak: Ľudovit Frindt
Daniel Gdovin
Bencsik Tibor
Nagy Olivér
Tanító Péter

- Selmecbánya Nagyboldogasszony templom plébánosa
- Selmecbánya evangélikus lelkésze
- Deménd plébánosa
- Alsószeli evangélikus lelkésze
- Csallóközaranyos református lelkésze

Kántorok:

Fábián Attila
Ludányi Tamás

- Karnagy
- Klarinét művész

Szervező:

Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület az OMBKE támogatásával

Jó szerencsét!
Mihalecz József
SZBAKE – Alelnök
Budapest, 2022. szeptember 13.
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Fotó: Zelei Gábor
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HÁMOR - A XV. Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelep
kiállítása
Gergely Farnos Lilla, Gróf Ferenc, Kristóf Krisztián acélszobrász alkotótelepi alkotásaiból nyílt
augusztus 26-án kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben (a KMI-ben).
A megnyitón Százados László művészettörténész ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a
dunaújvárosi alkotótelep alatt készült vas- és acél különlegességeket, amelyek szeptember 30ig tekinthetők meg - vasárnap és hétfő kivételével - naponta 10-18 óráig a Vasmű út 12. szám
alatt található KMI-ben.

Kép és szöveg: Szente Tünde
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72. Bányásznap
Dorogi-medence
Jó szerencsét!
Folytatódtak régiónkban a bányásznapi koszorúzások. Második beszámoló.
A koszorúinkat minden esetben az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete, a Dorogi Bányász
Szakszervezeti Szövetség, a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány nevében helyeztük
el.
Szeptember 2.
ÉDV Zrt. A dr. Schmidt Sándor mellszobor megkoszorúzása a Schmidt villában az ÉDV Zrt.
Dorogi telephelyén.
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Dorogi temető Lencsehegyi sírok koszorúzása

BAUMIT Kft, koszorúzás a központi kőbányászati emlékhelyen, Dorog
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Kesztölc Bányász emlékmű koszorúzása
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Mogyorósbánya Bányász sírok, koszorúzás
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Bajót Bányász emlékmű koszorúzása, beszédet mond a kitüntetett polgármester Tóth Zoltán

Piliscsév koszorúzás a bányász emlékműnél

Raduka Ferenc
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Harangtörténeti séta
A "zengő öntvények" világába kalauzol el bennünket Bajkó Ferenc harangkutató, aki dr. Patay
Pál nyomdokain haladva folytat alapos kutatásokat a harangokról, készítőikről.
Jó szívvel ajánlom tagtársainknak a budapesti harangok bemutatására összeállított „Két pesti
öntöde nyomában” általa vezetett sétát.
Lengyelné Kiss Katalin
„A vasárnapi harangozásokkal kísérve megismerkedhetünk a pesti és a budai tornyok nem
látható lakóival: a harangokkal.
A séta harmadik részén két nagy múltú és a jelenkori magyar harangöntésre jelentős hatással
bíró öntöde helyszínét látogatjuk meg.
Budapest történelmét végig kísérik a harangok. Olykor a harangok gyarapodását, díszes
ünnepségeket, máskor azok pusztulását élte meg a város.
A két régi harangöntöde egykori helyének meglátogatását követően a Belvárosba beérve a két
öntöde egy-egy harangegyüttesét hallhatjuk. Útközben megállunk valamennyi helyszínen,
amelyhez harangok története fűződik, így dr. Patay Pál régész, harangtörténeti kutató Rákóczi
úti háza előtt is.
A sétán való részvétel ingyenes, de toronylátogatást nem tartalmaz. A séta Bajkó Ferenc
Budapest harangjai c. könyvének egyik bemutatása is, amely kiadvány a helyszínen
megvásárolható.
A helyszíneken keresse a „HARANGTÖRTÉNETI SÉTA” transzparenst.

Esős idő esetén a séta elmarad. Erről a www.magyarharangok.hu oldalon, valamint a Magyar
Harangok facebook csoportban adunk aktuálisan hírt.
Bajkó Ferenc”
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!
A járványhelyzet alakulása változtathat az ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva fogjuk a Hírlevélben megjelentetni a rendezvényeinket.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartásával vegyenek
részt rendezvényeinken!
Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről.
Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések

Helyszín
változó
OMBKE székház

„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányászatiés
Kohászati
Múzeumok Találkozója
54.
Bányagépészeti
és
Bányavillamossági Konferencia
Fazola Napok
60 éves a Hajdúszoboszlói
földgázbányászat" - Szakmai nap és
Szakestély
Országos Bányászati Konferencia
Bányamérő Fórum
Kunoss
Endre
síremlékének
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála
Emlékülés
Központi
Szt.
Borbála-napi
ünnepség
Luca-napi Szakestély

Székesfehérvér
OMBKE székház

Időpont
Státusz
folyamatos
minden
hónap
utolsó csütörtök
egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

Dorog
Miniverzum
Balatongyörök

szeptember 23.

Miskolc
Hajdúszoboszló

október 7-8
október 14-15.

Herceghalom
OMBKE székház
Káloz

november 9-11.
november
november

Kecskemét

november 25.

szeptember 29-30.

egyeztetés
alatt
Budapest

december 9. vagy
10.
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In Memoriam Vass János

Kedves volt Kollégák, Barátok, Ismerősök!
Mély fájdalommal tudatom, hogy Vass János, okleveles bányamérnök életének 88. évében
elhunyt. Dolgos és tevékeny életet tudhatott maga mögött, számos szellemi és világi értéket
hagyva maga után. Családja mély hálával gondol vissza rá.
A temetésre 2022. szeptember 17-én 15 órakor kerítünk sort a nagykovácsi temetőben.
Várunk minden kedves Barátot, Kollégát, illetve mindazokat, akik kötődtek hozzá!
Tisztelettel unokája,
Kecskeméti Áron
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Tisztelt Tagtársaink, Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!
Engedjék meg, hogy néhány gondolat erejéig tájékoztassuk Önöket a Magyar
Természettudományi Társulat 2022. évi tevékenységéről.
Örömmel közöljük, hogy a cseppet sem könnyű körülmények között és ellenére, Társulatunk
sikeresen lebonyolította Kárpát-medencei tanulmányi versenyeinek (XXXII. Herman-,
XXXIII. Hevesy-, XXX. Teleki-verseny) mindháromfordulóját, megjelentettük a 2022-2023
tanév versenykiírásait. Megkezdtük a II. Kindler-Láng fenntarthatósági verseny előkészítését
is. Hálás köszönet az önzetlen támogatóknak, versenyszervezőknek.
Sikeres volt a hazai és külhoni versenyszervezők háromnapos (2022. július 29-30-31-i) szarvasi
konzultációja is.
Előkészítettük további, ez évi szakmai rendezvényeinket:
• „Debreceni Hidrobiológus Fórum - 2022” (2022. október 12.);
• „Járványok a 14.századi pestisjárványtól a koronavírus pandémiáig” (2022.november
11.);
• „Ember és környezet kölcsönhatása” (2022. november 17-18.).
melyekre honlapunkon (www.mtte.hu) már jelentkezni lehet. A részletekről rövidesen újabb
körlevélben adunk tájékoztatást.
Prof. Forrai Judit szerkesztésében megjelent tudománytörténeti sorozatunk legújabb, ötödik
kötete „Paradigmaváltás a tudományok, a technika és az orvoslás körében” címen, és
készülnek új kiadványaink is.
Titkárságunk személyi összetétele az alábbiak szerint módosult:
Ügyvezető igazgató: Dürr János
Projektmenedzser: Kapitány Katalin
Tanulmányi versenyek: Berkó Judit
Ügyintéző: Szigetvári Ágnes
Elérhetőségünk változatlan:
Telefon: +36 1 266 1101
Mobil: +36 30 395 4556
Cím: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/a I.em.1
E-mail cím: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
Köszönjük megtisztelő figyelmüket és a továbbiakban is számítunk Önökre. Kérjük,
mozgósítsák kollégáikat, hallgatóikat, érdeklődő barátaikat: várjuk őket is sorainkba. Együtt
többre megyünk! (Belépni honlapunkon lehet a „Csatlakozzon” - „Tag szeretnék lenni”
almappában).
Tisztelettel, barátsággal köszöntöm Önöket,
Tardy János,
az MTT üv. elnöke
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Miskolci Egyetem Hírei

MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUS ÜNNEPI NYILVÁNOS ÜLÉSE
2022. augusztus 31-én került sor a Miskolci Egyetem ünnepi szenátus kitüntetés-átadási
ülésére.
Az egyetem rektora és a nyolc kar dékánja Brahms Akadémiai Ünnepi Nyitányára vonult be. A
Himnusz elhangzása után Prof. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora név szerint köszöntötte a
meghívottakat, köztük hat külföldi ország nagykövetség képviselőit és az új hallgatókat.
Az ünnepség forgatókönyve:
Az I. évfolyamosok eskütétele (magyar és angol nyelven).
Veres Pál Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere fogadja az új hallgatókat.
Dr. Alakszai Zsolt, BAZ megye főispánja köszöntése.
Harsányi Vivien, a Hallgatói Önkormányzat elnök köszöntése.
Tiszteletbeli doktor - PhD oklevelek átadása.
Rektori dicséretek átadása.
Kiváló oktatói diploma átadása.
Rektori zárszó, a tanévnyitása.
Szózat.
Az elnökség Beethoven IX. szimfóniájára (Örömóda) vonult ki.

Dr. Horn János
Gratulálunk a Műszaki Földtudományi Kar kitüntetettjeinek!
2022. augusztus 31-én a Miskolci Egyetem Kitüntetés-átadó Ünnepi Szenátus Ülésén, valamint
2022. szeptember 5-én a Műszaki Földtudományi Kar Évnyitóján egyetemi és kari
kitüntetéseket nyújtott át az Egyetem Rektora, valamint Karunk Dékánja.
A kitüntetett Iparban dolgozó szakemberek, a Karon dolgozó oktató-kutató kollégák, valamint
a Hallgatók egyaránt az Alma Materért egyben Karunkért folytatott áldozatos munkájuk,
segítőkészségük, kapcsolatápolás, kutatási lehetőségek szélesítése, valamint egyéb társadalmi
tevékenységek intenzifikálása okán vehették át díjaikat.
Prof. Dr. Mucsi Gábor - A magyar bányászatért
Dr. Szunyog István - Signum Aureum Universitatis
Dr. Farkas Géza - Miskolci Egyetemért Érdemérem
Dr. Zákányi Balázs Zsolt - Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója
Dr. habil Velledits Felicitász - Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója
Kövesi Viktor - Miskolci Egyetem Kiváló Dolgozója
Szászné Kovács Katalin - Miskolci Egyetem Kiváló Dolgozója
Dr. habil Zajzon Norbert - Nemzetközi Kapcsolatokért kitüntetés
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Major Marianna Gabriella - Rektori Dicséret
Ifj. Dr. Takács Ernő - Pro Facultate Rerum Metallicarum érem
Ladányi Roland - Pro Facultate Rerum Metallicarum érem
Pákozdi Gábor - Pro Facultate Rerum Metallicarum érem
Dr. Pecsmány Péter - Dékáni Elismerő Oklevél
Antonovits Ábel - Dékáni Elismerő Oklevél
Dojcsák Marcell - Dékáni Elismerő Oklevél
Dr. Szakál Sándor - Bányász Szolgálati Oklevél
Dr. Velledits Felicitász - Bányász Szolgálati Oklevél
Varga Andrea - Bányász Szolgálati Oklevél
Dr. Less György - Bányász Szolgálati Oklevél
Holoda Erik Máté - Kiváló Gólya
Lestyán István Tibor - Kiváló Gólya
Czakó Eszter Napsugár - Kiváló Gólya
Baki Benedek - Kiváló Gólya
Áldozatos munkájukat ezúton is köszönjük!

Morvai Tibor

Energetikai hírek
Eladta az MVM az Oroszlányi Erőművet
A magyarországi VEOLIA csoporthoz tartozó CHP-INVEST Kft. és az ÚJPALOTAI
ENERGIA Kft. átvette / megvásárolta az oroszlányi erőművet - amely 2015. december 31. óta
üzemszüneti állapotban van -, amelyet 2024-ben újra indít. A két egyenként 50 MWteljesítményű blokkokban vegyes tüzelésű, zömmel biomassza és kisebb részben energetikai
célra előkészített szelektált hulladék (SRF) bázison fog termelni.
Az üzemben 200, a beszállítóknál 250 – 300 munkahely jönne létre, a széndioxid kibocsátás
jelentősen csökkeni fog.
A tulajdonos célja az erőmű felújítása és korszerűsítése.
Forrás: Gazdaság 2022.09.12. (12:59)
Részletesebben a Veolia honlapján.
Dr. Horn János
A bruttó villamos-energia fogyasztás összetétele 2021-ben
Erőforrás
Hasadó anyag
CH
Megújuló
Szén
Import

GWH

%
15.090
8.680
4.822
2.983
12.755

34,0
19,6
10,9
6,7
28,8

Forrás: ETE Szenior Klub, Stróbl Alajos előadása
Dr. Horn János
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Energetikai hírek a nagyvilágból
Augusztusban a földgáz és a villamos energia tőzsdei árai igen magasan és jelentős volatilitással
alakultak. A német piacon a villamos-energia árjegyzése néhány napon keresztül elérte a 1000
euró/MWh értéket. A földgáz jegyzései Európáéban 250 – 300 euró/MWh között mozogtak. A
széntüzelésű energiatermelés tényleges, illetve várt növekedése újból meglódította a széndioxid
kvóta árát, amely augusztusban megközelítette a 100 euró/tonna értéket. A hónap végén
kiszivárgott az ársapka és árampiac megreformálására vonatkozó EU tervek, és ekkor az árak
valamelyest csökkentek.
***
Az Egyesült Államok Nukleáris Biztonsági hatósága (NRC) kiadta a Georgia Államban épülő
Vogtle 3. sz. reaktor blokkokra az üzemanyag berakási és üzembehelyezési engedélyt. A 30 év
után először épülő USA atomerőmű 2 darab 1250 MW-os AP 1000 típusú blokkokkal valósul
meg. Az üzembehelyezését 2023 decemberére várják.
***
A szlovák nukleáris szabályozó hatóság (UJD) kiadta a mohi (Mohovce) atomerőmű 3. sz.
blokkja üzembe helyezési engedélyét. A 471 MW teljesítőképességű VVER-440 reaktor blokk
2023 elején kezdheti meg a termelést. A 3-4 sz. blokkok építése eredetileg még 1986-ban
kezdődött, de 1992-ben leállt.
***
A lengyel és szlovák miniszterek jelenlétében átadták az évi 5,2 Mrd m3 kapacitású
gázvezetéket, amely az Észak – Déli gázfolyosó fontos eleme. A 164 km hosszú vezeték a
lengyelországi Strachochin állomást köti össze a szlovákiai Nagykaposival. A beruházást az
EU 33 millió euróval támogatta.
***
A nyolc balti állam (Németország, Dánia, Svédország, Finnország, Lengyelország, Észtország,
Lettország és Litvánia) miniszterelnökei Dániában megállapodást írtak alá, amelynek
értelmében 2030-ig meghétszerezik, azaz 20 GW-ra növelik a tengeri szélerőmű kapacitásaikat.
***
A japán kormány az energiapolitika jelentős változásáról adott hírt. Az új tervek szerint –
ellátás-biztonsági és klímavédelmi célokkal – 2023-tól kezdődően 17 leállított reaktorblokk
újraindítást tervezik és 2030 után új atomerőművek építésével is számolnak.
Dr. Horn János

A Goldman Sachs téli visszaesést jósol az európai gázárakban
Az amerikai Goldman Sachs befektetési bank előrejelzése szerint az európai földgázárak a tél
végére több mint a felére csökkenhetnek, szemben az eddigi előrejelzések többségével, amelyek
szerint az árak a jelenlegi magas szinten maradnak.
Európa "megoldotta" a földgázválságot erre az évre - állították a bank elemzői szeptember 13án közzétett jelentésükben, felhívva a figyelmet a tárolók mennyiségének növekedésére, amely
már megközelíti a kapacitás 85%-át, a nagyobb LNG-kínálatra és a kereslet romlására. Ezek a
20

tényezők bőven ellensúlyozták az orosz mennyiségek eddigi meredek csökkenését, és annak
kockázatát, hogy Moszkva ezen a télen teljesen leállíthatja a gázellátást.
"Az Északi Áramlat-1 exportjának határozatlan időre nullára csökkentése miatt ÉszaknyugatEurópa a jövőben orosz gáz nélkül marad" - mondták a Goldman Sachs elemzői. "És bár
gyakran halljuk azt a kérdést, hogy ez mit fog tenni a tárolókkal, úgy gondoljuk, hogy jobb
megközelítés az, ha azt kérdezzük, hogy ez mit fog tenni az árakkal, hogy a tárolók továbbra is
szükség szerint épüljenek."
A bank előrejelzése szerint a tárolók október végére elérik a kapacitás 90%-át, és még jövő év
március végén is 20% feletti kapacitáson maradnak.
"Véleményünk szerint ez megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a jelenleg tapasztalható, a
kereslet megsemmisítésére irányuló sürgősség érzését fokozatosan felváltja a piaci
megkönnyebbülés érzése, hogy túléltük a telet" - mondta a bank.
Ennek eredményeként a Goldman Sachs előrejelzése szerint a gáz ára az európai
csomópontokon március végére akár 100 euró/MWh (1065 dollár/1000 köbméter) alá is
csúszhat, szemben a mostani több mint 200 euró/MWh-val, feltéve, hogy a télre jellemző
hőmérsékleteket tapasztalunk. Korábban a bank 213 €/MWh-s árat prognosztizált a tél végére.
Az elemzők között továbbra is konszenzus van abban, hogy a gázárak Európában a tél folyamán
a mostani magas szinten maradnak.
Newsbase, 2022.09.16.

Az EU 140 milliárd eurós rendkívüli adó kivetését javasolja a nem gázalapú energiára
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 14-én bejelentette, hogy a nem
gázból származó energiát előállító valamennyi termelőre kiterjedő, átfogó, váratlanul felmerülő
adót tervez, és úgy becsülte, hogy az intézkedés mintegy 140 milliárd euró (140 milliárd dollár)
bevételt hozna az európai energiaválság fogyasztókra gyakorolt hatásának ellensúlyozására.
Az Unió helyzetéről szóló éves beszédében von der Leyen elmondta, hogy a Bizottság a nem
gázégetésből származó villamos energia termelőire kivetett adót javasol. Ez magában foglalja
a megújuló energiát előállítókat és a széntüzelésű erőműveket is.
"Ezek a vállalatok olyan bevételekre tesznek szert, amelyekkel soha nem számoltak, amelyekről
még csak nem is álmodtak" - mondta von der Leyen. "A mi szociális piacgazdaságunkban a
nyereség jó. De ezekben az időkben helytelen, hogy a háborúból hasznot húzva és a fogyasztók
hátán rendkívüli rekordnyereséget kapnak. Ezekben az időkben a nyereséget meg kell osztani
és azokhoz kell irányítani, akiknek a legnagyobb szükségük van rá".
A Bizottság kevés részletet osztott meg az orosz, és potenciálisan az összes gázimportra
vonatkozó árplafonra vonatkozó javaslatról, hogy csökkentsék a piacon a magasra szökő
nagykereskedelmi árakat. Az uniós energiaügyi miniszterek a múlt héten rendkívüli
megbeszélést folytattak a javaslatról, de a terv hatályát illetően nem volt egyetértés. Egyes
tagállamok azt szeretnék, ha a rendszert csak az orosz gázra alkalmaznák, míg mások arra
figyelmeztettek, hogy Moszkva a gázáramlás teljes leállításával válaszolna. Mások azt
szeretnék, ha a megállapodást minden gázimportra kiterjesztenék, beleértve a Norvégiából,
valamint az USA-ból és Katarból származó LNG-szállításokat is.
Az adóterv szerint a vállalatoknak a 180 €/MWh-s felső határ felett a többletnyereséget át
kellene adniuk. A tagállamok azonban maguk határozhatnának meg ennél alacsonyabb felső
határt is. Az államok szeptember 30-án ismét összeülnek, hogy tovább vitassák a kérdést.
A Bizottság külön intézkedést kíván bevezetni az olaj-, gáz- és szénipari vállalatokra, és von
der Leyen ezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi helyzetet "fosszilis tüzelőanyag-válságnak"
nevezte. Brüsszel emellett az energiapiacok átfogó reformjának nevezett elképzelésen is
dolgozik, amelynek célja a gáz- és az áramárak közötti kapcsolat szétválasztása.
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Norvégia kérdése
Norvégia az elmúlt hónapokban Oroszország által végrehajtott meredek gázszállításcsökkentések nyomán növelte az Európába irányuló gázszállításokat: az ország idén több mint
122 milliárd köbméter gázt fog kitermelni - mindezt exportra -, szemben a 2021-es 113 milliárd
köbméterrel. Ez azt jelenti, hogy Norvégia most már lényegesen nagyobb gázszállítója a
kontinensnek, mint Oroszország. Azzal növelte exportját, hogy a kitermelési élettartamuk
rovására többletgázt termeltek ki a mezőkből, és olyan készleteket küldött, amelyeket normális
esetben visszasajtoltak volna a tározókba az olajkitermelés fokozása érdekében. Emellett
butánt, pentánt és etánt ad a gázhoz, hogy növelje annak fűtőértékét, vagyis az általa képviselt
energia mennyiségét.
A norvég kormány többször is hangsúlyozta, hogy nem ért egyet a gázárjavaslattal. Az ország
miniszterelnöke, Jonas Gahr Store azonban kijelentette, hogy szeptember 15-én találkozik a
gázipari vállalatokkal, hogy megvitassák a hosszabb távú szállítási szerződésekről szóló
tárgyalások lehetőségét az árak stabilizálása és az európai vevők nagyobb biztonsága
érdekében.
Norvégia gázellátásának túlnyomó többségét rövid távú, hub-alapú árakon értékesíti, így
pénzügyileg az egyik legnagyobb haszonélvezője az európai nagykereskedelmi gázárak tavalyi
megugrásának.
Hogyan tovább?
Fontos kérdés, hogy az EU javaslatai időben elkészülnek-e ahhoz, hogy idén télen éreztessék
hatásukat. Úgy tűnik, hogy a tagállamok között még mindig nincs egyetértés a különböző
intézkedésekkel kapcsolatban, és időbe telik, amíg ezeket a nézeteltéréseket elsimítják és
kompromisszumra jutnak. Az árak maximalizálása azonban segítene elkerülni, hogy az
energiaszolgáltatók csődbe menjenek - ezt a sorsot az Uniper csak hajszál híján kerülte el,
amikor a német kormány az ország történetének legnagyobb vállalati mentőcsomagját nyújtotta
a vállalatnak. Emellett az inflációt is kezelhetné, és a végfelhasználókat is megóvhatná a
magasabb energiaköltségek hatásának egy részétől, csökkentve a téli társadalmi zavargások
kockázatát.
Newsbase, 2022.09.15.

A nyersanyagárak mindenütt esnek, ahogy a piac alkalmazkodik a szankciók realitásához
Az ukrajnai háború a jövő héten a nyolcadik hónapjába lép, és az árupiaci árak a rekordokat
döntögető csúcsokról jönnek le, miközben a piac alkalmazkodik az új realitásokhoz. Amint
arról a bne IntelliNews a háború kitörése utáni héten beszámolt, a nyersanyagárak mindenütt
megugrottak, amikor az orosz tankok bevonultak Ukrajnába. Azóta azonban az orosz
nyersanyagok kereskedői átvették az új, szélsőséges szankciórendszert, és új, nyersanyagra
éhes piacokat és vásárlókat találtak.
Elsőként a búza ára állt helyre, amely a háború első hónapjaiban tízéves csúcsra emelkedett,
mivel az orosz tengeri blokád globális élelmiszerválsággal fenyegetett, de egy nappal azután,
hogy Oroszország és Ukrajna július 22-én megkötötte az isztambuli gabonamegállapodást, az
árak a háború előtti szint alá estek vissza, mivel Oroszországban jó termés várható, és mintegy
40 millió tonna gabona - a fele az előző gazdasági évből maradt, a fele pedig az idei termésből
várható - szintén eljutott a piacra.
A legtöbb más árucikk esetében is hasonlóan alacsonyabb szintre tértek vissza, de több árucikk
továbbra is magas szinten van a háború előtti árakhoz képest. Legutóbb a gáz ára esett vissza a
sztratoszférikus szintekről, miután a Gazprom szeptember elején határozatlan időre leállította
az Európába irányuló szállítást az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztül. Mivel azonban az EU
gáztárolói szeptember 13-án 84%-ban megteltek (ábra), a félelmek, hogy Európa télen kifogy
a gázból, csökkennek, és a pánik által vezérelt gázkereslet is csökken.
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TTF gáz
Sokkal drámaibb volt a holland TTF-piacon - az európai gázvásárlás elsődleges
nagykereskedelmi spot piacán - forgalmazott határidős gázügyletek csökkenése.
A földgáz határidős ára szeptember 13-án már a harmadik egymást követő ülésszakon
megawattóránként 190 euró (2,059 USD/ezer köbméter) alá esett. (grafikon)
A gázárak az elmúlt két hónapban vad hullámvasutazást folytattak, miközben Vlagyimir Putyin
orosz elnök geopolitikai pókert játszott Európa többi részével és gázellátásával. Az árak
augusztus 26-án 338,9 €/MWh (3 657 $/1000 köbméter) csúcsra emelkedtek, miután a Gazprom
bejelentette, hogy az NS1 gázvezetéket "ideiglenesen" leállítják további karbantartás miatt, és
ezzel felerősítette a félelmeket, hogy Oroszország teljesen elzárja Európát a szállításoktól, és
idén télen energiaválságot idéz elő.
Azóta azonban az európai kormányok számos cselekvési tervet tettek közzé, és több tízmilliárd
eurós segély- és támogatási csomagokat ígértek a válság kezelésére, ami megnyugtatta a
kereskedőket.
A múlt héten Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ötpontos tervet javasolt az EU
súlyosbodó energiaválságának kezelésére, és a nemzeti kormányok is hasonlóan cselekedtek a
kontinensen. A terv egyik fő eleme a gázfogyasztás 15%-os csökkentése a téli gázfogyasztás
megőrzése érdekében, amelyet von der Leyen először július 21-én terjesztett elő. A Bruegel
agytröszt szerint ez elegendő lenne ahhoz, hogy Európa a már felhalmozott gáztartalékokkal
átvészelje a telet.
Az EK új terve megismétli a fogyasztás csökkentésére irányuló intézkedéseket, valamint új
elemeket vezet be, például árplafonokat. A gáz maximális árának rögzítésére vonatkozó javaslat
azonban továbbra is vitatott, és a részletekről még folyik a vita.
Mindazonáltal még a 190 EUR/MWh-s ár is nagyon magas, és több mint kétszerese annak a
80-90 EUR/MWh-s árnak, amelyen a TTF-gázzal az Oroszországgal való jelenlegi leszámolás
előtt kereskedtek. Ez 190%-kal magasabb, mint a gáz ára egy évvel ezelőtt.
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Olaj
Az irányadó Brent olaj ára is elmaradt a március 8-án, alig több mint egy héttel a háború kitörése
után elért 123,58 dolláros inváziós csúcsról. A "masszív szankciócsomag" bevezetését követő
zűrzavarban az olajárak továbbra is nagyon változékonyak. Az orosz olajexportot nem
szankcionálták kifejezetten, de a kereskedők széles körű önszankciói miatt Oroszországban
felhalmozódtak a készletek, és csökkentették a szabadpiaci kínálatot.
Június 9-től kezdődően azonban, ahogy Oroszország elkezdte átirányítani exportját Európából
Ázsiába, ahogy azt a bne IntelliNews a tankereken keresztül történő szankciószivárgást
ismertette, az árak a legutóbbi 120 dolláros csúcsról mostanra folyamatosan 95 dollár körüli
szintre kezdtek esni. (grafikon) A gázhoz hasonlóan azonban az olajárak is 29,2%-kal
magasabbak, mint egy évvel korábban.
Az árak decemberben ismét megugorhatnak, miután a G7 pénzügyminiszterei bejelentették,
hogy december 5-én bevezetnek egy olajárplafon-rendszert, amely megpróbálja elvágni a
Kreml olajexport-bevételeitől. Putyin erre úgy reagált, hogy Oroszország egyszerűen leállítja
az olajexportot minden olyan országba, amely megpróbálja bevezetni a rendszert.
A vélemények továbbra is megoszlanak arról, hogy mi fog történni. Egyesek, például a
Nemzetközi Pénzügyi Intézet (Institute of International Finance) közgazdászai úgy vélik, hogy
a rendszer működni fog, de a fenyegető mély globális recesszió miatt annyi olajkereslet fog
megsemmisülni, hogy az árak meredeken zuhanni fognak.
Mások, mint például a BCS GM orosz befektetési bank, azzal érvelnek, hogy az orosz
olajvállalatok rugalmasabbak, mint azt a legtöbben gondolják, és képesek lesznek eléggé
visszavágni a kitermelést ahhoz, hogy a világ többi részétől elzárkózzanak, és az árak akár 380
dollárra is emelkedhetnek hordónként a JP Morgan szerint.
Az olajárplafon-terv híveinek egyik fő érve, hogy az orosz vállalatok nem tudják leállítani a
kitermelést anélkül, hogy végleg tönkretennék termelési kapacitásukat, így kénytelenek lesznek
bármilyen áron eladni, amilyen áron a plafon meg lesz szabva.
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Az orosz referenciaolaj, az Ural keverék dinamikája ingadozóbb volt, mint a Brenté, mivel a
Kreml a szankcióknak köszönhetően kénytelen volt árengedménnyel értékesíteni azt, főként
Indiának és Kínának, amelyek az európai kereslet csökkenése miatt keletkezett hiányt nagyrészt
átvették.
A háború első hónapjaiban az Urals tipikusan 2 dolláros árengedménye a Brent keverékhez
képest 35 dollárra duzzadt, de ahogy a nyár folyamán nőtt az Ázsiába szállított mennyiség, ez
az árengedmény folyamatosan csökkent, és ahogy a bne IntelliNews beszámolt róla,
augusztusban, miután az olajárak 100 dollár alá estek, ez az árengedmény 6 dollárra csökkent.
Ez a kedvezmény ismét növekedhet, amint bevezetik az olajárplafon-rendszert, mivel a Kreml
azon fáradozik, hogy nyitva tartsa az olaja számára a szövetségen kívüli piacokat. Indiai
tisztviselők elmondták, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatnak Oroszországgal az importról és
az árakról, de még nem hoztak döntést.
Az Ural ára, a Brent árához hasonlóan, az inváziót követő héten 111 dolláron tetőzött, de április
26-án nagyon meredeken, 68 dolláros mélypontra esett, mielőtt a piac elkezdett alkalmazkodni.
Az Urals ára a nyár folyamán valamivel 100 dollár fölé húzódott, de június 14-e óta ismét
folyamatosan esik, követve a Brent árát. Jelenleg az Urals szeptember 13-án 75,4 dolláron
kereskedik, ami 20 dolláros átlagos árengedményt jelent a Brent árához képest. (grafikon)
Ennek ellenére az Urals ára év/év viszonylatban továbbra is alig 5%-kal emelkedik.
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Szén
Ez azon kevés nyersanyagok egyike, amelyek árai nem csökkentek az utóbbi időben. A szén
ára szeptember 13-án tonnánként 436 dollárral 145%-kal drágább volt, mint egy évvel ezelőtt,
ami némileg elmarad a közelmúltban elért 460 dolláros rekordtól. Míg a TTF-gáz árrése
magasabb, a gázzal ellentétben a szén ára az elmúlt hónapokban egyáltalán nem mutatott eladási
hullámot. (grafikon)
Oroszország volt az Európába irányuló jelentős szénkivitelező, amely 2021-ben az összes
szállítás 46,7%-át tette ki, 5 milliárd dollár értékben. Az Európába irányuló szénkivitelt az
ötödik szankciócsomag részeként áprilisban betiltották - ez volt az első szankcióval sújtott orosz
energiatermék -, és ez a tilalom augusztus 10-én lépett hatályba. A jelentések szerint a tilalom
nagyon hatékony volt, ami viszont támogatta az árakat, mivel az EU országai igyekeznek
alternatív ellátást találni.
A szénből levont tanulságok kettősek. Az első az, hogy egy orosz tüzelőanyagot teljesen be
lehet tiltani. A szén, az olajhoz hasonlóan, szinte teljes egészében Európába szállítják, és a
szankciók érvényesítésére az orosz szenet szállító hajók betiltását használták.
A második tanulság az, hogy egy üzemanyag betiltása felhajtja az árat. A magas árak a nem
orosz szén iránti megnövekedett keresletnek és a máshonnan származó szén beszerzésével járó
folyamatos ellátási zavaroknak köszönhetőek. Emellett a szállítási költségek is jelentősen
megnövekednek, mivel az Ausztráliából származó szénnek át kell szelnie a Földet, hogy
eljusson az európai piacokra.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint az európai szénfogyasztás a tavalyi 14%-os
növekedésen felül 2022-ben 7%-kal nő - írja a Trading Economics -, és a kontinens most a DélAfrikából, Indonéziából és Ausztráliából származó tengeri szén felé fordul.
A világ Kína után második legnagyobb szénimportőrének számító Indiában a szén iránti
kereslet 2022-ben várhatóan közel 10%-kal fog emelkedni, mivel az ország gazdasága bővül,
és nő a villamosenergia-felhasználás, de India hajlandó orosz szenet vásárolni, annak ellenére,
hogy az odaszállítás hosszú tengeri utat igényel.
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A széneladási nehézségek miatt az orosz termelés idén 18%-kal csökken, míg az ukráné
várhatóan a felére esik vissza. És még az Ázsiába irányuló orosz szénkivitel is csökkent az
elmúlt hónapokban, írja az India Times, mivel a szállítási szankciókat alkalmazták.
A Kpler árutanácsadó cég szerint Oroszország Ázsiába irányuló tengeri kivitele minden
szénfajtából négy hónapja a legalacsonyabb szintre esett augusztusban, a júniusi 12,16 millió
tonnáról 10,15 millió tonnára. A Kínába irányuló export ugyanebben az időszakban 5,87 millió
tonnáról 5 millió tonnára csökkent, míg az Indiába irányuló kivitel ugyanebben az időszakban
1,5 millió tonnáról 1,8 millió tonnára nőtt. Oroszország Kínába irányuló teljes szénexportja
azonban szintén nőtt ebben az időszakban, ha a vonaton szállított szenet is beleszámítjuk, de
Oroszország Kínába irányuló vasúti kapacitása már most is ki van merülve.
India korábban csak 300-700 ezer tonna szenet importált Oroszországból, de az ukrajnai háború
kitörése óta több mint kétszeresére növelte az ebből a forrásból származó importját. Az indiai
kőolajimport növekedése még drámaibb volt.
Korábban Japán volt az orosz szén legnagyobb ázsiai vásárlója, de az oda irányuló export
drámaian csökkent, augusztusban 408 049 tonnára, és az év vége előtt teljesen leáll.
Európában a szén iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt, mivel az idei év első nyolc hónapjában
a világ bármely más régiójánál nagyobb mértékben növelte az importot - számol be a Reuters , több mint 15 millió tonnát hozva be, ami 35,5%-os növekedést jelent éves szinten a Kpler
szerint.
Németország volt a legnagyobb vásárló, mivel lemondott az összes széntüzelésű erőművének
leállítására vonatkozó tervéről. Az orosz szénre vonatkozó tilalom miatt, amely korábban az
összes tengeri szénimportjának háromnegyedét tette ki, Németország kénytelen volt a bolygó
másik feléről, többek között Kolumbiából és Dél-Afrikából beszerezni a szenet, ami jelentősen
növelte a költségeket.

Fémek
A fémek között is normalizálódott a helyzet, miután a háború első heteiben mindenütt
megugrottak az árak. Az orosz kohászati óriás, a Nornickel által termelt nikkel kereskedelmét
egy hétre le kellett állítani a londoni fémtőzsdén (LME), miután az árak az egekbe szöktek, és
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a tőzsde minden olyan kereskedést törölt, amelyet a kiugrás alatt kötöttek, amikor az árak
tonnánként elérték a 100 000 dollárt, miközben megpróbálta helyreállítani a piacot.
Az orosz fémek mélyen beágyazódtak a globális piacokra, és a fémek feltűnően hiányoznak a
bővülő nyugati szankciós listákról. Sok fém esetében Oroszország már most is az egyik
meghatározó beszállító, vagy jelentős piaci erővel rendelkezik. A világ alumínium- és
réztermelésének tizedét, valamint az akkumulátorokba szánt nikkel egyötödét szállítja. A
nemesfémek, például az autóiparban és az elektronikai iparban kulcsfontosságú palládium terén
még nagyobb a dominanciája. Az amerikai és az európai légiközlekedési ágazat az orosz
titánhoz való hozzáférés nélkül nehézségekbe fog ütközni.
Az arany ára a háború első napjaiban megugrott, de szeptember 13-ra visszazuhant az
unciánkénti 1.706 dollárra. (grafikon)

Oroszország már most is jelentős réztermelő, de részesedése a globális rézkereskedelemben
még mindig csekély. Amint azt a bne IntelliNews a "copper is the new gold" című cikkében
bemutatta, az Udokan Copper bánya tavaly lépett működésbe, és várhatóan az üzlet jelentős
szereplőjévé válik. A réz ára minden idők rekordjára, tonnánként több mint 10 000 dollárra
emelkedett, de azóta visszaesett 8 025 dollárra (grafikon).
Oroszország már most is jelentős rézszállítója Kínának, amely a vámadatok szerint 2021-ben
390 442 tonnát importált, ami az ország teljes rézimportjának 11,4%-át teszi ki.
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A vasérc ára szintén évtizedes csúcsra ugrott a háború kezdetén, de azóta 104,50 dollár/tonna
szintre esett vissza, és 16,4%-kal csökkent éves szinten. (grafikon)
A legnagyobb acéltermelő és vasércfogyasztó Kína további ösztönző intézkedéseket jelentett
be a koronavírus (COVID-19) által sújtott gazdaságának támogatására, ami az elmúlt hetekben
felhúzta az árakat. Az általános kereslet csökkent, mivel Európában több acélművet is le kellett
állítani a túlzottan magas energiaköltségek miatt. Az acélgyártás az egyik legnagyobb
energiaigényű iparág Nyugat-Európában.
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A márciusi extrém kiugrás után a nikkel ára tonnánként 24 537 dollárra állt vissza, de még
mindig 24,2%-kal emelkedett éves szinten. (grafikon)
A Nornickel tulajdonosa, Vlagyimir Potanin oligarcha az összes vezető oligarcha közül a
leghosszabb ideig kerülte el a szankciókat, de végül felkerült az Egyesült Királyság listájára,
de cége továbbra is szankciómentes.
Oroszország a világ nikkeltermelésének mintegy 10%-át adja, és az orosz Nornickel a
JPMorgan szerint a világ legnagyobb akkumulátor minőségű nikkelszállítója a globális kínálat
15-20%-ával. A Nornickel emellett vezető gyártója a platinacsoportba tartozó fémeknek (PGMek), amelyek kulcsfontosságúak az elektromos autók gyártásához. A Nemzetközi
Energiaügynökség (IEA) ez év elején azt prognosztizálta, hogy az elektromos járművek (EVk) nikkeligénye 2020 és 2030 között nyolcszorosára fog nőni.
Oroszország lehet a nikkel egyik fő szállítója, de az USA a nikkelszükségletének nagy részét
Kanadából importálja. Kína Oroszország legnagyobb nikkelvásárlója, amelyből rozsdamentes
acél is készül. Kína Oroszországból származó nikkelimportja 2021-ben 44 693 tonna volt, ami
Kína teljes nikkelimportjának 20,3%-át tette ki a kínai vámadatok szerint.
A palládiumot márciusban érte a nikkel kiugrása, de azóta sokkal kevésbé érintett, mint a
nikkel, és a 2.134 dolláros ára csak 11%-kal emelkedett y/y. Az USA a palládium 35%-át amely a gázüzemű járművek katalizátorainak egyik kritikus eleme - Oroszországból importálja,
többet, mint bármely más ország.

Az alumínium egy másik kulcsfontosságú fém, amelyet Oroszország állít elő. Amikor Oleg
Deripaszka oligarchát, Oroszország legnagyobb alumíniumtermelőjének, a Rusalnak a
tulajdonosát 2018-ban szankciókkal sújtották, az alumínium ára másnap 40%-kal megugrott.
Deripaszkát is szankciókkal sújtották, de a cégeit nem.
Egyszer megégett, kétszer megrémült; ezúttal a piac a jelek szerint nem tart attól, hogy a
Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) ismét beavatkozik az alumíniumüzletbe. A
márciusi kiugrást követően az alumínium ára a háború előtti szintek alá esett vissza, mivel a
fehér fém ellátása továbbra is zökkenőmentesen folyik. A jelenlegi 2335 dolláros ár 17,4%-kal
alacsonyabb az egy évvel korábbi azonos napon mértnél. (grafikon)
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Az összes fém közül Oroszország valószínűleg a titánnal rendelkezik a legnagyobb piaci erővel.
Oroszország Kína és Japán után a harmadik legnagyobb termelő, részesedése 13-13,5% körül
mozog. Oroszország és Ukrajna együttesen a globális termelés 16%-át adja. Oroszország
részesedése a szivacsgyártásban 22%, Ukrajnáé 4%. A titán nemcsak a kereskedelmi
repülőgépek számára rendkívül fontos, hanem a védelmi berendezések gyártásához is
használják, és ennek következtében nemzetbiztonsági szempontból is kiemelkedő jelentőséggel
bír.
A titán ára szeptember 13-án 11 dollár volt kilónként, és az ár továbbra is a felére (54,3%)
emelkedett y/y. (grafikon)
A Boeing továbbra is a leginkább kitett az orosz titánnak, amely a Boeing 787-es repülőgépváz
súlya alapján mintegy 15%-át teszi ki. Az Airbus A350XWB-ben körülbelül 14%-ot tesz ki, és
a futóművekben, pilonokban, rögzítésekben, ajtókeretekben, keretekben és egyéb
alkatrészekben használják. A Boeing több ezer embert foglalkoztatott Oroszországban, és
részvényese Oroszország legnagyobb titángyártójának, a VSMPO-AVISMA Corporationnek
is, de a háború kitörése után kivonult Oroszországból, és jelenleg tartalékokból él, amíg új
beszállítót próbál találni.
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Newsbase, 2022.09.14.

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.
A további mennyiségek hozzájárulnak Magyarország energiaellátásának biztonságához mondta Szijjártó, hozzátéve, hogy lesz elegendő gáz Magyarországon. A magyarországi
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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.
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Aki látta milyen a földi pokol
Törpényi Lajos bányamérnök, 1940-től OMBKE tag, 1910. június 29-én született
Désaknán (Ocna Dejului, Románia). Tanulmányait Désen, Székelyudvarhelyen, majd
Stájerországban a Leoben-i Montanuniversität – ami 1904-től Bánya- és Kohómérnöki
Egyetem volt –, folytatta, ahol 1934-ben bányamérnöki oklevelet szerzett. 1935-től Rézbányán
(Băița) az „Aurum Bánya Rt.” akkor megnyitott molibdént és bizmutot termelő bányájánál
kezdte a pályafutását. Utána Borpatakon (Valea Borcutului) a régi Pokol-féle bányát művelő
33%-ban magyar tulajdonban lévő „Aurum Bánya Rt.”-nél dolgozott (1939-1942), majd
Herzsabányán volt bányamérnök. S mint Emanuil Florean bányamérnök írta: „Az 1948-as
romániai államosítást követően a nagy gyakorlattal rendelkező kiváló tudású bányaszakember
Törpényi Lajos volt 1949-től a felsőbányai bányamű igazgatója, Silviu Pătraș a főmérnök és
Emanuil Florean a bányafőnök. S a kereszthegyi bánya bezárása után Ion Isaicu
bányamérnököt is Felsőbányára helyezték”. S ebben az időben a felsőbányai bányamű 258
bányamunkással, 128 külszínivel, 7 tisztviselővel és 4 mérnökkel, évi 1600 tonna ólmot, 1300
tonna cinket és 90 tonna rezet termelt.
A Belügyminisztérium 1949. szeptemberi határozata, s a munkatáborok létesítéséről
szóló 1950. jan. 14/6-os számú törvény (Decret nr.6 din 14 ian. 1950) értelmében, 1950 ősszén
Felsőbányán létrehozták a „0627 sz. alakulatot”, vagyis a társadalomra veszélyes politikai
foglyok, a „különleges munkaerő – brațele speciale” számára létesített megsemmisítő
munkaközpontot. Ugyanúgy, mint utána Kapnikbányán és Misztbányán. Így a civilek mellett,
1950-től 1955-ig a politikai rabok bevonásával folyt a felsőbányai bányában a termelés, akik a
Büntetőtörvénykönyv 209-ik cikkelye alapján „a társadalmi rend ellen elkövetett büntény”
miatt lettek elítélve. A Felsőbányára érkező rabok között volt egykori miniszter is, mint Aurel
Vijoli volt pénzügyminiszter és Ion Bujoiu bányamérnök a Zsilvölgyi Bt. egykori igazgatója és
iparügyi miniszter. Továbbá katonatisztek, mérnökök, egyetemisták és papok, köztük Jakab
Antal gyulafehérvári katolikus püspök, akit rabtársai „tiszta lelkű, szelíd embernek” ismertek
meg, valamint Ambrus József karcfalvi plébános és dr. Dávid László pap. Mint Emanuil
Florean bányamérnök írta, az elítélteket a rabosított bányamérnökök (Ion Bujoiu, Aurel
Băltănoiu a Nyugati-Érchegység bányavállalat egykori vezetője, Alexandru Balș, Gheorghe
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Palade, Romeo Pleșoianu, Grigore Cotescu és Gheorghe Paulic geológus, akikhez később
csatlakozott Gheorghe Marinescu és Iosif Klein) készítették fel a bányamunkára. Míg a civil
bányászok, a jól szellőztetett 9-es bányaszint felett dolgoztak, a rabok a 10, 11, 12 és az újonnan
megnyitott 13-as bányaszinteken, 38-40 C°-os melegben csizmában vagy valamilyen gyenge
minőségű bakancsban, alsónadrágban vagy meztelen. Akikre minden bányaszinten az aknánál
egy-egy civilruhás szekus vigyázott. A napi normájuk pedig 30%-kal magasabb volt, mint a
civileknek, így napi 8 óra helyett 10-12 órát és vasárnap is dolgoztak, s mint Jakab Antal
gyulafehérvári katolikus püspök mondta: „annyi volt a pihenésük, hogy időnként a
gumicsizmájukból az izzadságot kiöntötték”. S ezek a politikai rabok 1953-ig semmi
kapcsolatot sem tarthattak a családjukkal. A kinti világban történt eseményekről csak a civilek
által titokban eljutatott újságcikkekből értesülhettek.
A civilek, rabok és Emanuil Florean emlékirata szerint, amikor már 500 civil és 8001000 rab dolgozott a felsőbányai bányában és a napi termelést 1300 tonnára emelték, a civil
vezetésben az említett mérnökök mellett már Pop Iuliu, Toma Pârvulescu és Láng Ernő
bányamérnökök nevét is említik. Továbbá Gheorghe Babici, Szász Béla, Alexandru Hâțu,
Mircea Iancu üzemmérnökök, valamint Nemes Viktor, Zaharánszky Lajos, Szirmai Zoltán,
Keisz Gyula almérnökök, néhány bányatechnikus, s Kohler, Agapie, Faragó és Bauer civil
bányamesterek nevét.
Majd 1953-ban az ott dolgozó civileket is militarizálták, egyenruhát és rangot kaptak.
A bányafőnök őrnagyi, a szektorfőnök kapitányi, a bányamester főtörzsőrmesteri, a lőmester
pedig őrmesteri rangot kapott, írta Valeriu Achim és Emanuil Florean.
Miután 1955-ben a felsőbányai politikai munkatábort megszüntették, Törpényi Lajos
Nagybányán a Bányászati Tröszt (Trustul Minier Baia Mare) főmérnöke volt. S 1958 után egy
évig Bukarestben a Bányászat, Kőolajipar és Geológia mininiszter (ministru al Minelor,
Petrolului și Geologiei) Bujor Almașan tanácsadója. Ezt követően nyugdíjazásáig Nagybányán
a Bányászati Tröszt főmérnöke és a termelési osztály vezetője volt. Aki 1986. július 5-én hunyt
el Nagybányán (Baia Mare), Románia.
Ui.: Törpényi Lajos bányamérnök életútján keresztül érzékeltetni akartam azokat a
háború utáni nehéz éveket is, amikor Felsőbányán, Kapnikbányán és Misztbányán politikai
foglyok dolgoztak a bányákban, s még a legjobb szándékú emberek sem tudtak kibújni a
bőrükből.
Irodalom:
Dan v. Achim, Aurel Ciolte & Valeriu Achim: Triunghiul morții Baia Sprie, Cavnic, Nistru, 1950-1954. Ed.
Gutinul, Baia Mare, 2007.
Lucia Hossu Loghin: Memorialul durerii – o istorie care nu se învață la școala. Ed. Humanitas, 2007.
Marius Uglea: Exploatarea Minieră Baia Sprie /centru de exterminare a deținuților politici. Revista Archivei
Maramureșene /anul I. nr. 1/, 2008.
Norbert Konrát: a Felsőbánya Munkatábor (1950-1955) c. tanulmánya.

Réthy Károly

Klímaváltozás és energiapolitika, a geofizikus szemüvegén át
Absztrakt
A napi hírekből is érzékelhető, hogy a legkülönfélébb idő- és tértartományú természeti
változások nem szűntek meg létezni. Folytonos változásban van a Nap és a Föld belseje is.
Ahhoz, hogy az ember éghajlat-befolyásoló hatását érdemben meg lehessen mondani,
mindenekelőtt a természet sokféle változásait kellene jobban ismernünk. A tisztánlátást zavaros
definíciók és természettudományon kívüli értékrendek és érdekek is nehezítik, irracionális
energiapolitika felé sodorva a világot.
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Bevezetés: sajtóhírek
2022. június végén járta be a világsajtót a hír: az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA)
SWARM műholdhármasának a Föld feletti magassága (különösen a két alsó – 430 km magasan
keringő – műholdé) elkezdett rohamosan csökkenni: az 5-6 éve tapasztalt átlagosan 2 km/év
süllyedés a legutóbbi hónapokban 20 km/év mértékűvé vált [1]. Anja Stromme, a misszió
vezetője a jelenséget a légköri súrlódás megnövekedésének tulajdonítja, ami mögött szerinte a
2020-tól újra erősödő naptevékenység áll. (2019 decemberében kezdődött az új – 1755 óta a
25. – napciklus, ami várhatóan 2024-2026-ban tetőzik, és 2030 táján fejeződik be. E ciklus az
előzetes várakozásokkal ellentétben sokkal intenzívebb, mint amilyennek előre jelezték.)
Néhány hónapja pedig azt olvashattuk, hogy az Elon Musk által alapított SpacEx (Space
Exploration Technologies) által 2022. február harmadikán pályára állítani kívánt 49 Starlink
műhold közül körülbelül negyven meghibásodott, egy épp akkor kitört geomágneses vihar miatt
[2].
Viharos Nap
Amint köztudott, a geomágneses viharok okozója a napszél, ami a legtöbbször napfelszíni
koronakitörésekből indul. Egy ilyen vihar 1989. március 13-14-én Kanadában áramszünetet
idézett elő. Az 1859. szeptember eleji – ennél nagyobb - Carrington-esemény pedig már az
akkori távíróvonalakban súlyos működési zavarokat okozott. Ha ma törne ki ekkora
geomágneses vihar, a geomágneses indukció következtében nem csak a földi elektronikai
eszközöket tenné tönkre, hanem a távvezeték-hálózatokat is megrongálná [3]. A földtörténetben
és az emberi történelemben sokszor voltak, és bármikor bekövetkezhetnek ennél
nagyságrendekkel cifrább, sőt globális katasztrófát okozó események is.
A napállandó (ún. teljes besugárzás, Total Solar Irradiance, röviden TSI, kb. 1360 W/m 2) sem
állandó, hanem állandóan változik. Folyamatos megfigyelése kb. öt évtizede, műholdakról
folyik. A TSI trendjeit mégis különféleképpen értelmezik [4]. Ebből pedig a műholdas korszak
előtti évtizedekre is eltérő következtetések adódnak. Tizenhat egymástól eltérő TSIrekonstrukció ismert. Az IPCC (az ún. Kormányközi Klímaváltozási Testület) által
kizárólagosan ajánlott verzióból az a konklúzió adódik, hogy a Napnak a jelenkori
klímaváltozásra nincs hatása. De ha az ún. ACRIM adatbázisból indulunk ki, akkor a Nap a
meghatározó. Különösen abban az esetben, ha az északi féltekéről csak azoknak a meteorológiai
állomásoknak a hőmérséklet-adatait vesszük figyelembe, amelyeknek a környezete máig
megőrizte vidéki jellegét [4]. E cikket a folyóirat honlapjáról egy év alatt több, mint
harmincezerszer töltötték le. A TSI-sztori technikai és emberi hátterébe izgalmas riportfilm [5]
ad betekintést.
A Föld belseje is folyton változik
Ismert, hogy a földmag külső részében generálódó ún. állandó mágneses tér folyton változik.
Hosszú évtizedek óta csökken: a mágneses dipólmomentum 120 év alatt például 7,5%-kal. A
mágneses tér csökkenése Dél-Amerika fölött a legnagyobb mértékű, és újabban Dél-Afrika
közelében is kialakult egy másodlagos minimum (ld. [6], 16. ábra, vagy itt: [7]). Mindez épp
SWARM-műholdadatokból tudható. A földi mágneses teret legjobban helyettesítő képzeletbeli
rúdmágnes helyzete is módosult 1900 óta. Az a két pont, ahol a földi mágneses tér éppen
függőleges irányú (az egyik – a déli – mágneses pólus a földrajzi északi pólus közelében, a
másik – az északi – mágneses pólus a földrajzi déli pólus közelében) több tíz km/év sebességgel,
egyirányban mozog. Az előbbi Kanadából Szibéria fölé került át [8]. Nem zárható ki, hogy a
geomágneses tér polaritása rövidesen teljesen ellenkezővé fordulhat. Időszerű lenne, hiszen a
földtörténet tanúsága szerint nagyjából 200 ezer évenként következtek be geomágneses
térátfordulások, és a legutolsó jól ismert átfordulás 780 ezer éve történt. Az elmúlt évtizedek
során azonban kiderült, hogy a geomágneses térnek ennél sokkal gyakrabban voltak kisebbnagyobb ki-rándulásai (excursion-jei), sőt nagyobb rángásai (jerk-jei) is. Még a neandervölgyi
ember kipusztulásának egyik lehetséges magyarázataként is felmerült a kb. 40 ezer éve
35

átfordult, majd visszabillent geomágneses tér. Amikor először (2003-ban) foglalkoztam a
geomágneses tér lehetséges pólusváltásával [9], akkor az átforduláshoz szükséges időt ezertízezer évre becsültük. Egy mai modellezés szerint a mostani állapotból kiindulva a teljes
átbillenés folyamata akár egyszáz év alatt is lejátszódhat.
Szintén tudható [10] (friss sajtóhírekből is [11]), hogy a földmag forgása időnként előresiet,
máskor lemarad a litoszférához képest. Ami kézenfekvő magyarázatot adhat a Föld tengely
körüli forgásidejében (és a forgástengely irányában) megfigyelt jellegzetes időbeli
változásokra. Egy teljes körülforgás idejéhez (1 nap=24 óra=86400 másodperc) képest
milliszekundumos nagyságrendet képzeljünk el, de az impulzusnyomaték megmaradási
törvénye értelmében ezek az aprónak tűnő gyorsulások és lassulások a légkör áramlási
rendszerére nézve komoly következménnyel járnak. A legutóbbi trendváltozás a forgásidőben
1971 táján következett be [10], és tény, hogy ezt néhány éven belül az éghajlat megváltozása
követte. (Mint ismert, az 1940 körül kezdődött globális lehűlés a hetvenes évek közepén fordult
át melegedésbe.) 2022-ben több, különlegesen rövid forgásidőt (naphosszt) jegyeztek fel.
A fizikai mechanizmusokra kidolgozott hipotézisek nyitott nap- és földfizikai kérdések
sokaságára mutatnak rá. Egyes földrengéseket is napkitörések által előidézett légköri zavarok
előznek meg [12]. A globális elektromos áramkör is jórészt ismeretlen még [13].
Kőbe vésett múlt
A geofizikusok a földfizikai folyamatokat figyelik meg, a geológusok pedig a folyamatok
földfelszíni és mélybeli következményeit vizsgálják. Nos, a Föld története felfogható
természetes (azaz emberi részvétel nélküli) éghajlatváltozások történeteként, és a jelenkori
éghajlatváltozás egyáltalán nem példátlan! Ha az lenne, a manapság visszahúzódó dél-alaszkai
gleccserek alól nem kerülhetnének elő földben gyökerező ezer-kétezer éves fatönkök. Sok
szakember azonban inkább leharapja a nyelvét, minthogy hangot adjon ezeknek a nyilvánvaló
tényeknek. Azok pedig, akik semmit se tudnak e folyamatokról, könnyen hitelt adnak
mindenféle leegyszerűsítő, hamis nézetnek. Még komoly kutatók és politikusok is.
Sajnos még a ma ismert leghosszabb időtartamú kvantitatív éghajlati megfigyelésből: a Nílus
több évszázados – 622 és 1470 között megszakítás nélkül mért, feljegyzett és megőrződött –
vízszintváltozásaiból sem tanulunk. A Nílus vízszint idősorából két következtetés vonható le:
1. a vízállás évről-évre meglehetően szélsőségesen változott (az egyik évben öt méteres
vízszintet mértek, a következőben pedig egy méterest, vagy annál is alacsonyabbat), azaz az
időjárás akkor is rendkívül változékony volt; 2. A 30 éves átlag (az „éghajlat”) simább lefutású,
akár évtizedeken át kitartó egyirányú változásokat (perzisztenciákat) mutat [14]. A hetedik
évszázad közepétől a 30 éves futóátlag egyszáz éven keresztül folyamatosan csökkent, majd
egyszer csak visszaemelkedett. Úgyhogy az akkori klímaváltozási tudományos testület
(feltehetően volt ilyen) végül le kellett, hogy vonja a következtetést, miszerint kár volt pánikot
kelteni. A mai testületek még nem jutottak el idáig, noha a szakemberek körében valójában
köztudott, hogy „éghajlatingadozások tehát vannak, sőt néha oly mértékűek és tartalmúak, hogy
akinek nincs módjában 50-100 évet áttekinteni, egyen-irányú változásnak gondolhatja
azokat…” [15]
A geológia legfrissebb paleoéghajlati eredményei közé tartozik a hirtelen éghajlatváltozásokat
hozó ún. Bond-, Heinrich- és Dansgaard-Oeschger események rendszerbe illesztése. Az
Atlanti-óceánban és Grönlandon kb. 1500 évenként jelentkező természeti eredetű
klímaesemények nagyobb (kb. hatezer éves) ciklusokba látszanak rendeződni [16].
Az éghajlati rendszer
A földi éghajlati rendszer – a földrendszer összetevője – nyilvánvalóan függ a kozmosz, a Nap
és a Naprendszer, valamint a Föld belsejének dinamikájától, de függ a földi szférák –
atmoszféra, hidroszféra, krioszféra (a hó és jég birodalma), bioszféra (benne az ember),
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geoszféra – dinamikus kölcsönhatásaitól is. Amint a legelső IPCC-jelentés – helyesen –
megállapította: a földi éghajlat sokszoros visszacsatolással rendelkező nemlineáris, kaotikus
rendszer. Bármi megtörténhet benne, hiszen a legkülönfélébb tér- és időbeli tartományokban
minden állandóan változik, fluktuál. Az ember nélkül is. Ahhoz, hogy klímaváltozásban
megérthessük az emberi hatást, először is a természet működését kellene jobban megismerni.
Ám – amint a SWARM-vezető nyilatkozatából is kiderül – a légkör felső rétegeiben sem értjük
igazán a Nap hatására lejátszódó bonyolult fizikai folyamatokat. Hiába jelennek meg szinte
naponta a természet éghajlatváltoztató erejét demonstráló tudományos cikkek, ha a média ezek
nagy többségét elhallgatja, rendületlenül erősítve ezzel is a tudatlanok önbizalmát.
Görbekozmetikázások
A hivatalos klímanézet előmozdítói az elmúlt kétezer évre olyan globális átlaghőmérsékleti
görbét szerkesztettek, ami a középkori klímaoptimumot és a kis jégkorszakot tagadja. Ez az ún.
hokibot-görbe teljesen szembe megy a feltárt valósággal. Úgyhogy „bizonyítékként” a
legtöbben inkább Al Gore közismert ábráját mutogatják. A Kellemetlen igazság című filmből
(és könyvből) származó 2006-os ábra azt sugallja, hogy a légkör szén-dioxid-koncentrációja
több százezer éve nem volt olyan magas, mint ma, és soha nem emelkedett olyan ütemben, mint
manapság. Tény, hogy a folyamatos obszervatóriumi mérés (1958, Nemzetközi Geofizikai Év)
óta Hawaii-n a CO2-koncentráció 0,03 százalékról 0,04 százalékra nőtt.
(Összehasonlításképpen: a legjelentősebb üvegházgáz – vízpára – légköri koncentrációja
átlagosan 1-2 százalék.) Nem kellett volna tehát a CO 2-koncentráció menetének berajzolásához
a filmben Al Gore-nak létrára másznia. Végképp megengedhetetlen azonban, hogy két össze
nem illő adatsort rajzolt egybe. Ismert, hogy az antarktiszi jégtakaróba mélyített fúrásokból
több százezer évre visszamenőleg lehetséges valamiféle közelítő becslést kapni a
légbuborékokban megőrződött CO2-koncentráció (és a hőmérséklet) időbeli váltakozásáról. Az
Al Gore által felhasznált eredeti ábrában (1. ábra) százezer éves hullámzások uralkodnak. A
most előkerült CO2-molekulák egykori hóeséssel kerültek a felszínre, majd lefedődtek hóval,
ami többször újraolvadt és újra megfagyott: „firnné” lett. Nagyjából három évszázadig tart,
amíg a kérdéses hóréteg véglegesen betemetődik. Amit tehát a kutatók kimutattak, az még
legalább évszázadon át módosult molekula-összetétel-becslések idősora. Az 1. ábrán
bemutatott változat [17] korrekt, mert a jelenlegi légköri CO 2-koncentráció-érték nincs
folyamatos vonallal összerajzolva a proxy idősorral. Több százezer év során a légköri CO 2koncentráció értéke bármikor lehetett akkora vagy nagyobb, mint ma. Al Gore és
megszámlálhatatlan követője (pl. [18]) azonban egyetlen idősorként tünteti fel a proxy-kat és
az 1958 óta mért éves CO2-értékeket, ami alapjaiban sérti a jelfeldolgozás elvét.
Egyéb eltévelyedések
Az éghajlati rendszer lényegéből következik, hogy a hőhullámokkal és hidegfrontokkal,
aszályokkal és árvizekkel, hurrikánokkal és hóviharokkal stb. járó szélsőséges időjárás a Föld
mindenkori éghajlatának elmaradhatatlan része. Manapság egyirányú trendekről lehet hallani,
de a globális trend megítélésében nem egyértelmű, hogy mi tekinthető megbízható és
reprezentatív globális idősornak. A tudománykommunikáció a kedvére való időjárási
eseményekből szemezget.
A klímamodellezéssel kapcsolatosan is számos ellenvetés merül fel. Az első számú az, hogy a
lényegi fizikai-modellezési probléma megoldása helyett a mai klímamodellezés egyetlenegy
kiragadott feltételezésnek, nevezetesen a CO2-klímaérzékenységnek a foglya. Holott a
modellezendő lényeg az, hogy a három halmazállapotban is meglévő H 2O-nek és a nagy
vízfelületnek köszönhetően igen különleges bolygónkat süti a Nap, és eközben a Föld forog.
Eközben időről-időre külső és belső behatások jelentkeznek, amelyek a stacionárius
megközelítéseket végképp megkérdőjelezik. Mindez együtt: a jövőbeli számítógépekkel is
megoldhatatlanul bonyolult feladat.

37

A klímaváltozás szakkifejezés valaha még mindenféle tartós időjárás-változást jelentett,
eredettől függetlenül. (Tudományos körökben ma is így használják.) Az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezményben (UNFCCC, 1992) azonban olyan definíciót találtak ki,
mintha klímaváltozást eleve nem okozhatna egyéb, mint az ember légköri összetételt változtató
tevékenysége („Éghajlatváltozás jelenti az éghajlat megváltozását, ami közvetlenül vagy
közvetve a globális légkör összetételét módosító emberi tevékenységnek tudható be, és ami az
összehasonlítható időtartamokon belül megfigyelt természetes éghajlati változékonyságon túli
járulékos változásként jelentkezik” [19]). Az ENSZ-definíció utat engedett annak, hogy
bármilyen eredetű klímaváltozást el lehessen könyvelni a CO 2-kibocsátás fejlécű rovatban.
A „klímacélok” sem egyértelműek. Létezik egyrészt az ún. párizsi klímacél, miszerint a globális
átlaghőmérséklet ne legyen két fokkal (de lehetőleg másfél fokkal) magasabb, mint amennyi az
ipari forradalom kezdetén volt. Nos, a kis jégkorszak óta egy összességében emelkedő
hőmérséklet-hullámvasúton ülünk, és nem tudjuk, mit hoz a jövő. A párizsi klímacél tehát
szimpla naivitás. Lehet, érdemes és szükséges róla vitatkozni. A klímacél brüsszeli változata
azonban már nem gyerekjáték, mert ennek jegyében záros határidőn belül minden olyan
energiaforrásról le kell mondanunk, amely CO2-kibocsátással jár. A brüsszeli klímacélt még
azok is értelmetlennek tartják (így William Nordhaus Nobel-díjas klímaközgazdász, Steve
Koonin fizikus), akik elfogadják, hogy a jelenkori felmelegedés valamekkora részét antropogén
tényezők okozzák.
Alapvető, de elkerülhetetlen probléma, hogy a környezettudományt (az ember és természet
egymásra hatásának tudományát) emberi értékek és érdekek – tehát természettudományon
kívüli szempontok - mozgatják. Egzakt módon látható, hogy eltérő értékrendek feszülnek
egymásnak: a konkrét és gyakorlati környezetvédelem, szemben az általános és ideologikus
klímavédelemmel. A természeti erőforrás-felhasználásban a skála a mohóságtól a humanista
mértékletességen át a reménytelenségre (önfeladásra) való rábeszélésig terjed.
Vissza a természettudományhoz
Azt a konkrét – egzakt fizikai alapokra visszavezethető – környezeti célt kellett volna (de még
mindig nem késő) kitűzni, hogy mértékletesebben és takarékosabban éljünk, ne fogyasszuk a
természeti erőforrásokat feleslegesen. És lássuk be: az energiasűrűség és az energia-beruházás
megtérülése alapján valóban hatékonynak bizonyult energiaforrásokat (atom, víz, fosszilisek)
tanácsos használni, nem pedig az energia-, anyag, hely- és pénzpazarló energiafajtákat [20, 21].
Végül: akkor kerül minden a helyére, ha a CO2-re a földi élet alapjaként tekintünk.
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Ábrajegyzék
1. Antarktiszi jégfúrások vizsgálataiból a legutóbbi 800 ezer év szén-dioxid- és
hőmérséklet-változásaira levonható becslések, a jelenkori (2015-ös) légköri CO2koncentráció feltüntetésével. A leesett hó kb. háromszáz éven keresztül rendszeresen
megolvadt, majd újra megfagyott, közben a légbuborékok molekuláris összetétele
folyamatosan változott, mielőtt végleg eltemetődött volna. Következésképpen az egykori
légköri CO2-koncentráció bármikor lehetett akkora (sőt magasabb), mint a feltüntetett
jelenlegi szint. Ez az ábra - a [17] magyar változata - korrekt, de mindazok a változatok,
amelyek a proxy és az obszervatóriumi adatokat – Al Gore nyomán – egyetlen idősorként
tüntetik fel, félrevezetők.
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
XXV.
Helységnévtáblák I.
Murrysville (Pennsylvania, USA)
Metthew és Obe Haymaker kőolaj után kutattak, amikor 1878. november 3-án az 1 400 láb
(~427 m) mély fúrólyukból földgáz tört ki, amely hamarosan meggyulladt. A kitörő földgáz 18
hónapig égett, majd a kitörés sikeres megfékezése után a földgázt Pittsburghba vezették be. A
kút napi 34 millió köbláb (~962 720 m3) földgázt termelt hosszú éveken keresztül. A városba
bevezető főutak mentén lévő helységnévtáblákon is megjelenik, hogy itt hagyománya van a
szénhidrogén-bányászatnak.

Hugoton (Arkansas, USA)
Hugotontól két mérföldnyire nyugatra a Boles No.1 kutat 2919 láb (~890 méter) mélységig
fúrta le a Defender Petroleum and Traders Oil an Gas Company. Miután csak földgázt találtak,
kőolajat nem, így három évre lezárták a kutat. 1922-ben ismét megnyitották és
földgáztermelésre kiképezték, azonban a környéken kevés volt a földgáz iránti kereslet, így
újabb kutakat nem fúrtak. Azonban 1927-ben az Independent Oil and Gas Company a várostól
délnyugatra a Crawford No.1 kútban 790 méter mélységben óriási földgázmezőt fedezett fel és
ezzel megkezdődött a Hugoton – földgázmező karrierje. 1928-ban már öt kutat fúrtak és
elkészült a földgázvezeték a városba. Az 1930-as években további termelő kutakat létesítettek,
megindult a nagy távvezeték építés. Ma már megközelítően 11 000 kút termel földgázt és 2007ig 358 milliárd m3 földgázt termeltek ki a Hugoton – mező kansasi területén. A város büszkén
viseli a „Földgáz fővárosa” (Natural Gas Capital) címet.
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Oildale (Kalifornia, USA)
Bakersfieldtől északra lévő Waits és North Side néven ismert farmok mellett 1899. június 1-én
400 láb (~122 méter) mélységben kőolajat találtak. Majd mélyebbre fúrva fedezték fel a Kern
River kőolajmezőt, amelyben 9183 termelő kút van és 2006 végéig összesen 2 milliárd hordó
(~31,8 millió m3 ~27 millió tonna) kőolajat termeltek ki. Az odasereglett vállalkozók és
munkások számára 1909-ben Andrew Fergusan nagyvállalkozó megalapította a Kern-folyó
mellett az Oildale települést, amelynek ma kb. 33 000 lakosa van. A település környékén 1915ben a Kern Front és 1928-ban a Fruitvale kőolajmezőt is feltárták. A város szélén az összes
bevezető úton a szénhidrogén-bányászatra jelképe, a fúrótorony tartja a helységnévtáblát.

Cut Bank (Montana, USA)
Cut Bank szénhidrogénmezőben a földgázt 1926-ban, a kőolajat 1929-ben találták meg, de a
mező fejlesztése csak 1932-ben indult el. Már 1940. július 1-ig 500 kőolaj-, 78 földgáz- és 86
meddő kutat fúrtak le, a kutak átlagmélysége 2950 láb (~900 méter) volt. Addig kitermeltek
1 864 500 hordó (~296 500 m3 ~252 000 tonna) kőolajat és 62 890 000 000 köbláb (1,8 milliárd
m3) földgázt. Az 1960-as évek óta másodlagos termelést alkalmaznak. Ma Cut Bank környéke
tele van kicsi kőolaj- és földgázmezőkkel, noha a termelés mennyisége folyamatosan csökken,
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a szénhidrogéniparnak továbbra is meghatározó szerepe van. A város határában lévő – a
fúrótornyok által tartott - helységnévtáblákra évtizedek óta minden évben kiírják az előző évben
kitermelt kőolaj és földgáz mennyiségét.

Midwest (Wyoming, USA)
Midwest település Caspertől 40 mérföldre északra, az 1908-ban felfedezett Salt Creek
kőolajmező közepén fekszik. Eredetileg Home Camp nevű sátorváros volt, amely a
kőolajmezővel együtt növekedett. 1924-ben a Home Camp nevet Midway névre változtatták és
1975-ben vált önálló településsé. A 2010-es népszámlálás szerint 404 ember, 148 háztartás és
104 család élt a településen, akik mind a szénhidrogén-bányászatban dolgoztak. Ezért is írták
ki a település határán lévő helységnévtáblára, hogy „Az olajosok otthona” (Home of the Oilers).
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San Ardo (Kalifornia, USA)
Az 1887-ben alapított településtől (lakosság 2010-ben 517 fő) 8 kilométerre, délre a Texas
Company (később Texaco és jelenleg Chevron Corp.) 1947 novemberében fedezte fel a San
Ardo kőolajmezőt a Lombardi No.1 kutatófúrással 2158 láb (~658 méter) mélységben. Az első
kút kezdeti termelése 155 hordó (~24,6 m3 ~21 tonna) kőolaj volt naponta, a kitermelhető kőolaj
mennyiségét 532,5 millió hordóra (~84,7 millió m3 ~71,97 millió tonna) becsülték. 1966 -67óta másodlagos termelési módszerekkel (gőzelárasztásos és elégetéses kihajtás váltakozása)
tartják fel a termelést. A település helységnévtábláján, a mélyszivattyún rodeozó jelzi, hogy itt
olajbányászok laknak.

Byron (Wyoming, USA)
A mormon telepesek által 1900-ban alapított településen, a Frank Jones farmján 1905-ben a
Montana & Wyoming Oil Company találta meg a kőolajat 800-900 láb (~244-274 méter) és a
földgázt 1800-2100 láb (~ 549-640 méter) mélységben. A következő években összesen 13
kőolajtermelő és 2 földgáztermelő kút működött. A két földgázkút naponta 100 millió köbláb
(~2,8 millió m3) földgázt termelt. A Central Petroleum Development Co. of Sheridon 1915-től
folytatta a kutatásokat a térségben és Bayron No.1 kút 1916. február 14-én földgázt fedezett fel
2700 láb (~823 méter) mélységben. Ezek után egymás követően több szénhidrogénmezőt
fedeztek fel a környéken. A város helységnévtábláján a Shoshone-folyó, a Homokhegyek és
marhatenyésztés mellett a szénhidrogén-bányászatra utaló fúrótorony is megjelenik.

43

Gladewater (Texas, USA)
A Selby Oil and Gas Company 1937. április 7-én a Snavely No.1 kutatófúrással kőolajat talált,
a kút 1000 hordót termelt óránként. A Texaco 1957. november 30-ig üzemeltette a mezőt,
amikor bezárták. A városba látogatókat a helységnévtábla is emlékezteti a valamikori
kőolajtermelésre.

El Dorado (Arkansas, USA)
John Stapleton kansasi gazdálkodó földterületén fúrták le a Stapleton No.1 kutat, amellyel
1915. október 6-án megtalálták az El Dorado kőolajmezőt. A fúrás közben az első
kőolajnyomokat 542 láb (~165 méter) mélységben találtak, majd 1 300 láb (~396 méter)
mélységben földgázt is találtak, azonban felszálló kőolajtermelést csak 2 500 láb (~762 méter)
mélységből kaptak. Az elkövetkező néhány évben ez a mező egyike volt a világ legnagyobb
termelő kőolajmezőinek. 1919-re a Butler megyében már több mint 1800 kút termelt. A város
bejáratánál lévő Lion Oil üdvözlő felirata, mely egyúttal helységnévtábla is, emlékeztet a kőolaj
hozta fellendülésre.
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Titusville (Pennsylvania, USA)
Az Amerikai Egyesült Államok Pennsylvania államában Titusville mellett 1859. augusztus 27én, szombaton délután, a Drake „ezredes” által mélyített fúrólyukban 21 méter mélyen a fúró
egy kőzetrepedésbe jutott, amelyben 18 centimétert szabadon esett. Hét vége lévén a munkát
abbahagyták. William A. Smith, „Billi bácsi”, a fúrószerszámokat készítő kovácsmester
vasárnap kiballagott a fúráshoz, hogy körülnézzen. A fúrólyukba kémlelve fekete folyadékot
látott csillogni. Egy ereszcsatorna-darabból merítő edényt görbített és örömmel látta, hogy a
kiemelt minta színtiszta kőolaj. Drake kútjának sikerét hihetetlen fellendülés követte,
egyszeriben kitört a kőolajláz. Titusville „fekete aranya” egy új iparágat teremtett és
Pennsylvania lett a korszerű kőolajipar bölcsője. A város határában, minden bevezető út mellett
ilyen helységnévtábla fogadja az érkezőket.

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád
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