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Ismét ülésezett az Elnökség 
 

Egyesületünk Elnöksége 2022. szeptember 21-én (szerdán) 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. Az SZMSZ egyeztetése 

Előadó: Lengyel Károly, az Alapszabály Bizottság elnöke 

3. Egyebek 

 

Az SzMSz egyeztetésében tovább haladt az Elnökség. 

 

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: 10200830-32310119-

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 
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M E G H Í V Ó 
 

 
 

 

Kedves Tagtárs!   Kedves Érdeklődő! 

 

A BOK következő rendezvényének 

 

Előadója: Kovács Pál elnökhelyettes úr 

(Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) 

 

 Előadásának címe: A nukleáris energiatermelés jövője 

 

Időpontja: 2022. szeptember 29. csütörtök, 14:00 óra  

Az előadás helye:           OMBKE épület.  

Címe: Budapest, X. kerület Hizlaló tér 1. 

Mindenkit örömmel várunk! 

 
A Zoom Meeting meghívó kódja: 

Gabor Zelei is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: BOK ülés 

Time: Sep 29, 2022 02:00 PM Budapest 

 

Join Zoom Meeting 

https://us06web.zoom.us/j/7192388398?pwd=c2lxTTlVdEdPSnphZWU3U2Jpa2FNQT0

9  

 

Meeting ID: 719 238 8398 

Passcode: 2022 

     

Terveink szerint a következő rendezvényünk időpontja: 

                                   2022. október 27. 14:00 óra. 

 

Budapest, 2022. szeptember 25. 

 

A BOK vezetése nevében üdvözlettel:  

 

Papp Géza 

  

https://us06web.zoom.us/j/7192388398?pwd=c2lxTTlVdEdPSnphZWU3U2Jpa2FNQT09
https://us06web.zoom.us/j/7192388398?pwd=c2lxTTlVdEdPSnphZWU3U2Jpa2FNQT09
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M E G H Í V Ó 

 

 
 

Egy rendezvényre hívnám fel a figyelmet. Fontos, hogy a rendezvényre regisztrálni kell! 

 

Borsodi regionális nyersanyag fórum 

MAGAD, URAM... - Borsodiak nyersanyag fóruma Borsodban 

 

Az elmúlt hónapok legfontosabb tanulsága, hogy a házunk táján megtalálható energiahordozók, 

nyersanyagok, akár elsődleges, akár másodlagos forrásokból, rendkívül értékesek. Ha ezt 

felismerjük, nagyon sok tennivalónk lesz, de a függetlenedés irányába komoly lépéseket 

tehetünk. Ha nem, akkor marad a didergő félelem a kilátástalan jövőtől. Itt Borsodban egyféle 

gazdagság biztosan van, ezek a nyersanyagok, amelyekre a feldolgozóiparnak határon innen és 

túl szüksége van. A megyei közgyűlés, illetve a ME Műszaki Földtudományi Kar vezetésével 

szervezett regionális fórum 2022 október 6-án ennek bemutatását, illetve előremutató feladatok 

felvázolását célozza. Szakemberként, helyi közösségi vezetőként mindenkit érdekelhet, 

mindennapi érthető nyelven, helyi lehetőségekről és kihívásokról fogunk beszélni. 

Regisztráció itt. 

 

Morvai Tibor 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpZATWtnjjNf69I5QE2AevuEAwzqND6N-72deeFubdKHHRbQ/viewform
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Öntészettörténeti és Múzeumi Szakcsoport 

M E G H Í V Ó 

 

Tisztelt Kollégák! 

 

Ezúton értesítünk, hogy az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

Öntészettörténeti és Múzeumi Szakcsoport  

2022. szeptember 29-én (csütörtökön) 11 órai kezdettel szakmatörténeti ülést tart.  

Helyszín: az OMBKE új Székház Tanácsterme, 

cím: Budapest X. kerület, Hizlaló tér 1. I. emeleti terem. 

 

NAPIREND: 

1. Előadás: Szent Borbála, Szent Katalin és Szent Miklós bányász védőszentek legrégebbi 

emlékei a történelmi Magyarország területén. 

Előadó: Káplánné Juhász Márta okl. kohómérnök. 

2. Hozzászólások, válaszok. 

 

Szíves megjelenésedre számítunk! 

Jó szerencsét!  
Káplánné Juhász Márta 

    szakcsoport titkár sk. 

 

 

M E G H Í V Ó 

 

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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ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 

 

BÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY 

 

BUDAPESTI HELYI SZERVEZET 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati 

Szakosztályának Budapesti Helyi Szervezete a következő programjára 

várja az érdeklődőket: 
 

2022. október 4-én (kedd) 14 órakor. 

 
 

Dr. Szunyogh Gábor tart előadást. 

 

Az előadás címe: 
 

„Egy különleges bányamérnöki feladat: az aggteleki 

Baradla és Béke barlangok 1:100 méretarányú 

térképezése” 

 
 

 

A rendezvény helyszíne: OMBKE (1107 Budapest, X. Hízlaló tér 1.) 

Székház I. emeleti terme. 

 

 

Jó szerencsét! 
 

 

Budapest, 2022. szeptember 19. 

 

 

 

 

 Szamek Zsolt 

 elnök 
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72. Bányásznap 
 

Dorogi-medence 

 

Folytatódtak régiónkban a bányásznapi koszorúzások. 

A koszorúinkat minden esetben az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete, a Dorogi Bányász 

Szakszervezeti Szövetség, a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány nevében helyeztük 

el. 

 

Szeptember 3. 

Dorog Koszorúzás a Dorogi Szénmedence Bányászatának Emlékművénél 

 
 

 
 

Fogadás a Dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetségnél 
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Pilisszentiván Koszorúzás a bányász emlékműnél. 

Megemlékezés a bányász emlékháznál, Szepesi Zsuzsanna saját versét szavalta el. 
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Csolnokon a temetőben a bányász emlékműnél koszorúztunk. 

Megemlékezés a Művelődési Házban, a Csolnoki Schmidt István fotóiból kiállítás volt 

látható. 

 
 

 
 

Annavölgyi koszorúzás a Bányász emlékműnél 

 
 

Sárisápi koszorúzás a temetőben a Bányász emlékhelynél 
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Koszorúzás a Művelődési Háznál a bányász emlékműnél 

 
 

Szeptember 4. 

Nagykovácsi koszorúzás 

  
 

Raduka Ferenc 

      titkár 
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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 

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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Fotó: Zelei Gábor 

 

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány korábbi ígéretének megfelelően, október 5-én, a báró 

Eötvös Loránd szobor avatásának napján, 11:00 órakor megkoszorúzza a világhírű tudósnak a 

BAH csomópont közelében felállított szobrát. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Gyülekezés a szobor közelében 3/4 11 órától. 

 

A találkozás reményében barátsággal: 

  

Pályi András 

elnök, Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány 

 

 

Év ásványa és Év ősmaradványa szavazás 

 
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

Javában zajlik az Év ásványa és Év ősmaradványa szavazás az evasvanya.hu honlapon.  

Segítsenek eldönteni, melyik ásvány és ősmaradvány legyen a földtani ismeretterjesztés 

középpontjában 2023-ban! 

 

Számos szakmai helyszín biztosít jelenléti szavazásra is lehetőséget, így a Herman Ottó 

Múzeum központi épületében (Miskolc, Görgey u. 28.), a Kuny Domokos Múzeumban (Tata, 

Váralja utca 1-3.), az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumában (Budapest, Pázmány Péter 

sétány 1/C) és a 13. MOM Sport Ásványbörzén (október 8-9., Budapest, Csörsz u. 14-16.) 

élőben is megtekinthetik a jelölteket és szavazhatnak is. 

 

Üdvözlettel: 

 

Bodor Emese  

https://evasvanya.hu/
https://hermuz.hu/
https://hermuz.hu/
https://kunymuzeum.hu/kuny-domokos-muzeum/
http://muzeum.elte.hu/
https://www.asvanyborze.hu/


 

 12 

 
 

 



 

 13 

 

 
Regisztráció itt. 

  

http://mtte.hu/?q=jarvanyok-2022-regisztracio
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Miskolci Egyetem Hírei 

 

 
 

 

NÉVVÁLTOZÁS 

 

 A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar 2022. augusztusától Anyag és 

Vegyészmérnöki Kar néven folytatja munkáját. 

 

A Kar dékánja változatlanul Prof. Dr. Palotás Árpád Bence. 

 

Forrás: a Kar honlapja  

 

Dr. Horn János 

 

 

Múlt és jövő - OMBKE-történet a helyi szervezet tükrében 
Kohászat és matematika, Delta klubdélutánok, találkozó a Mitsubishi küldöttségével 

 

A Dunai Vasmű Műszaki-Gazdasági Közlemények XIV. évfolyam 1-2. összevont számában a 

Szerkesztő bizottság tagjaként, az OMBKE helyi szervezete titkáraként adott számot az 1970 

és 1973 közötti időszak munkájáról Szalay Géza főmérnök.  

A nagy létszámú helyi csoport (1970-ben 156 fő, 1973-ban 352 fő) központi rendezvényekkel 

és 4 szakmai munkacsoportjának kifejezetten szakmai rendezvényeivel szolgálja a tagság 

továbbképzését, az egyesületi élet szakmai és kulturális igényeinek kielégítését.  

1970-71-ben összesen 7 szakmai előadás és 2 szakmai filmbemutató volt. Az előadásokat 

túlnyomó többségben helyi előadók közreműködésével rendeztük. Az előadások látogatottsága 

általában 50 fő körül mozgott. Az évenkénti 2 szakmai kiránduláson átlagosan 30-30 fő vett 

részt. A csoport tagjai élénk szakirodalmi tevékenységet fejtettek ki, a különböző 

szakfolyóiratok évente átlagosan 9-10 szakcikket közöltek. Az Akadémiai Kiadó dr. Horváth 

Aurél tagtársunk könyvét jelentette meg. 

A rangosabb események közül a szerző ír az MTA Matematikai- és Fizika Tudományok 

Osztályával, valamint a Bolyai Matematikai Társulattal közösen szervezett, a „Kohászat és a 

matematika” tudományos konferenciáról, 102 szakember részvételével. Alkalom adódott a 

Mitsubishi japán nehézipari konszern kereskedelmi-műszaki küldöttségével való konzultációra, 

majd a csehszlovák testvéregyesület ostravai csoportjának városunkba való fogadására és 

vendéglátására. Elindítottuk az 1973. évben a helyi csoportunk és a Dunai Vasmű Művelődési 

Ház közös rendezvényeként a Delta klubdélutánokat.  

Egyesületünk helyi csoportjának működésében, a klubéletben meghatározó eseménynek 

számítanak továbbra is a havonta váltogatva rendezett Delta klubdélutánok, illetve a szakmai 

előadással és vitával egybekötött klubdélutánok, a vezetőségi ülések, és az évente két 

alkalommal megtartott szakmai kirándulások és tapasztalatcserék.  

Ízelítő az OMBKE-Delta klubdélután filmvetítésekkel egybekötött 1973. évi programjaiból: 

Dr. Almár Iván: A szovjet űrkutatás eredményei (január 8.); Makray Tibor – Orosz Endre: A 

folyamatos acélöntés alkalmazása a Dunai Vasműben. Krupp konszern filmbemutatója a 

folyamatos acélöntésről (február 5.); Űrkutatás legújabb eredményei (március 5.); A Delta-

szerkesztőség aktuális-tudományos filmje (április – a pontos dátum lemaradt – a szerk.); Dr. 
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Vámos Tibor: A számítástechnika ipari felhasználása. A hengerművek vezérlése számítógépes 

berendezésekkel (május 7.); Érdi Bálint csillagász: A modern csillagászat problémái (október 

1.); Dr. Abonyi Iván, ELTE: A modern fizika problémái (november 5.); dr. Gidai Erzsébet: 

Vázlatok a jövőről (december 3.) 

 

A vezetőség által hozott legfontosabb határozatok 

A dunaújvárosi csoport továbbra is részt vesz a Dunaújvárosi Műszaki Napok 

megrendezésében. Az 1974. évben is Dunaújváros ad otthont a IV. Hidegalakítási 

konferenciának. Korábbi kezdeményezés alapján a helyi csoport segíti a vállalat újítási 

ügyeinek intézését azzal a céllal, hogy lerövidítse az átfutási időt, az objektív véleményezést; 

előmozdítsa az elbírálást; szorgalmazza és elősegítse a szellemi termékek védelmi rendszerének 

és a vállalati újítási feladattervek kidolgozását; a nagyobb jelentőségű javaslatok 

megvalósítását. 

Ami pedig a gazdálkodást illeti: A dunaújvárosi helyi csoport tevékenységét jóváhagyott 

munkaterv és ehhez jóváhagyott költségvetés alapján folytatja. A helyi csoport költségvetése 

1969-71 között évi 12 000 Ft volt, 1972-ben 14 000 Ft, 1973-ban a jelentősen megnövekedett 

létszám alapján jóváhagyott 18 000 Ft költségvetési összeggel szemben 13 000 Ft 

felhasználására kaptunk lehetőséget. A költségvetésünkben mutatkozó hiányt vállalatunk, a 

Dunai Vasmű pótolta. 

 

Szalay Géza 1929. november 10-én Sopronban született. Okleveles kohómérnökként a 

Kőbányai Alumínium Hengermű volt az első munkahelye. A Vaskohászati Kemenceépítő 

Vállalatnál kapcsolatba került a Dunai Vasművel a II. kohó rekonstrukciójánál, valamint a II. 

számú kokszoló blokk beruházásának építésvezetőjeként. A Dunai Vasmű állományban 1961-

től többek között részt vett a Hideghengermű beruházásának előkészítésében, az első 

profilhajlító- és spirálcső-gyártó gépsorok telepítésében. A Hideghengermű gyáregység-

vezetője 1965-től, a szervezeti változásokat követően főmérnöki beosztásban dolgozott. A 

vállalati exporttermelést irányította 1971-től, majd az értékesítés tervezése lett a feladata. 

Irányításával dolgozták ki a Vasmű első számítógépes termelésirányítási és programozási 

rendszereit. 1988-tól nyugdíjba vonulásáig a Dunaferr termelési főmérnöke volt. Hosszú 

életkort megélve távozott közülünk 2019-ben, június 27-én helyezték örök nyugalomra a 

Dunaújvárosi Temetőben.  

 

 
A FOTÓN: Szalay Géza termelési főmérnök, a helyi szervezet egykori titkára 
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FOTÓ (0058): A kis piros könyv (Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati 

Szakosztály Dunaújvárosi Helyi Szervezetének munkája, 1954-1999), szerk.: dr. Ágh József és Sütő Zoltán) 

 

„Az egyesületi élet élénkülése az 1970-es években” című fejezetében olvashatunk az OMBKE 

Delta klubdélutánokról. 

 

Szente Tünde 

 

 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S 

 

Dr. Lóránt Károly 

Világvége helyett 

Tények a klímaváltozásról és a megvalósítható klímapolitikáról 

 

A könyvet a Századvég Közéleti Tudásközpont adta ki 2022-ben 392 oldalon. 

Címe: 1037 Budapest, Hidegkúti Nándor u 8-21, telefon: +36 (1) 497-5280. 

Eredeti ára: 6290.-Ft online ára: 5030.-Ft. 

A könyvbemutató az Energiapolitika 2000 előadássorozatban került bemutatásra (Szarka 

Zoltán az MTA r. tagja) majd a szerző tartott érdekes előadást. 

 

Dr. Lóránt Károly (1942) dolgozott az Országos Tervhivatalban és az Európai Parlamentben, 

2003 óta a Magyar Nemzet és Magyar Hírlap külső munkatársa. 

 

Dr. Horn János 

 

  

https://szazadvegkiado.hu/vilagvege-helyett-tenyek-a-klimavaltozasrol-es-a-megvalosithato-klimapolitikarol-736
https://www.youtube.com/watch?v=HPr_bAhtzYA
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Átsüt a remény 
 

 
 

Lóránt Károly megállapításait már évtizedekkel ezelőtt eligazító erejűnek találtam. Először a 

hetvenes évek közepétől halmozódó magyar államadósságról tette közzé felismeréseit, később 

a rendszerváltozás veszteségeiről és az uniós csatlakozás pénzügyi kihatásairól írta meg a valót. 

Örültem, hogy a környezet és a gazdaság összefüggéseit is elkezdte szemügyre venni. Ő egy 

más úton jutott el a magamfajta föld- és környezettudományi kutatókéhoz teljesen hasonló 

következtetésekre. Készülő könyvéhez 2020-ban előszó megírására kért fel. A Világvége 

helyett – Tények a klímaváltozásról és a megvalósítható klímapolitikáról című kötet a 

Századvég Kiadó gondozásában nemrég jelent meg. Az Energiapolitika 2000 Társulat a könyv 

bemutatóját szeptember közepén tartotta. 

 

Lóránt Károly azt mutatja ki – többekkel egyezően – hogy akármit gondolunk a klímaváltozás 

okairól, a dekarbonizáció zsákutcáját mindenképpen el kell kerülni. A könyv pontról pontra 

végigvezet mérnök-közgazdászi gondolatmenetén és érvrendszerén. 

 

A könyvet jó érzés kézbe venni. A hátsó borítón lévő ismertető tömör és tartalmas. A kötet a 

szerző és az ajánló előszavából, bevezetőből, 11 fejezetből (1. Éghajlatváltozások az egyes 

földtörténeti korokban, 2. Klímaelméletek, 3. A klímapolitika kialakulása, 4. Az IPCC-

jelentések, 5. Az EU klímapolitikája, 6. Klímavita: ki mit mond és miért?, 7. Klímapolitika a 

gyakorlatban és az első tapasztalatok, 8. A klímasemlegesség feltételei, 9. Elérhetők-e a globális 

klímapolitikai célok?, 10. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, 11. Energiarendszerek), 
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összefoglalóból, hazánk számára szóló záró következtetésekből, valamint függelékekből és 

irodalomjegyzékből áll. 

 

A földtörténet általa ismert éghajlatváltozásainak ismertetése elegendő betekintést ad ahhoz az 

olvasónak, hogy meggyőződjön róla: a kőbe vésett földtörténet szerint örökké változik minden. 

Senki nem ismer olyan tudományos tényt, miszerint a természet beszüntette volna hullámzó, 

turbulens működését. 

 

A második fejezetben négy tudományos „klímaelméletről” olvashatunk. Egy elmélet, egy 

hipotézis akkor és csak akkor tudományos, ha a kutatóknak megengedik, hogy szabadon 

nekirugaszkodhassanak megcáfolni. Nos, a szén-dioxid-hipotézis – mindaddig, amíg tiltják a 

cáfolatát –, nem tekinthető tudományosnak. A Gaia-elmélet még a szén-dioxidnál is 

megfoghatatlanabb. A Miskolczi-hipotézist komolyan kell venni. Ami azt jelenti, hogy érdemes 

rajta vitatkozni, és feltétlenül tesztelni kell modern adatokon is. Egyedül a negyedik – a 

Milankovics–Bacsák-hipotézis – nyert már meggyőző bizonyítást. E négyen kívül azonban 

ezernyi olyan mechanizmus létezik, amelyekről a könyv nem ejt szót. Nem csoda, hiszen a 

kutatók is csak ámulnak a természet gazdagságán. 

 

A klímapolitika kialakulását Lóránt Károly is a hetvenes évek elejére teszi. És észreveteti az 

olvasóval, hogy a szén-dioxidról akkor még szó se volt. Az IPCC (Kormányközi 

Éghajlatváltozási Testület) jelentéseiről szóló fejezetben csak az első öt jelentést ismerteti. A 

hatodik jelentés (IPCC AR6) első része ugyanis csak a kézirat leadása után jelent meg. Mégis 

kikövetkeztethető a könyvből, hogy mi lesz az IPCC AR6 üzenete: immár ellentmondást nem 

tűrően hirdeti azt, hogy a jelenlegi klímaváltozás példátlan (nem az), és hogy azt az ember 

okozta (aminek valójában az ellenkezője is lehetséges). Az Európai Unió klímapolitikai 

szerepéről Lóránt Károly azt emeli ki, hogy Európa mindig is mintarégió kívánt lenni. Az 

ígéretek szerint ez lesz például az első klímasemleges kontinens. De az EU a klímapolitikában 

nem kezdeményező, hanem inkább végrehajtó. Mondható kísérleti terepnek, de szerintem azt 

sem zárható ki, hogy az EU jelenlegi vezetői az ENSZ és a WEF pogány oltárán Európa 

polgárait „önkéntes” emberáldozati szerepre kényszerítik. 

 

Az EU-klímapolitika egyik meghatározó mérföldköve tényleg a 2006-os úgynevezett Stern-

jelentés volt. E rész első elolvasásakor helyenként már-már attól tartottam, hogy az 

agyonreklámozott következtetések valamennyire a szerzőt is megfertőzték. De nem. Mindössze 

arról van szó, hogy egy másik, de agyonhallgatott közgazdász, William Nordhaus közgazdaság-

tudományi Nobel-díjas (aki idejekorán kimutatta, hogy a Stern-jelentés irreális), kifelejtődött. 

De azóta van már az EU-ban Európai Green Deal („Zöld Megállapodás”), sőt klímatörvény is 

(a Green Deal betartására). A klímatörvény keretében – amint e kötetből is megtudható ˗ 

minősített többséggel lehet dönteni; csak egyes esetekben (például a tagországok 

energiaszerkezetét illető kérdésekben) van egyhangú döntésre szükség. 

 

A klímavita legfőbb állításait összefoglaló fejezetből kiemelem a 2019-ben megalakult 

Klímaintelligencia-csoport, a CLINTEL klíma-világnyilatkozatát (akkori nevén az úgynevezett 

Európai Klímanyilatkozatot). Ezt igazán széles nemzetközi gondolkodás szülte. 

Megfogalmazásában a lehető legszélesebb egyetértésre törekszik. Címe lényeglátó: Nincs 

klímavészhelyzet! Ínyencek számára elgondolkodtató egyéni meglátásoknak, valamint 

kilencven olasz kutató szó szerint leközölt klímanyilatkozatának elolvasása is ajánlható. 

 

Bemutatja az európai, ezen belül a német energiapolitika ideológiai irányultságát, majd két 

fogalommal kénytelen bűvészkedni: az úgynevezett klímasemlegességgel és az úgynevezett 

szén-dioxid-semlegességgel. (Szerintem mindkét fogalom értelmetlen; ezen kívül nem sok 

közük van egymáshoz. Semmi esetre sem lenne szabad az egyiket a másik szinonimájaként 

kezelni!) Az európai klímasemlegesség elérhetőségét megvizsgáló fejezetben valójában arról 

van szó, hogy szén-dioxid-kibocsátás nélkül fenntartható-e az energiaellátás. Lóránt Károly 
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válasza az, hogy igen, fenntartható, de csak atomerőművek révén. A megújulókkal (a szél- és a 

napenergia) erőltetésével: nem. Ezek az energiafajták ugyanis hatástalanok és fokozottan 

természetpusztítók. Épp ezek elburjánzása kezdte megemelni az energiaárakat, már évekkel 

ezelőtt. 

 

A globális szintű klímasemlegességre is az európaihoz hasonló eredményt kapott. Európa 

egyébként a világban már alig számít valamit. Mondhatnánk, hogy a kutya (az EU) ugat, a 

karaván halad, és egyáltalán nem a szén-dioxid-semlegesség útján. Az antropogén szén-dioxid-

kibocsátás belátható időn belül minden valószínűség szerint a jelenleginek a duplájára fog 

emelkedni. Körbejárja a szerző az úgynevezett adaptáció, azaz az alkalmazkodás lehetőségeit 

is. Itt oly részletességgel ismerteti a Bill Gateséknek a 2019-es ENSZ klímacsúcs elé időzített 

álobjektív félelemkeltését, mintha sok mindent el is hinne belőle. 

 

Az ökológiai lábnyomról a szerző is kinyomozta, hogy van ugyan hat különféle mutatója, de az 

ökológiai lábnyom felét az úgynevezett szénlábnyom teszi ki, sőt azt is, hogy az Európai Unió 

kizárólag a szénlábnyomot erőlteti. 

 

A világ energiarendszeréről terjedelmes áttekintést olvashatunk. A szerző adatai szerint a 

fosszilis energiaforrások a világ energiaellátásának 84,7 százalékát alkotják. Én a British 

Petrolnál 2021-re hibahatáron belüli értéket: 83 százalékot találtam. Tehát nem igaz az a 

médiasugalmazás, hogy a fosszilis energiaforrások aránya az utóbbi években 80 százalék alá 

csökkent volna, és az sem, hogy a tendencia jelentősen csökkenő irányú lenne. 

 

Az Összefoglaló szerint 1. nem tudni, hogy a klímaváltozást a szén-dioxid-kibocsátás okozza-

e, viszont 2. a mérnöki számítások egyértelműen azt mutatják, hogy a szén-dioxid-emisszió 

megcélzott csökkentését szél- és naperőművekkel lehetetlen elérni. Ha valóban csökkenteni 

akarjuk a szén-dioxid-kibocsátást, annak egyetlen reális megoldása van, amit úgy hívnak, hogy 

atomenergia. 

 

A záró gondolatokban Lóránt Károly két forgatókönyvet tárgyal. Azt, hogy mit kell tennie 

Magyarországnak, ha a Föld klímája nem antropogén hatásokra változik meg, és mit kell tennie 

akkor, ha a hőmérséklet-emelkedést mégis jelentős vagy döntő módon befolyásolja a szén-

dioxid-kibocsátás. Lóránt Károly az első eshetőségre adott többoldalas válaszában a 

vízgazdálkodásra koncentrál. Ezzel, mint egyik fókuszponttal, messzemenően egyet lehet 

érteni. Viszont, ha a szén-dioxid-bűnvádtól megszabadulunk, végre saját lehetőségeinkhez és 

korlátainkhoz igazodva reálisan foglalkozhatnánk a víz mellett minden egyéb kérdéssel is: az 

energiaellátástól kezdve a termőföldön át a konkrét környezeti problémákig. Ne feledjük, hogy 

mértéktartónak és takarékosnak kell maradnunk. A második forgatókönyv megvalósulása 

esetében természetesen el kell fogadni a szén-dioxid-kibocsátás-mérséklést. Amit Lóránt 

Károly javasol erre az esetre, az valójában kármentés, hiszen az EU klímapolitikája teljességgel 

megvalósíthatatlan. Csak akkor valósítható meg maradéktalanul, ha visszasüllyedünk a 

középkori életszínvonalra. Minden erőnkkel munkálkodnunk kell tehát az önfelszámolásra 

törekvő politika következményeinek elhárításán. 

 

A függelékek a szerző által fontosnak tartott technikai részleteket tartalmazzák. A huszonhat 

oldalnyi irodalomjegyzék fejezetenkénti csoportosításban tekinti át a felhasznált munkákat. 

 

A könyv formailag nem hibátlan. A kitevőkről például a 201. oldalon a szerkesztő teljesen 

megfeledkezett. (És az általam írt bevezetőből is szóvá teszek egy elírást: W/m2 

mértékegységből számomra rejtélyes módon W/cm2 lett…) Javítást, néhány szükséges 

kiegészítést (de legalább egy hibajegyzék-készítést) követően – kötelező olvasmánnyá kellene 

tenni. Az egyik ilyen kiegészítés javaslatom szerint a klímaváltozás kedvezőtlen és kedvező 

következményeinek objektív kifejtése lenne. Kizárt ugyanis, hogy bármilyen irányú változás 

eleve csak kedvezőtlen legyen. 
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A zárógondolat annyira aktuális, hogy megéri visszatérni rá. Lóránt Károly csak két 

forgatókönyvet tárgyal. Jóhiszeműen azt feltételezi, hogy a klímapolitika észszerű. Halkan 

megkérdezem, mi van akkor, ha nem az? Ebben az esetben mindjárt adódik két további 

szcenárió is. Az első kettőről már volt szó. Elméletileg olyan is lehetséges, hogy tényleg van 

klímavészhelyzet a szén-dioxid miatt, azonban a klímapolitika semmit sem tesz visszafogás 

érdekében. Végül, a negyedik lehetőség mintha nem is szcenárió, hanem maga a valóság lenne. 

Arról van szó, hogy a szén-dioxid bizonyítottan nem okolható a klímaváltozásért, ám a 

klímapolitika mégis ehhez ragaszkodik, követve a globális elit, a világszervezetek és a 

nagyvállalatok közmegegyezését. Nem számít, hogy e közgazdasági célkitűzés messze 

elszakadt a fizikai valóságtól. Könnyen elképzelhető, hogy a globális agytröszt azzal is 

tisztában van, hogy amit hasznos idiótáik (a mélyzöldek) papagájként rikoltoznak, abból egy 

szó sem igaz. Sokkal inkább az lehet a célfüggvényük, hogy visszafordíthatatlanná tegyék a 

legalább három évtizede, de inkább fél évszázada elindított folyamatokat, és megvalósítsák a 

globális kormányzást. Ez – úgy, ahogy van – emberellenes. Eben megközelítésben a 

klímapolitika nem más, mint egy sötét, ám nagyon hatékony eszköz. Erről lehetőségről a 

könyvben Lóránt Károly nem ejt szót, de nem zárja ki, hiszen a könyvbemutató napján 

megjelent Magyar Nemzet-véleménycikkében ő maga is „klímaizmus”-ról ír. 

 

Kötelességünk figyelembe venni az összes lehetőséget, és felkészülni a lehető legrosszabbra is. 

A mi célfüggvényünk nem lehet más, mint megállítani a gonoszt. Lóránt Károly könyve – 

közvetve – az erőgyűjtéshez szükséges felismerésben segít az olvasónak. 

 

A kötet címoldalán átsüt a Nap, átsüt a remény. 

 

2022. szeptember 20. 

 

Dr. Szarka László Csaba 

A szerző geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja 

 

 

Energetikai hírek 
 

Az OMV Petrom szerint több időre van szüksége a Neptun Deepről való döntéshez 

 

Az OMV Petromnak 12 hónapra van szüksége ahhoz, hogy meghozza a beruházási döntést a 

Neptun Deep tengeri projektről - jelentette ki Christina Verchere, a vállalat vezérigazgatója 

szeptember 22-én egy, a Reuters által idézett konferencián, miután Virgil Popescu román 

energiaügyi miniszter azt mondta, hogy szeretne hamarabb - ideális esetben az év végéig - 

hallani egy ilyen döntésről. 

"Megfelelő szabályozási és adózási keretekre van szükség, és ez az, amit kihívásnak találtunk, 

nem mindig volt meg" - mondta Verchere. 

"Vannak még módosítások, amelyeket el kell végezni" - utalt Verchere a Ziarul Financiar 

napilap által idézett beszámoló szerint, anélkül, hogy részleteket közölt volna a módosítások 

jellegéről. 

A Romgaz, a mezőre vonatkozó 50:50 arányú koncessziós megállapodás másik partnere, 

Razvan Popescu vezérigazgató szerint "rendkívül elkötelezett a Neptun Deep projekt 

véglegesítése iránt". 

Az OMV Petrom a koncessziós szerződés üzemeltetőjévé vált, miután a Romgaz átvette a 

korábban az ExxonMobil által birtokolt 50%-os részesedést. Kezdetben az amerikai vállalat járt 

el a projekt üzemeltetőjeként, majd eladta 50%-os részesedését a Romgaznak. 

A BSOG, amely egy kisebb beruházási projektet üzemeltet a romániai Fekete-tengeren, már 

megkezdte a termelést a Midia mezőn, pontosan ugyanolyan szabályozási és adózási keretek 

között, mint az OMV Petrom. 
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Mivel a koncessziós szerződés határideje titkos, az OMV Petrom folyamatosan halogatta a 

Neptun Deepről szóló döntés meghozatalát, jobb adózási feltételeket kérve. 

Románia megédesítette a feltételeket, és eltörölte azt a követelményt, hogy a gáz 50%-át a helyi 

központi piacokon kell értékesíteni. A Romgaz állami vállalat befejezte az ExxonMobil 50%-

os részesedésének átvételét a Neptun Deep projektekben. 

Popescu azonban augusztusban nyilvánosságra hozta, hogy a koncessziós szerződés egyik 

rendelkezése értelmében a peremvidék üzemeltetői, az OMV Petrom és a Romgaz 2022 végéig 

kötelesek hivatalosan nyilatkozni arról, hogy a felfedezett lelőhelyek kereskedelmi értékkel 

bírnak-e, és gazdaságilag jövedelmező feltételek mellett kiaknázhatók. 

Newsbase, 2022.09.23. 

 

 

ING: Az energiaár-korlátok vonzóak, de nem kockázatmentesek 

 

2022. szeptember 14-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Unió helyzetéről 

szóló beszédében egy sor javaslatot jelentett be a magas energiaárak hatásainak enyhítésére. 

Ezek a következők: 

Közös gáztárolás: A földgáztárolók kapacitása Európa-szerte átlagosan 84%-os, és a cél, hogy 

a következő hónapokban elérjék a maximális kapacitást. 

Hidrogén: 3 milliárd eurós alap a hidrogénfejlesztés elősegítésére, hogy a hidrogén a 

hiánypótló piacról tömegpiaci termékké váljon. 

Energiatakarékosság: A tagállamokat arra kérik, hogy 10%-kal csökkentsék a gáz- és 

villamosenergia-fogyasztást, a csúcsidőszakokban pedig további 5%-kal. 

A fosszilis tüzelőanyagokkal foglalkozó vállalatokra kivetett adók: Az EU további adókat 

vet ki a fosszilis tüzelőanyag-szolgáltatókra, mivel a jelenlegi válság részben a megugró olaj- 

és gázárakból származó magasabb profitot táplálja. 

Árplafon a villamos energiára: Az EU az alacsony költségű technológiákra vonatkozóan 180 

EUR/MWh napi szintű nagykereskedelmi árplafont javasol. A rendszer várhatóan mintegy 140 

milliárd euró többletbevételt hozna, amelyet a végső energiafogyasztók között osztanának szét. 

Ez a cikk a villamos energia árplafonjáról szól. Von der Leyen korábban azt mondta: "Az égbe 

szökő villamosenergia-árak mostanra rávilágítanak a jelenlegi villamosenergia-piaci 

konstrukciónk korlátaira... Olyan új villamosenergia-piaci modellre van szükségünk, amely 

valóban működik és visszahoz minket az egyensúlyba.". 

 

Milyen árplafon bevezetése? 

Nem világos, hogyan nézne ki egy új piaci konstrukció, de számos politikus ársapkák 

bevezetését szorgalmazta, bár sokféle formában. Egyesek az orosz gázra vonatkozó árplafon 

mellett érveltek, ami lényegében egy olyan kereskedelmi politika, amely valószínűleg az 

Oroszország által Európába irányuló gázszállítások teljes leállítását eredményezné. Mások az 

Európa által importált összes gázra vonatkozó árplafon bevezetését szorgalmazták, de ez 

korlátozná a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának lehetőségét, és ennek következtében 

veszélyeztetné energiabiztonságunkat. Megint mások a kiskereskedelmi energiaszámlákra 

vonatkozó árplafon bevezetését szorgalmazták, mint amilyen az Egyesült Királyságban is 

létezik, ami megváltoztathatná a közműszolgáltatók helyzetét, és támogatási rendszereket 

indíthatna el a háztartások és a vállalkozások energiaszolgáltatásának fenntartása érdekében. 

Mindezek az árplafonok jó okkal nem kerültek be az Európai Bizottság végleges javaslatába. 

A javaslat árplafont vezet be a nem fosszilis tüzelőanyagokból, különösen napelemekből, 

szélturbinákból, vízenergiából és atomerőművekből előállított energiára. 

 

Az alacsony költségű technológiák árának korlátozása 

A javaslat két részre bontja az ársorrendet; az egyik rész az alacsony határköltségű 

energiatermelő technológiákra (szél-, nap-, atom-, víz- és ligniterőművek), a másik rész pedig 

a magas költségű technológiákra (barnaszénnel, kőolajjal és földgázzal működő erőművek) 

vonatkozik. Ha már fúj a szél, süt a nap, vagy működik egy atom- vagy vízerőmű, akkor nagyon 
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keveset kell fizetni egy plusz MWh villamos energia előállításáért. A szén- és gáztüzelésű 

erőműveknek és az olajaggregátumoknak azonban drága üzemanyagot kell vásárolni. 

A merit order biztosítja, hogy a legolcsóbb technológiák lépjenek be először a piacra, de ez azt 

jelenti, hogy az árat az áramigény kielégítésére szolgáló legdrágább technológia határozza meg. 

A jelenlegi piacon ezek a gáztüzelésű erőművek, mivel a gáz ára megtízszereződött. Ez azt 

eredményezi, hogy a merit orderben szereplő összes technológia számára rendkívül magas 

áramárat állapítanak meg. Ez az ár nagy ellenállásba ütközik; miért kellene a technológiáknak 

megawattóránként (MWh) több száz eurós áramárat fizetni, miközben már 50-100/MWh 

közötti áramárak mellett is nyereségesek voltak? 

 
A probléma megoldásának és az áramárak csökkentésének legjobb módja az áramkereslet olyan 

mértékű csökkentése, hogy a gázüzemű erőművekre már ne legyen szükség a kereslet 

kielégítéséhez. Sajnos ez rövid távon nem reális, mivel az Európai Unióban az összes villamos 

energia 23%-át gázerőművek termelik. Az arányok pedig Európa-szerte jelentősen eltérnek. 

Hollandiában az elmúlt 10 évben 42%-tól 65%-ig terjedt, míg Franciaországban 2%-tól 

mindössze 8%-ig. 

Mivel az európai nukleáris termelés volumene várhatóan még néhány hónapig jóval az átlag 

alatt marad, és a vízenergia tartalékai továbbra is alacsonyak, a gázerőművek várhatóan 

továbbra is meghatározzák az átlagos piaci árat. 

 

A felső határ 180 €/MWh-ban történő megállapítása 

A második legjobb megoldás az alacsony költségű technológiák (nap-, szél-, atomenergia és 

vízenergia) áramárának felső határérték megállapítása. Az EU 180 EUR/MWh-s, napra előre 

számított nagykereskedelmi árplafont javasol ezekre a technológiákra. A piac továbbra is a 

gázerőművek által meghatározott magas áramáron tisztul, de a közműszolgáltatóknak vissza 

kell fizetniük a piaci ár és az árplafon közötti különbséget egy alapba. Ha a piac 400 €/MWh 

áron tisztul, a közműszolgáltatóknak 220 €/MWh-t kell visszafizetniük, amit infraárnak 

nevezünk. Ez a javaslat tehát lényegében nem árplafon a végfelhasználók számára, hanem 

bevételi plafon az alacsony határköltségű technológiákkal (vagy inframarginális 

technológiákkal), például szél-, nap- és vízerőművekkel és atomerőművekkel rendelkező 

közművek számára. 
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Ezt a piaci beavatkozást azzal indokolják, hogy az üzemeltetők beruházási döntéseik során nem 

számoltak ezekkel a bevételekkel, és hogy ezek az üzemeltetők 50-100 €/MWh közötti 

áramárak mellett voltak nyereségesek. A kormányok is keresik a finanszírozási forrásokat, hogy 

enyhítsék a magas energiaárak fogyasztókra nehezedő terheit. Európai szinten ez a rendszer 

várhatóan akár 140 milliárd eurót is generálhat, amelyet a háztartások és a vállalkozások 

kártalanítására fordítanak. 

Megjegyzendő, hogy Németország a 180 EUR/MWh-s általános árplafon helyett 

technológiaspecifikus árplafont javasolt. Egyelőre nem világos, hogy ezt európai szinten is 

átültetik-e, vagy az országok maguk választhatják meg a saját módszerüket. Az Európai 

Bizottság jelenlegi javaslata 180 €/MWh-ban határozza meg a felső határértéket, így úgy tűnik, 

hogy a technológia-specifikus felső határértékek megengedettek, ha a bevételi felső határ nem 

haladja meg a 180 €/MWh-t.  

 

 
 

Hosszú távon az árnak elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy fedezze az energiatermelő 

eszközök teljes költségét, ne csak a határköltséget. Míg a határköltségek fedezik az 

üzemanyagköltségeket, addig a tőkeköltségeket és az üzemeltetési költségeket nem fedezik. 

A villamos energia életciklusköltsége (LCOE, vagy a villamos energia kiegyenlített költsége) 

a villamos energia átlagos összköltségét méri egy eszköz teljes életciklusa alatt. A javasolt 180 

EUR/MWh-s felső határ elegendő ahhoz, hogy a legtöbb nap- és szélerőműves projektet 

támogatás nélkül fedezze, még az akkumulátortárolós projektek esetében is. A felső határ 

azonban nem fedezi az új nukleáris és vízerőművi projektek teljes és nem támogatott költségeit. 

Ezek általában nagyon tőkeigényesek, és a múltban jelentősen túllépték a költségvetést. Ez 

problémát jelenthet az Emmanuel Macron francia elnök által nemrégiben szorgalmazott 

"nukleáris reneszánsz" szempontjából. 

A javasolt felső határ a nagy és összetett energiapiacnak csak egy kis részét fedi le. 

Nincs egységes vagy kizárólagos villamosenergia-piac. Valójában az energiapiacok többfejű 

szörnyetegek, amelyek számos szegmensből állnak, és amelyek mindegyike a fizikai komplex 

energiahálózatok működésének fenntartását szolgálja. Az európai villamosenergia-hálózatok a 

világ legmegbízhatóbbjai közé tartoznak, és a villamosenergia-felhasználók a kicsiktől a 

nagyokig természetesnek veszik, hogy az áram mindig rendelkezésre áll. A liberalizált 
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villamosenergia-piacokon ez csak a villamosenergia-piacok összetett rendszerén keresztül 

érhető el, ahol hatalmas mennyiségű energiával kereskednek másodpercekre és évekre előre. 

A javasolt árplafon csak az egynapos piacra vonatkozik. 

 

A villamosenergia-piac valójában számos összetett részpiac gyűjteménye: 

 
A javasolt árplafon csak a day-ahead piacra vonatkozik, ahol a villamos energia körülbelül 20-

30%-ával kereskednek. Az áram nagy része tehát nem tartozik az árplafon hatálya alá. Az 

európai áramtermelők például általában a jövőbeni energiatermelésük mintegy 80%-át egy évre 

előre szóló határidős szerződések vagy áramvásárlási megállapodások (PPA-k) keretében adják 

el előre. Ezért bevételeik nagy részét nem érinti a plafon. Ezen túlmenően az ellátást jelenleg 

jóval a felső határ alatti (30-85 EUR/MWh közötti) áron fedezik. 

A közműszolgáltatók a jövőbeni piacokon a legtöbb energiát a felső határnál alacsonyabb áron 

adják el előzetesen. 

A tőzsdén vagy HTM-eken keresztül előre értékesített energiatermelés aránya és az átlagos 

villamosenergia-ár: 
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Potenciális hátrányok: 10 dolog, amire figyelni fogunk 

A piaci beavatkozásnak mindig vannak hátulütői, különösen az olyan hatalmas és összetett 

piacokon, mint az energiapiacok. A spanyol villamosenergia-piacon a nagykereskedelmi piac 

felső korlátja jó példát szolgáltat erre az esetre. Az áramszivárgások és a gáztüzelésű erőművek 

megnövekedett energiatermelése miatt a gázfelhasználás a plafon bevezetését követő 

hónapokban nem csökkent, hanem nőtt. 

 

Ez az a 10 dolog, amelyet a javasolt árplafon bevezetése előtt és után szorosan figyelemmel 

fogunk kísérni. 

 

1. Az energiaszivárgás 

A day-ahead piacon bevezetett árplafon arra késztetheti a megújuló eszközök termelőit, hogy 

külföldön, például az EU-n kívüli piacokon, például az Egyesült Királyságban és Norvégiában 

adják el az energiájukat. A kontinentális Északnyugat-Európa villamosenergia-piaca a Britnet 

kábelen és az északi-tengeri összeköttetésen keresztül jól kapcsolódik ezekhez a piacokhoz. 

Már léteznek tervek egy euro-afrikai rendszerösszekötő vezetékre, amely néhány éven belül 

összeköti Görögországot és Ciprust Afrikával. Az energiaválság pedig valószínűleg felgyorsítja 

az új rendszerösszekötőkbe történő beruházásokat. 

 

2. Energiaigény 

A piaci reform célja a magas áramárakból származó bevételek újraelosztása, de a rendszer az 

áramkereslet növekedését válthatja ki. A pékségek például a gáztüzelésű sütőkről átállnak az 

árammal működő sütőkre. Egyes országokban pedig az elektromos fűtőberendezésekre is 

felfutás tapasztalható, mivel a háztartások igyekeznek spórolni a gázzal. 

Ennek a visszacsatolási körnek a méretét nehéz megjósolni, mivel a jövőbeli gáz- és 

áramáraktól függ. Mindenesetre még meg kell vizsgálni, hogy az alacsonyabb áramárakra 

vonatkozó cél milyen mértékben kombinálható a teljes kereslet 10%-os és a csúcskereslet 5%-

os energiamegtakarítási céljával. Összességében a megtakarításhoz általában magas árakra van 

szükség, míg az alacsonyabb árak inkább növelik a keresletet. 

 

3. Gázfelhasználás a villamosenergia-ágazatban 

Az északnyugat-európai országoknak jelentős teljesítménynövekedés és/vagy szivárgás esetén 

szükségük lehet arra, hogy több villamos energiát állítsanak elő gáztüzelésű erőművekkel. Ezért 

a gázfelhasználás ehelyett növekedhet, miközben ez a piaci konstrukció a gáz megtakarítását és 

a magas gázáraknak a merit orderre gyakorolt hatásának csökkentését célozza. 
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4. Interferencia a hosszabb távú villamosenergia-piacokkal 

A termelők az azonnali piacra (day-ahead piac) történő értékesítésről a hosszabb távú piacokra 

térhetnek át. Például úgy, hogy a 80 EUR/MWh-s felső határérték feletti áramot hónapokra 

előre a határidős piacon vagy HTM-en keresztül adják el. A fontos day-ahead piac likviditását 

szorosan nyomon kell követni, hogy az energiapiac e fontos része működőképes maradjon. 

 

5. Interferencia a rövidebb távú villamosenergia-piacokkal (flex-piac) 

Az európai villamosenergia-hálózatok a szél- és napenergia részarányának növekedésével 

egyre inkább szűk keresztmetszeti problémákkal szembesülnek. Az akkumulátorok megoldást 

jelenthetnek, mind a nagyméretű, mind az otthoni méretű akkumulátorok. A nagy kérdés az, 

hogy a day-ahead piacon a 180 €/MWh-s bevételi plafon mennyire elég magas ahhoz, hogy 

ösztönözze az akkumulátor-kapacitás növekedését, például a napelemek és a szélturbinák 

akkumulátorokkal való kombinálásával (ún. co-location üzleti modellek). 

 

6. Az energiaszolgáltatók jövedelmezősége 

Egy korábbi, 2022 júniusában közzétett jelentésünkben arra a következtetésre jutottunk, hogy 

az árplafon megváltoztathatja az európai közműszolgáltatókat és azok jövedelmezőségét. 

Ennek eredményeképpen a közműszolgáltatók nyíltan hangot adtak az ársapkákkal kapcsolatos 

szkepticizmusuknak. Az árplafonok célja, hogy minimalizálják a közműszolgáltatók váratlan 

nyereségét, és hogy a kormányok számára bevételi forrást biztosítsanak a háztartások és a 

vállalatok magas energiaszámlák kompenzálására. Nem szabad azonban csökkenteni a 

közműszolgáltatók jövedelmezőségét, mivel ez korlátozná az energetikai átálláshoz szükséges 

és egyre növekvő mértékű beruházásokat. 

 

7. Végrehajtási kockázat 

A day-ahead piac merit orderjébe történő piaci beavatkozás célja, hogy rövid távú enyhülést 

biztosítson az európai villamosenergia-piacokon. Vajon elég gyorsan végrehajtják-e ahhoz, 

hogy ezen a télen enyhülést biztosítson? A történelem nem támogatja ezt, mivel a korábbi 

energiapiaci reformok végrehajtása éveket vett igénybe. Ebben a tekintetben a néhány hónapos 

ütemterv ambiciózusnak tűnik, de azt jelentené, hogy a reformot a téli időszak végén vagy utána 

hajtják végre, amikor az energiaárak valószínűleg magasak lesznek. Másrészt a történelem azt 

is mutatja, hogy válsághelyzetben a szakpolitikai beavatkozásokat elég gyorsan végre lehet 

hajtani. 

 

8. Szabályozási kockázat 

Ahogy egyre több megújuló energiaforrás kerül az energiarendszerbe, a gáz- és széntüzelésű 

erőművek egyre fontosabbá válnak tartalékként. Az Európában uralkodó, kizárólag energiát 

termelő piacon a gáz- és széntüzelésű erőművekkel rendelkező termelők általában nem azért 

kapnak fizetést, hogy rövid távon, de fontos pillanatokban, amikor a rendszernek szüksége van 

rájuk, üresen álljanak. Ezért a tartalékerőművekbe történő beruházás üzleti érvei a magas és 

rugalmas árakra épülnek, még ha rövid időszakokra is. A politikai beavatkozásnak ez a formája 

szabályozási kockázatot jelent az üzleti érvelés szempontjából: a kormányok beavatkozásának 

kockázatát, amikor az árak magasak. Ez óvatossá teheti a befektetőket, hogy finanszírozást 

nyújtsanak a nagyon szükséges tartalékkapacitásokhoz. 

 

9. Jogi kockázat 

Ez a politikai beavatkozás pereket fog kiváltani és megállja a helyét a bíróságon? Nem ritka, 

hogy a piac kialakításában bekövetkező jelentős változásokat bíróság elé viszik, vagy hogy a 

felek "vis maior"-ra hivatkoznak a meglévő szerződések alapján. Ezt közgazdászként nem 

tudjuk felmérni, de valószínű, hogy a piaci szereplők újraértékelik a jogi kockázati 

prémiumokat a megújuló energiaforrásokra vonatkozó üzleti elképzeléseikben. 
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10. Tőkeköltség és befektetői megtérülés 

Ha a szabályozási és jogi kockázatokat jelentősnek ítélik, a befektetők magasabb megtérülést 

fognak követelni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és/vagy fosszilis tüzelőanyaggal működő 

energiatermelésre. Ez hatással lehet a kormányok azon nagy ambícióira, hogy megszilárdítsák, 

kiterjesszék és átalakítsák az európai energiarendszereket és -hálózatokat. Ez az energiaválság 

az energetikai átállás még gyorsabb felgyorsítását követeli meg. A közműszolgáltatóknak és a 

befektetőknek több milliárd eurót kell befektetniük. Ezt csak addig fogják megtenni, amíg a 

kockázat-visszatérülési profil elfogadható. 

Mindent egybevetve, az árplafonok vonzónak hangzanak, de a gyakorlatban nehéz 

megvalósítani őket, és nem mentes a lehetséges hátrányoktól. Az Unió helyzetéről szóló beszéd 

óta tudjuk, hogy az árplafon az energiapiac egy bizonyos szegmensét célozza, de sok részletet 

még ki kell dolgozni. Az uniós energiaügyi miniszterek szeptember 30-án ismét találkoznak, 

így a következő hetekben további részletek várhatók. 

 

Gerben Hieminga az ING vezető ágazati közgazdásza. Nadège Tillier az ING vállalati ágazati 

stratégiáért felelős vezetője. Ez a jegyzet először az ING THINK.ING portálján jelent meg itt. 

Newsbase, 2022.09.22. 

 

 

A horvát miniszterelnök kirúgja az INA vezetőit, ha nem hajlandóak lemondani a 

korrupciós botrány miatt 

 

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szeptember 19-én közölte, hogy elbocsátja az INA 

olaj- és gázipari vállalat horvát tagjait, ha azok nem mondanak le az ország olajfinomítójában 

kirobbant súlyos sikkasztási botrányt követően. 

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

azzal gyanúsítottak, hogy az INA tulajdonában lévő földgázt továbbértékesítették, és ezzel 800 

millió HRK (113 millió euró) értékű kárt okoztak. 

A horvát kormány, amely a magyar MOL mellett a finomító két fő részvényese, a botrány 

kirobbanása után úgy döntött, hogy a teljes vezetőséget el kell távolítani. 

Négy nappal korábban Davor Filipovic horvát gazdasági és fenntartható fejlődési miniszter 

szeptember 21-ig adott határidőt a négy horvát vezetőnek a lemondásra. 

A MOL vezetőivel szeptember elején Zágrábban tartott találkozót követően Filipovic azt 

mondta, hogy az igazgatóság valamennyi tagja elvesztette a horvát kormány bizalmát. 

Azóta azonban a horvát igazgatósági tagok nem tettek lépéseket a lemondásra.  

Plenkovic szeptember 19-én azt mondta, hogy "felháborítónak tartja, hogy az INA 

vezetőségének [horvát] tagjai közül az elmúlt négy napban egy sem szólalt meg", és 

megerősítette, hogy ha nem hajlandók önként lemondani, akkor kirúgják őket. 

"Megismétlem, hogy azonnal számon kértem az INA teljes vezetőségét, különösen a vezetőség 

elnökét ... a magyar és a horvát tagokat. Ez lemondásokat jelent" - mondta Plenkovic újságírói 

kérdésre válaszolva, olvasható a kormány közleményében.  

"A magyar fél jól megértette az általunk küldött üzenet világosságát. Nemcsak az 

igazgatótanács elnöke Fasimon Sándor mondott le, hanem az igazgatótanács másik két tagja is. 

Ugyanezt vártuk el az igazgatótanács horvát tagjaitól is. Úgy gondolom, hogy függetlenül attól, 

hogy tudtak-e róla, vagy esetleg megkerültek a döntéshozatali rendszerben, hogy egy ilyen 

megaügy, ami ilyen kárt okozott a cégnek, nagy kárt okozott a kormánynak, politikai és 

reputációs kárt okozott mindannyiunknak, elég egyértelmű ok arra, hogy ezt az üzenetet, ami a 

miniszterelnök és a gazdasági miniszter szintjéről érkezett, meg kell és meg lehet érteni." - 

mondta a miniszterelnök.  

Az igazgatótanács horvát tagjai Niko Dalic, Darko Markotic és Barbara Doric. A MOL által 

jelölt magyar tagok közül Horváth Ferenc és Simola József szeptember 16-án, az igazgatótanács 

magyar elnöke, Fasimon pedig egy héttel korábban mondott le. 

 

https://think.ing.com/articles/energy-price-caps-are-appealing-but-are-not-without-risks
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A botrány kínos a horvát kormány számára, mivel az augusztusban letartóztatottak egyike - 

Damir Skugor, az INA földgáz-kiskereskedelmi részlegének vezetője - Plenkovic kormányzó 

HDZ pártjának tagja. 

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

és stabil többséggel rendelkezik a parlamentben, és nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy a 

botrány miatt távoznia kell.  

Newsbase, 2022.09.20. 

 

 

Zelei Gábor 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

Letűnt városkapuk nyomában: az első ismert selmeci várostérkép 
 

Mikoviny Sámuelnek, a bányavárosok császári bányamérnökének, 1735-től az 1750. évi 

haláláig selmeci lakosnak, ottani bányaiskolai alapító-tanárnak, tájalakítónak és a helyi kálvária 

tervezőjének1 köszönhetően megismerhető Selmecbánya első – ez idáig ismert legrégebbi, idén 

284 éves – várostérképe, mely 1738. március 7-ére készült el és a bécsi levéltárban őrzik.2 Az 

egykori szabad királyi város belső településszerkezete lényegében azóta változatlan. Ennek 

köszönhetően a Mikoviny-várostérképen – ha tetszik: ma is használható turistatérképen3 – 

szereplő egykori kilenc városkapu mai helyei is beazonosíthatóak és a lenti sorokban erre teszek 

kísérletet. Ezen túlmenően 1748-ban készült el a 22x179 cm méretű és 1:3900 méretarányú 

selmeci bányatérkép4 is, mely szintén jelöl városfelszíni (látképes) épületeket. Mindezek 

alapján a két – kortárs – térképet egybevetve a napjainkra már letűnt egykori városkapuk 

nyomába eredek, útitársul hívva a kedves olvasót. 

 

  
1. kép: A kórháztemplomból lett Szentantali-kapu bontás előtt (1880 körül) és helye a bontás után a Szent 

Erzsébet kápolnával (1890 körül) 

 

 
1  Mikoviny Selmeci selmecbányai társadalmi helyzetét lásd Fricz-Molnár Péter: Mikoviny Sámuel és felesége selmeci komasági 
kapcsolatrendszere. In. Turul, 93. (2020) 4. sz. 192-196. vagy Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 190-195.  
2  Török Enikő: Selmecbánya 1738-as térképe. In. Fons, 10. (2003) 2. sz. 277-289. 
[https://adt.arcanum.com/hu/view/Fons_2003/?pg=284&layout=s (letöltés: 2022.08.27.)] 
3  Vesd össze Miklós Ákos (a. Dalospacsirta) Selmecbánya várostörténeti térképe a selmeci akadémiai diákhagyományok 
szemszögéből című, 2019. évi kitűnő munkájával. 
4  Országos Széchényi Könyvtár, kéziratos térképek, TK 1530 
[https://maps.hungaricana.hu/hu/OSZKTerkeptar/1529/view/?bbox=154%2C-6501%2C21876%2C3126 (letöltés: 2022.08.27.)] 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Fons_2003/?pg=284&layout=s
https://maps.hungaricana.hu/hu/OSZKTerkeptar/1529/view/?bbox=154%2C-6501%2C21876%2C3126
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Az 1738-as Mikoviny-térkép (2. kép) a városi épületeket, továbbá a közeli bányákat, 

domborzatot, vizeket, erdőt és utakat sorolja fel.5 Mikoviny a térképen „A.” betűvel jelölve az 

Óvárral kezdi az épületek felsorolását, majd – az Újvár (Leányvár), a Városháza, a Szent 

Katalin templom, a Plébániatemplom, a Frauenbergi templom és a Kamaraház után – H-Q betűk 

alatt összesen 9 kaput említett, a következők szerint:  

- H. Dilner thor (Bélabányai-kapu),  

- I. Farkascher thor (Farkas-kapu),  

- K. Csilinger thor (Csilinger-kapu),  

- L. Kampel thor (Kampel-kapu),  

- M. Camerhofische thor (Kamaraházi-kapu),  

- N. das obere thor (Felső- vagy Vöröskúti-kapu),  

- O. (névnélküli kapu a belvárosban),  

- P. Hauer thor (Hauer-kapu, Kopogó, Klopacska),  

- Q. Frauethor (Frauenbergi-kapu, Szélaknai-kapu, Hegybányai-kapu)   

 

 
2. kép: Részlet az 1738-as várostérképről (Török E.: i. m. 288.), a karikázások saját jelöléseim, a zöld a még 

meglévő, a piros a már elbontott kapukat jelöli 

 
5  VÁROSI ÉPÜLETEK: A. dass alte Schloss (Óvár), B. das Neue Schlössel (Újvár), C. das Rathaus (városháza), D. die Windische Haupt 
Kirchen (Szent Katalin templom), E. die deutsche Iesuiter Kirchen (Plébániatemplom), F. Mariae Sehne Kirchen (Frauenbergi templom), G. 
Camerhof (Kamaraház), H. Dilner thor (Bélabányai-kapu), I. Farkascher thor (Farkas-kapu), K. Csilinger thor (Csilinger-kapu), L. Kampel thor 
(Kampel-kapu), M. Camerhofische thor (Kamaraházi-kapu), N. das obere thor (Felső- vagy Vöröskúti-kapu), O. (kapu), P. Hauer thor (Hauer-
kapu, Kopogó, Klopacska), Q. Frauethor (Szélaknai-kapu), R. Stadt Majerhof (Városi- vagy Alsó-major), S. Gruberischer garten und Majerhof 
(Gruber-kert és major vagy Felső-major); BÁNYÁK: T. Elisabeth Schacht (Erzsébet-akna, a XIX. század derekán az egykori Burschenschaft 
központja, a szakestélyek kialakulásának helye, „Schacht-kocsma”, ma garázssor), U. Amaliae Sch.(Amália-akna), V. Theresiae Sch. (Teréz-
akna), W. Waiden Sch. (Waiden-akna), X. Gregori Sch. (Gergely-akna), Y. Dreyfaltikeiter Sch. (Szentháromság-akna), X. Andrae Schaht 
(András-akna), a. Kaufhaus schacht (Kamaraházi-akna), b. Glantzenberg (Glanzenberg-tárna), cc. Dreykönigsstolln  (Háromkirály-táró), dd. 
die untere gassen (Alsó utca), Pacherstolln (Pacher-táró); Klingerstolln (Klinger-táró), Wasserschacht, Michaelisstollen (Mihály-táró); UTAK: 
Weg aufm Windschacht (Szélakna/Hegybánya felé), Weg in die Hodritsch (Hodrusbánya felé), Weg in Eisenbach (Vihnye felé), Weg in 
glashütte (üveghutákhoz), nach Dilln (Bélabánya felé), Weg in die Puchwercke (kolpachi zúzóművekhez); DOMBORZAT: Paradais 
(Paradicsom-hegy), Schauab (Sobó-hegy), Alteburg (Óvárosi-hegy), Nad Kamen (Knikail), Kaltehof, Schindelberg (Józsa-domb), 
Michaelistolner höhe (Mihály-tárói-domb), Rothebrun (Vöröskúti-hágó), Rössel, Ottergrund (Ottergrundi-völgy), Dreyfaltigkeiter grund 
(Szentháromság-völgy); VIZEK: kettő Mihály-tárói-tó, Vöröskúti-tó, Városi-tó, Wasserführung, Haupt-graben (főárok-vízvezeték), Selmec-
patak; ERDŐ: Voglhübl- vagy Vogelhügel-hegy oldalában volt a Starker Wald elnevezésű erdőség, a Riesen (facsúsztató) 
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A középkori városvédelmi szerkezet egyes lényegi elemei – a kapuk – a koraújkorban, így még 

1738-ban és 1748-ban (3. kép) is megvoltak. A város csak néhány évtizeddel korábban 

szenvedte el a kuruc háborús időket – a Rákóczi-szabadságharcot (1703-1711) – így az akkori 

városvezetők okkal gondolhatták, hogy a külső-belső kapuk tehetnek még jó szolgálatot. 

 

 
3. kép: Zöld jelölésű kapuk (a szélaknai és a Klopacska) ma is láthatóak, a pirosak már nem, a kék pedig a Fritz-

ház (OSZK, TK 1530) 

 

A vélhetően eredetileg reneszánsz stílusú kilenc említett kapu közül napjainkban a fent 

kivastagított kettő építmény – a Klopacska és a Szélaknai-kapu – maradt fent. Ezeket a térkép-

részleteken zöld karikával jelölöm, míg az elbontott kapukat pirossal. Mikoviny nem említette 

– mert a térképén sem jelölte – a külvárosi, tehát távoli és Alsónak is nevezett Szentantali-kaput 

(ez 1738-ban a tízedik volt a sorban), mely a város XVI-XVII. századi, a török elleni védelmi 

rendszerében töltött be fontos szerepet. E védekezés során a főbb útvonalakon és 

csomópontokban elhelyezett kapuk lényegében bástyaként is szolgáltak. Az 1738-as Mikoviny-

térkép alapján is jól látható, hogy 1526 után több lépcsős védelmi vonal kiépítése jellemezte a 

középkori várost.6 Ennek során két korábbi templomot, az óvári vártemplomot (belső) erőddé, 

míg az alsóvárosi Szent Antal kórháztemplomot 1574-ben városkapuvá – a Szentantali-kapuvá 

(1. kép) – alakították át, majd 1889-ben lebontották, helyén ma a Szent Erzsébet kápolna 

látható. A Bélabányai-kapu 1589-ben készült el és 1945-ben felrobbantották. A Szélaknai-kapu 

1554-ben épült, 1751-ben császári látogatásra barokk stílusban átépítették, 1945-ben megsérült, 

majd egy részét elbontva látható a mai, felújított állapotában. A város három főkapujának a 

három főúton épült bejárat, így a Szentantali-, a Bélabányai- és a Szélaknai-kapu számított. A 

városi törökellenes védvonalhoz tartozott még az 1564 és 1571 között épült Leányvár (Újvár) 

is. A lépcsőzetes, zsilipes jellegű városkapu-rendszer Magyarország három részre szakadása 

idején (1541-1697) jól szolgálta a magyar királysági (alsó-magyarországi) bányaváros külső, 

de még jobban a belső része – vagyis a városközpontban élt bányapolgárok, a wald- vagy 

ringbürgerek személyi- és vagyoni – védelmét.  

 

Az 1738-as Mikoviny-térképre (2. kép) nézve látható, hogy akkoriban  

- nyugati irányból, Léva (Hegybánya, Szélakna) felől három kapun – a szélaknain, majd 

a Klopacsán, végül a Mikoviny által meg nem nevezett „O.” jelű, a mai főtér (Radnicné 

nám.) felső részén volt kapun – át lehetett a városközpontba, például a városházára 

bejutni;  

- a délről érkezőnek az erődszerű Szentantali- és a Kamaraházi-kapun („M.”) át vezetett 

az útja például a kamaraházba;  

 
6  Lux Kálmán: A selmeczbányai óvár. In. Magyarország műemlékei IV. kötet (szerk. báró Forster Gyula). Budapest, 1915. 5-42.   
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- a Vöröskúti-hágón (Rothebrun) át Vihnye vagy Hodrusbánya felöl a szentháromságtéri 

Felső- vagy a Vöröskúti-kapun („N.”) lehetett bejutni például a Szent Katalin 

templomba, ahol MS mester (Marten Swarc) 1506-ra elkészült nyolcrészes szárnyas-

oltárát – benne a leghíresebb Vizitációt – azért nem lehetett 1738-ban megnézni, mert 

azt 1727-ben a barokk oltárcsere idején szétfűrészelték és egyes darabjait a környékbeli 

(újbányai, tópataki, szentantali) plébániáknak adták;7 

- a 46 éves, 10 esztendeje házas Fritz Lipót András selmeci családalapító bányapolgár 

ősapám a bélabányai vagy a kálváriaépítésre még el nem adományozott (ez 1744-ben 

történt) scharfenbergi földbirtokairól hazafelé, a főtéri Fritz-házba tartva a Bélabányai-

kapun („H.”) és a Csilinger-kapun („K.)”; ha azonban kevésbé volt sietős hazaérnie, 

akkor még a Farkas-kapun („I.”) vagy a Kampel-kapun („L.”) át is mehetett a 

feleségéhez, Eisenreich Zsuzsanna Zsófiához és fiához, Fritz János Lipót ősapámhoz, 

aki 1754/55-ben apjával együtt igazolta a Hont vármegyei nemességét; ők, amennyiben 

kinéztek a – Szent Katalin templom terén (=főtéren) állt egyemeletes, jó vízhozamú 

kutas, 10 szobás, 2 nagyobb és 2 kisebb konyhás, 3 borospincés és egy pincéhez csatolt 

(talán bormérő, vagyis kocsma) építményű, szilváskertes – Fritz-ház főtérre néző 

ablakán, úgy evangélikusokként az evangélikus templomot még nem láthatták, mert az 

jóval később, majd csak 1796-ban készült el, de addigra már mindketten elhunytak.8 

 

Az 1748-as bányatérkép-részleten (3. kép) jól látható az 1738-as Mikoviny-térképen (2. kép) 

feltüntetett épületek és kapuk egy része is, így a két térkép összhangban van és nem kizárt, hogy 

az 1748-as bányatérkép készítésében Mikoviny is közreműködött. Megkísérelve a mai 

helymeghatározásokat is, az 1748-as bányatérképen szereplő öt – az 1738-as Mikoviny-

térképen is látható és mára elbontott – kapu a következő volt, melyekről Richter (Szentgyörgyi) 

Ede városi levéltáros9 is tett említést:  

 

- névnélküli kapu a belvárosban (Mikovinynél „O.”), a volt Kék Szőlő fogadó, majd 

Hotel Metropol előtt/környékén, az egykori Kossuth Lajos tér (főtér) és a Honvéd utca, 

ma a Radnicné nám. és az Andreja Sládkovica utca találkozásánál lehetett, 

- Felső- vagy Vöröskúti-kapu (Mikovinynél „N.”), az egykori Szentháromság tér, ma 

Námestie Sv. Trojice (leg)felső részén vagy akár az egykori evangélikus líceumi épület 

előtt lehetett, továbbá Richter Ede szerint ez a kapu készült el a legkésőbb, 

- Bélabányai-kapu (Mikovinynél „H.”), a mai Botanická és az Akademická utcák 

találkozásánál volt, Richter Ede a három főkapu sorában a legkésőbb, 1589-ben 

elkészült Bélabányai-kapuval együtt említi az „új úton lévő, Varticská”-t is, ami a kapu 

melletti őrtorony lehetett,  

- Csilinger-kapu (Mikovinynél „K.”), az egykori Felsőrózsa, ma Horná ruzová és a 

Botanická utcák találkozásánál, vagyis a Botanická utca másik végénél lehetett, továbbá 

Richter Ede szerint a XVI. század közepén „a régi Csilinger-kaput a Rózsautca mellett 

újból megerősítették”, illetve a „csiliker kapu” ott volt, ahol a bányászati „palota felső 

része a Rózsa-utca felé kiszögellik”, egyebekben 1478. májusában ezen a kapun jött 

Selmecre Mátyás király és Beatrix királyné, 

- Farkas-kapu (Mikovinynél „I.”), a mai Vodarenská és az Uvozná utcák találkozásánál 

lehetett.  

 

Az 1748-as bányatérképen nem szerepel a mára ugyancsak elbontott – de Mikoviny 1738-as 

térképén feltüntetett – következő két kapu: 

 

 
7  Fricz-Molnár Péter: Egy selmeci remekmű diadala: Vörös Ferenc küzdelme MS mester Vizitáció táblaképéért. In. OMBKE Hírlevél, 2. (2022) 18. sz. 
33-44. (máj. 6.) [https://www.ombkenet.hu/images/doku/2022/hirlevel/hirlevel_2022_18.pdf (letöltés: 2022.08.27.)] vagy Fricz-Molnár Péter: Kalandozások a 
selmeci múltban. Budapest, 2022. 126-139. 
8  Fricz-Molnár Péter: Adalékok az egykori selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola rektorátusi épületének (ún. Fritz-ház) történetéhez. In. 
Bányászati és Kohászati Lapok, 152. (2019) 4. sz. 25-33. [https://www.ombkenet.hu/images/2019/banyaszat/Banyasz_2019_4_kozos_szam_netre.pdf (letöltés: 
2022.08.27.)] vagy Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 32-46. 
9  Richter Ede: Selmecbánya történetéből. A kuruc idők 1703-1711. Selmecbánya, 1903. 133.; Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. 
Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Budapest, 1906. 94., 113. 

https://www.ombkenet.hu/images/doku/2022/hirlevel/hirlevel_2022_18.pdf
https://www.ombkenet.hu/images/2019/banyaszat/Banyasz_2019_4_kozos_szam_netre.pdf
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- Kamaraházi-kapu (Mikovinynél „M.”), 1903-ban Richter Ede azt írta, hogy ez „a 

mostani posta épület és piarista zárda között” volt, majd pár évvel később „a kamaraház 

és a piaristazárda közötti” helymeghatározást adott, így ez a kapu az egykori Deák 

Ferenc (főutca) és Ocsovszky, ma Kammerhofská és Stefana Visnovského utcák 

találkozásánál is lehetett, 

- Kampel-kapu (Mikovinynél „L.”), 1903-ban Richter Ede ennek helyét „a nagy 

Boldogasszony templom és az úgynevezett Smelchaus mellett, ahol most a legújabb 

akadémiai (=bányászati) palota feljárója van” (4. kép) leírással adta meg, így ez a kapu 

az egykori Akadémia (vagy Bélabányai), ma Akademická utca templom utáni (óposta 

előtti) részén lehetett. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a későközép- és koraújkori selmeci városvédelmi 

kapurendszer külső része 6 elemből, így a három főkapuból, vagyis a Szentantali-, a Szélaknai- 

és a Bélabányai-kapuból, valamint a Vöröskúti-, a Farkas- és a Csilinger-kapuból állt. A 

belvárost védő 4 elemű belső városkapurendszert a Hauer- (Klopacska), a névnélküli belvárosi, 

a Kampel- és a Kamaraházi-kapu alkotta. Ezen túlmenően az Óvár, a Leányvár és a Kamaraház, 

de számos urburarius (bányapolgár) család belvárosi háza is erődszerű építmény volt. Mindezek 

alapján a ma ismerttől lényegesen eltérő „sok kapus” XVIII. század közepi városkép bontakozik 

ki előttünk és az ősi bányaváros ekkoriban élte a bányászati fénykorát.   

 

  
4. kép: XVIII. század végi vagy XIX. század eleji metszeten a Kampel-kapu pirossal és az alig kivehető 

Kamaraházi-kapu kékkel jelölt, vélhető helye (Ivan Herčko: Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom. 

Banská Štiavnica, 2009. 160.) 

 

A megmaradt, de átalakult Szélaknai-kapu és környezete 120 évvel ezelőtt (5. kép) erősen eltért 

a mai megjelenésétől, jelenleg a két bástya helyett egy látható és ez a kapu 110 méterrel 

magasabban van az egykori Szentantali-kaputól. 
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5. kép: 1900 körül a Szélaknai- vagy Hegybányai-kapu 

 

A selmeci városi kapunevek eredete (is) általában az útirányra (pl. Bélabánya) vagy a környező 

meghatározó épületre (pl. Kamaraház) vagy az építés idején akár a közeli (ház)birtokos család 

nevére (Csilinger, Farkas, Kampel, Hauer) utalt. Emellett az sem kizárt, hogy a Csilinger-

kapuban volt egy kisebb (lélek)harang, ami időnként megszólalva csilingelt, míg az erdőszéli 

Farkas-kapu környékén a háziállatokra lesve farkasok ólálkodhattak vagy a német hauer szó 

(agyarak) a vaddisznók gyakori jelenlétére utalt, s akár innen származhattak e beszédes 

kapunevek. Nemcsak e külső kapuknak, de az egykori városfalaknak sincs manapság már 

kézzelfogható, érdemi nyoma, ugyanakkor a későbbi köz- és magánépítkezések során 

felhasználhatták az elbontott köveket, téglákat.     

 

A lerombolt kapuk közül – a szentantali mellett (1. kép) – még a Bélabányai-kapuról ismert 

fénykép (6. kép). Emellett további kutatást igényel, hogy a mára eltűnt többi kaput – Farkas, 

Csilinger, Kampel, Kamaraházi, Felső- vagy Vöröskúti, névnélküli belvárosi – pontosan mikor 

bontották el, ugyanakkor a bontás miértjére könnyebb a válasz. A vélhetően leromlott állapotú 

belső kapuk a város fejlődésében, a közlekedés fejlesztésében útban lehettek és a védelmi-

hadászati jelentőségüket is elvesztették. Mindezt alátámasztja az 1889-es bontás előtti, 

külvárosi Szentantali-kapu látványa (1. kép), mely romos állapotban volt, ráadásul mellé 

kerülőutat is építettek. Valószínű, hogy az említett belvárosi kapukat még a külvárosi 

Szentantali-kapu 1889-es lerombolását megelőzően, az 1800-as évek első felében – a 

reformkorban – lebontották, ugyanis például az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 

tudósításai10 között ezekről nincs szó.  

 

Ugyanakkor az 1800-as évek középén a Szentantali- vagy a Bélabányai-kapunak a selmeci 

diákéletben, a Burschenschaft virágzásakor – a ballagás (valéta) idején – volt szerepe, feladata. 

A valétáló akadémikust az 1830-40-es években a diáktársak bursch dalok éneklése mellett a 

Bélabányai-kapuhoz kísérték, jelképesen útjára bocsátották, ott utoljára ivott korsójából, majd 

azt a kapuszeglet kövén összetörte, ezt követően pedig kiporolták, farbőrre ültették, jól 

meghintáztatták, s a kapun át kilódították a városból. Hasonló jelenetek történtek a Szentantali-

 
10  Lásd például Tilles János: Mozgalmas napok Selmecbányán 1848-ban, szabadságharcunk kitörésekor. Budapest, 1930.  
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kapunál is, ahol a fiatalok egymástól elbúcsúztak, majd az újdonsült filiszterre felkötötték a 

farbőrt és erre útravalóként mogyorópálcával három ütést mértek.11 

 

  
6. kép: A Bélabányai-kapu előtt (1900 k.) és szinte alatta (1930 k.) 

 

Az 1738-as Mikoviny várostérképnek annyiban van még bányászakadémiai vonatkozása, hogy 

a Szélaknai-kapu fölött „T.” betűvel és három felépítménnyel jelölt Elisabeth Schacht – vagyis 

az Erzsébet-akna – 100 évvel később már akadémikus „diáktanya” volt. Az 1800-as évek java 

részében ott volt ugyanis az egykori Burschenschaft központja – a szakestélyek kialakulásának 

helye –, a Schacht-kocsma (7. kép), mely ma garázssor az egykori Felső Rössel, ma Horná 

Resla utca elején. 

 

   
7. kép: Az 1738-as Mikoviny-térképen is jelölt Erzsébet-akna helyén létrejött Burschenschaft központ, a 

Schacht-kocsma épülete 1869-ben és Gretzmacher Gyula bányászakadémikus, később akadémiai tanár 

egyenruhás képe 1860 körül, aki diákként bizonyára jó párszor átlépte a Schacht küszöbét 

 

Ezen túlmenően amennyiben alaposabban megnézzük az 1748-as bányatérképen az Óvár 

látképét, akkor azon lényegében az 1915-ben Lux Kálmán műépítész készítette, 1676. évi 

rekonstrukciós ábra (8. kép) rajzolódik ki. Ettől a mai várbejárat és óratorony látványa azért tér 

el, mert ez utóbbit 1770-ben barokk stílusban készítették, így 1738-ban vagy akár 1748-ban a 

Fritz őseim – vagy bárki más, aki arra nézett – ilyesféle Óvárat láthatott, mely alapján feltehető, 

hogy a városkapuk is hasonlóan díszesek lehettek akkoriban:  

 

 
11  Sarkady Sándor-Bende Attila: A selmecbányai valete rövid története. In. Erdészeti Lapok, 157. (2022) 5. sz. 175., 177. 
[https://erdeszetilapok.oszk.hu/01879/pdf/EPA01192_erdeszeti_2022_05_175-178.pdf (letöltés: 2022.08.27.)]  

https://erdeszetilapok.oszk.hu/01879/pdf/EPA01192_erdeszeti_2022_05_175-178.pdf


 

 35 

 
8. kép: A selmecbányai óvár rekonstruált nézete 1915-ben, mely nagyon hasonlít az 1748-as bányatérkép óvári 

rajzára (Lux K.: i. m. 41.) 

 

A Glanzenberg (vagy Óvárosi-hegy) alatti három egykori (Bélabányai-, Csilinger-, Farkas-) 

kaput ugyan már elbontották, de a három kisfiam még ma is a nagyrészt változatlan Selmec 

környéki tájképben gyönyörködhet (9. kép). 

 

 
9. kép: Petyus, Andris és Palkó hiába keresi a Glanzenberg alatti egykori városkapukat 

 

Aki pedig egyedül – Török Enikő alapos feldolgozása vagy a mostani szerény tanulmány 

segítsége nélkül – kívánja az 1738 és 1748 körüli Selmecbányát digitálisan felfedezni, az itt és 

ott kezdheti az időutazását. Jó szerencsét kívánok hozzá!  

https://1drv.ms/u/s!Ar_ujpvQASOdgsp4cdnkdjsFeJAmGA?e=mJV63h
https://maps.hungaricana.hu/hu/OSZKTerkeptar/1529/view/?bbox=-505%2C-6655%2C22535%2C3280
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Hozzászólás a 

„Volt egyszer egy Egyetemi Silány Kínpad” 

című visszaemlékezéshez 

 
Nagy érdeklődéssel és örömmel olvastuk Ősz Árpád kollégánk visszaemlékezését a Hírlevél 

ezévi 34. számában. Egyetemi életünk e derűs színfoltja megérdemli a méltó megemlékezést, 

hiszen alig 10 évvel 1956 után egy teljes egészében alulról jövő, valóban önszerveződő 

csoportról van szó.  

Mint alapítók, szeretnénk az alapítás körülményeit és az elnevezés megszületését pontosítani. 

Ehhez segítségül vesszük az egyik alapítónak és egyben a jelen hozzászólás társszerzőjének, 

Trömböczky Péternek részletes és igen plasztikus visszaemlékezését, melyet az egykori 

Kínpadosok 2011-es sóskúti találkozójára küldött. Ennek lényege az alábbiakban foglalható 

össze röviden: 

Még 1964-ben, A Mi Egyetemünk szerkesztőbizottsági ülését követően, három – akkor 

negyedéves bányamérnök hallgató - sörözgetett csendesen. Bérczes József – alias Tsöpi, az 

újság humorrovatának vezetője, Bakacs Péter – alias Vidor, külső munkatárs és Trömböczky 

Péter, alias Trömbi, a kultúr-rovat vezetője. Itt javasolta Tsöpi, hogy csináljunk már egy 

diákkabarét. A javaslatot – lehet, hogy a sörök hatására – a többiek elfogadták, sőt egyhangú 

szótöbbséggel meg is választották Tsöpit igazgatónak. Ö pedig kinevezte Trömböczkyt 

rendezőnek, Bakacsot pedig konferansziénak ill. társszerzőnek. 

Miután megvolt a stáb, már csak a név hiányzott. Bakacs javasolta az Egyetemi Vidám Színpad 

elnevezést, de ez nem igazán nyerte el a többiek tetszését. Elhangzottak még a javaslat egyéb 

variációi, mint pl. Egyetemi Silány Színpad vagy Egyetemi Vidám Kínpad, de a jelenlevők a 

legidétlenebb Egyetemi Silány Kínpad elnevezést választották. Aztán rövidesen elkezdődött a 

munka, az eredmény pedig sokak számára ismert. 

Eddig Trömböczky Péter – Bakacs Péter emlékezetével is összecsengő – visszaemlékezésének 

összefoglalója.  

Persze nem ringatjuk magunkat abban a hiszemben, hogy mi mindenre jól emlékezünk. Mi 

ugyanis mindenre jobban emlékezünk! Na de félre a tréfával, mivel a humorban – Karinthyhoz 

hasonlóan – mi sem ismerünk tréfát. Tudjuk, hogy az emlékezet bizony csalóka és ugyanarra a 

dologra többen többféleképpen emlékeznek. Az persze még hagyján, ha másképp emlékeznek, 

de sajnos sokan ezt még az interneten is terjesztik. Csak két példa a mi esetünkben. Az egyik: 

Koncz Károly György alábbi linken található születésnapi méltatásán olvasható, miszerint ö 

lenne „Az egyetemen az ún. Silány Kínpad alapítója…” 

http://www.muzsakkertjemiskolc.hu/rendezvenyek_irodalmi_fono/650/IRODALMI-FONO  

A másik: a Minap.hu internetes újságban 2021.01.23-án Szántó István ír a Miskolci Kabarénak 

a Tokaj Vendéglátóházban tartott előadásairól „Már csak ez hiányzott” címmel. Ebben Karosi 

Imrére és Szabados Gáborra hivatkozva írja „A hatvanas, hetvenes években a műszaki egyetem 

sokrétű önképzőköréből nőtt ki a Silány Kínpad, a humorszínpad.” Az ugyan nem világos, mi 

lehet egy „sokrétű” önképzőkör, de az biztos, hogy a Silány Kínpad sem egyrétű, sem „sokrétű” 

önképzőkörből nem nőtt ki. Sajnos ezt a téves információt Ősz Árpád is szerepeltette cikkében. 

Bár ez az információ téves, de ráadásul nincs is összhangban az ezt az információt megelőző 

bekezdésben ugyancsak tévesen közöltekkel, mely szerint a Silány Kínpad az Irodalmi Szinpad 

valamilyen folytatása lenne egy névváltozással.  

Egyébként sem az alapításkor (1964/1965-ös tanév), sem pedig végzésünk évében (1965/1966-

os tanév) nem volt kapcsolódásunk az Irodalmi Szinpadhoz, talán azon kívül, hogy nem sokkal 

megalakulásunk után az Egyetem Irodalmi Szinpad egyik oszlopos tagja, Csanádi Pál, 

csatlakozott társulatunkhoz.  

Azt, hogy a Silány Kínpad névadásával kapcsolatban felmerült volna a Rajkin féle Leningrádi 

Miniatűr Szinház valamilyen elferdített változata, valamint, hogy ezt ideológiai alapon tiltották 

volna, azt az (egyetem)városi legendák körébe soroljuk. 

http://www.muzsakkertjemiskolc.hu/rendezvenyek_irodalmi_fono/650/IRODALMI-FONO
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Már korábban is említettük, hogy az emlékezet bizony csalóka (valószínűleg még a miénk is) 

ugyanis az emlékezet csak azt nem csalja meg, aki nem használja! (Íme egy újabb saját 

készítésű örök igazság.) Szerencsére nekünk nem csak az emlékezetünkre kell hagyatkoznunk, 

mivel a Kínpad - 1964-es alapítását és 1966-os végzésünket átfogó - időszakáról írásos 

dokumentumok is rendelkezésünkre állnak. Ezek a kéziratok több előadás tervezetét, az egyes 

műsorszámok szövegeit, szereplőlistákat, a zárójelenetek koreográfiáit és egyéb 

dokumentumokat tartalmaznak. Segítségükkel pontosan fel tudjuk idézni a kezdeti időszak több 

előadását és a közreműködőket.  

Az alapítás utáni első előadásunkat az 1964-es Mikulás est keretében tartottuk a 6-os klubban. 

Ezt a végzésünkig hátralévő másfél évben több fellépés követte, részben különféle egyetemi 

rendezvények (klubest, Mikulás-nap, bál, stb.) keretében, részben mint önálló előadások. 

Emlékezetes az 1966. január 22-én és 23-án tartott hétvégi dupla előadás, melyre a borsos 

helyárak (3 Ft) ellenére pillanatok alatt elfogytak a csak elővételben kapható jegyek. 

 

 
 

Felejthetetlen az 1966. május 7.-i valétabálunkon éjfélkor, a zsúfolásig megtelt I.-es előadóban 

tartott fergeteges sikerű (számunkra sajnos utolsó) előadásunk. 

Kezdetben a szereplők - az említett alapítók mellett - elsősorban azok tankör- és évfolyamtársai 

közül kerültek ki; névszerint (a teljesség igénye nélkül): Molnár György, Kardics István, Bőr 

Ferenc, Bíró Szabolcs, Kun Zoltán, Kárpát Csaba, Lovász András (alias Wastagh), Sajgál 

Tamás, Borissza József, valamennyien bányamérnök hallgatók. Hozzájuk csatlakoztak más 

szakok ill. karok hallgatói, mint pl. Ferenczy László és Czoma Csaba, akik – többek között - 

„Hacsek és Sajó” számaikkal arattak nagy sikert. Meg kell említenünk Csiszka Antalt, aki 

Rajkin akkoriban népszerű „válámi ván, dé ném áz igázi” mottójú szövegeinek mintájára 

egyetemi visszásságokat figurázott ki, de emellett több jelenetnek a társszerzője is volt. Nem 

feledkezhetünk el kubai diáktársunkról, Alfredo-ról, teljes nevén Alfredo Manuel Grimon 

Fernandezről. Sok előadásunk ünnepelt szereplője volt, aki nemcsak idegen kiejtésével, hanem 

humorérzékével és előadói tehetségével szerzett vidám perceket. Szerepeltek ill. 

közreműködtek még (szintén a teljesség igénye nélkül) Mezei Sándor Honthy paródiákkal, Őri 

Zoltán, Varga István, Bartha Attila, továbbá mint vendég, Árvay Katalin, Gyöngyösi Zoltán és 

Döbrösi Pál (az esetleges névelírásokért elnézést kérünk). A fennmaradt szereplőlisták, 

forgatókönyvek tanúsága szerint már a „mi időnkben” felléptek az Ősz Árpád 

visszaemlékezésében felsorolt hallgatók közül Kovács Kázmér, Csermely Péter és ahogy 
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korábban már említettük Csanádi Pál is. Sőt maga Ősz Árpád neve is feltűnik egy Mikulás-napi 

előadásunk résztvevői között. 

Ami a műsoraink összetételét illeti, azokban – a szereplőknél fentebb már említett számok 

mellett - általában volt egy-egy klasszikus kabaréjelenet pl.: Kellér Dezső „Sztriptíz” vagy a 

szilveszteri rádiókabarék „Miért jöttünk be?” és „Lószerszám” című darabjai. Több műsorban 

elhangzott Romhányi vers Molnár György előadásában. Majdnem minden műsorunkba 

felvettünk az egyetemmel vagy az egyetemi élettel kapcsolatos monológot vagy jelenetet a 

„Húzótüske” vagy a „Vicinális Dugóhúzó” korábbi számaiból. Műsoraink javarészének 

szerzője azonban Bérczes József volt. Ő – akit legtöbben csak 

Tsöpinek ismertek – nemcsak a Kínpad ötletgazdájaként és 

egyik alapítójaként, hanem igen termékeny háziszerzőjeként 

is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Írt monológot, szkeccset, 

villámtréfát, jeleneteket, zenés kórusparódiát, 

pódiumbeszélgetéseket. Nagy sikert aratott az általa írt „Ki 

mit tud” paródia, valamint az olyan tánc-persziflázs, mint az 

„Életbe táncoltatott fiú” vagy a „Szajna szépe”. A 

konferanszié szerepét 

végig Bakacs Péter 

töltötte be, míg 

rendezőként Trömböczky 

Péter járult hozzá a 

kezdeti sikerekhez.  

Az előadások mindig egy 

un. zárójelenettel 

fejeződtek be. Ennek keretében a szereplők bemutatták 

egymást és a közreműködőket, nem mellőzve egymás 

tréfás ugratását. A már említett valétabáli előadásunk 

zárójelenetében Bérczes Tsöpi az alábbi gondolatokkal 

búcsúzott a Kínpadtól és a közönségtől. (Az idézet pontos, 

mivel az a műsorszám - Tsöpi saját kezüleg írt - kéziratából 

származik.) „… az ESK alapító tagjai nevében szeretnék 

elbúcsúzni közönségünktől és együttesünk ittmaradó 

tagjaitól. Rövidesen egy nagyobb színpadra, az élet 

kínpadára, pardon színpadára lépünk. Ezentúl (ne 

bőgjetek!) szeretnénk, ha nem nevetnének azon, amit 

produkálunk. Szeretnénk azonban, ha az ESK továbbra is 

élne, gyűjtené, ápolná és tolmácsolná az értékes egyetemi humort. Szeretnénk, ha a Kínpad nem 

rés, hanem erős bástya lenne egyetemi kultúréletünk frontján.” Ma már tudjuk, hogy az ESK 

egyetemen maradó tagjai, az utódaink, nem csak teljesítették, hanem messze túl is szárnyalták 

Tsöpi kívánságait, ahogy az Ősz Árpád írásából egyértelműen kiderül. Az utánunk jövő 

generáció országos hírnevet szerzett a Kínpadnak, begyűjtve sok díjat és elismerést. Ez hozzánk 

képest egy más dimenzió és akár külön történet is lehetne. De amikor a névadásról vagy főleg 

az alapításról van szó, akkor Bérczes József neve és szerepe nem maradhat említés nélkül. 

Hozzászólásunkkal elsősorban erre kívántuk felhívni a figyelmet és egyben szerepének 

ismertetésével szerettünk volna méltó módon megemlékezni róla. Úgy érezzük, ennyivel 

tartozunk emlékének, hiszen ö már régen a mennyei Kínpadon nevetteti az angyalokat… 

Végezetül egy történet az ö poénjával. Az általa írt jelentekhez részletes forgatókönyvet 

szerkesztett, melyben utasítások is voltak a szereplők színpadi mozgására is. Az egyik 

zárójelenet végén ez az utasítás áll: „Vége – Függöny – piszok nagy taps – szereplők rendezett 

sorokban menekülni az ablakon át –„ 

 

Bakacs Péter és Trömböczky Péter  
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

 

XXVI. 

 

Helységnévtáblák II. 

 

Oil City (Louisiana, USA) 

Négy évvel azután, hogy Dél-Louisianában kőolajat találtak, a Caddo Lake Oil and Pipe Line 

No. 1 fúrásával a J. S. és W. A. Savage testvérek is kőolajra leltek az észak - louisianai Caddo 

Parish mezőben 1905. március 28-án 1 556 láb (~474 méter) mélységben. A kutat 1905 

júliusában kezdték el továbbfúrni és 1906. január 3-án földgáztermelő kúttá képezték ki. 

Gyorsan követték egymást az észak - louisianai kutatófúrások és 1910-re már csaknem 20 000 

munkás dolgozott Oil Cityben és környékén. A környékbeli sikeres kőolajkutatás folytatásaként 

a Gulf Refining Company a Caddo – tóba telepítette a Ferry Lake No.1 fúrását. Az 1911-ben 

2185 láb (~666 méter) mélységig lefúrt kút 450 hordó (~72 m3 ~61 tonna) kőolajat termelt 

naponta. Ezt volt az első vízre telepített fúrás, az offshore (tengeri) fúrások előfutára. Oil 

Cityben ma is minden a szénhidrogénről szól és a város határán ilyen helységnévtáblák 

fogadják az odalátogatókat. 

 

 
 

Naftalan (Azerbajdzsán) 

Naftalan város környékén termelt kőolaj gyógyhatása régóta ismert, már Marco Polo is 

megemlékezett róla. A város bázisa a szanatórium, amely 1933 óta működik. 1938-ban 

alapították a Naftalan Kísérleti Laboratóriumot, majd 1965-ben a Tudományos Kutató 

Laboratóriumot, ahol a helyi kőolaj biológiai és terápiás hatását vizsgálják. A szanatórium 

gyógyhatású kőolajfürdője és a kőolajpakolás nagyon népszerű manapság is. A város 

bejáratánál emelték a nagyméretű helységnévtáblát. 
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Gomel (Gomel, Fehéroroszország) 

A Barátság (Druzsba) kőolajvezeték a délkelet-oroszországi Szamara városnál kezdődik, ahol 

Nyugat-Szibériából, az Urálból és a Kaszpi-tengertől érkező kőolajat táplálják bele. A 

kőolajvezeték a fehéroroszországi Mazir városánál északi és déli ágra válik. Az északi ága 

Lengyelországot és Németországot látja el orosz kőolajjal, míg a déli Ukrajnán keresztül 

Magyarország, Szlovákia, Ausztria és Csehország felé halad. A Fehéroroszországba belépő 

csővezeték szállítókapacitása évi 70 millió tonna kőolaj. A kőolajvezeték fehéroroszországi 

központja Gomel városban van, így a város helységnévtábláján is szerepel a Druzsba felirat és 

a távvezeték jelképe. 

 

 
 

Medicine Hat (Alberta, Kanada) 

A Canadian Pacific Ralway (CPR) 1883-ban vasúti hidat épített Alberta déli részén a 

Saskatchewan – folyón. Az épülő híd mellett lévő munkásszálló tábor részére ivóvíz kutat 

fúrtak (CPR Langevin No.1) és 1883 decemberében 1155 láb (~325 méter) mélységből a víz 

helyett földgáz tört a felszínre. Ez volt Albertában az első földgázkút. A CPR azonnal munkára 

fogta a földgázt, fűtöttek és főztek vele a táborban. A munkásszálló tábor helyén épült a 

Medicine Hat város, amely tovább hasznosította a földgázt és a város „A földgáz város” (The 

Gas City) címet kapta, amely megjelenik a helységnévtáblán is. 
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Drayton Valley (Alberta, Kanada) 

A Mobil Oil 1953. február 23-án találta meg Drayton Valley falu mellett a Perbina 

szénhidrogénmezőt, 1957-ben már 1750 termelő kút működött. A tároló réteg 4600 és 5800 láb 

(~1402 és ~1768 méter) mélység között lévő homokkő, a kezdeti ipari kőolajkészlet 1,6 milliárd 

hordó (~254,4 millió m3 ~216,2 millió tonna) kőolaj és 1,2 trillió köbláb (~34 milliárd m3) 

földgáz volt. Az 1957-ben városi rangot kapott település gazdaságának elsődleges 

mozgatórugója ma is a kőolaj és a földgáz. A város déli – a Perbina szénhidrogénmező felöli – 

bejáratánál három fúrótoronyból álló szökőkutas helységnévtábla üdvözli a látogatókat. 

 

 
 

Novij Urengoj (Jamali – Nyenyecföld, Oroszország) 

A települést – az Urengoj földgázmező felfedezése után – 1975-ben alapították és 1980-ban 

kapta meg a városi státuszt. Ma már közel 115 000 lakosa van. Innen indul az a földgáz 

távvezeték, amelyen a magyar háztartásokba is eljut az itt termelt földgáz 1984 januárja óta. 

Már a város helységnévtáblája is arra utal, hogy ez a város a földgáz városa. 
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Perm (Oroszország) 

A Lukoil 1991 óta működik a Permi területen, jelentős mértékben hozzájárul a Káma-folyó 

menti szénhidrogén-bányászathoz. Összesen mintegy 18 000 embert foglalkoztatnak a 

térségben, további 20 000 lakosnak biztosítanak munkát a különböző szénhidrogén-ipari 

szolgáltató szervezetek. A Lukoil üzemanyag töltőállomások száma 340 a térségben és 7 

feldolgozó üzem működik. Perm város egyik bevezetőútja mellett állították fel a Lukoil 

támogatásával a helységnévtáblát. 
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Befejezés 

1986 és 2021 évek között, 35 év alatt, 61 országból összesen 653 alkotást gyűjtöttem össze 

Albániától Venezueláig, amelyek válogatott bemutatását most befejezem. Azonban, a gyűjtést 

tovább folytatom és az összeállítás állandóan naprakész nyomtatási állapotban van. 

Amennyiben lesznek támogatók a kiadására – a szerzői jog megtartásával – térítésmentesen 

rendelkezésükre bocsátom. Magyarországi alkotásokat nem mutattam be, mert az OMBKE 

Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály „Kőolaj- és földgázbányászati emlékhelyek 

Magyarországon (Az olajipar kiemelkedő személyiségeinek tiszteletére állított emlékek és 

egyéb ipari emlékhelyek) (2005)” kiadványában már ezt megtette. 

(Vége)                                                                                                           id. Ősz Árpád 
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