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2022.10.14.

Elnökségi ülés

Egyesületünk Elnöksége 2022. október 11-én (kedden) 16.00 órakor kezdte ülését.
Az Elnökségi ülés napirendje:
1.
2.
3.

Elnöki megnyitó
Előadó: Dr. Hatala Pál, elnök
Az SZMSZ egyeztetése
Előadó: Lengyel Károly, az Alapszabály Bizottság elnöke
Egyebek

Az Elnökség az SZMSZ törzsszövegét elfogadta, következő elnökségi ülésen a mellékletek
megvitatására kerül sorra.

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

A Magyar Tudományos Akadémia döntése
A Magyar Tudományos Akadémia Szarka László és Szűcs Péter akadémikus tagtársaink
javaslatát elfogadva Egyesületünket felvette az akadémiai támogatási pályázatán részt vehető
szakmai egyesületek közé.
„A Földtudományok Osztálya nyílt szavazással, 100,0%-os támogatottsággal egyetértett abban,
hogy 2023-ban a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, a Magyar
Földrajzi Társaság, a Magyar Geofizikusok Egyesülete, a Magyarhoni Földtani Társulat, a
Magyar Meteorológiai Társaság és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
vehessen részt a 2023. évi akadémiai támogatási pályázaton.”
Nagyon szépen köszönjük Szarka Lászlónak és Szűcs Péternek a támogatásukat!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

„Tájékoztató”-névtábla került Budapesten a Péch Antal utcában
kihelyezésre
Egyesületünk Öntészettörténeti és Múzeumi Szakcsoportja szervezésében tartottuk meg
2022. október 12-én a Péch Antal év rendezvényeinek részeként a „tájékoztató”-névtábla
avatást és helyi megemlékezést a Budapest, II. Péch Antal utca 2. számú ház előtt.
Az összegyűlt 16 fő előtt Budapest II. kerület polgármestere, Örsi Gergely úr
köszöntője és megemlékező beszéde után átadta az 1953-ban már Péch Antalról elnevezett utca
„tájékoztató”-névtábláját.
A névtábla-magyarázó ismertetőt a Péch Antal utca 2. számú ház elegáns fakerítésén helyeztük
el.

A megemlékezést követően elénekeltük a Bányász és a Kohász himnuszt.
Péch Antal születésének 200. évfordulója tiszteletére tartott megemlékezéseink
folytatásaként ezt követően a közelben található Klebelberg Kúltúrkúria különtermében az
OMBKE Öntészettörténeti és Múzeumi Szakcsoportjának tagja, Káplánné Juhász Márta Péch
Antalról készített vetítéses életút ismertetőjét (a szerző váratlan betegsége miatt) Hatala Pál
tartotta meg.
Elmondható, hogy Péch Antal munkásságához és emberi nagyságához méltó volt az
adott utca gondozottsága, a megemlékezés körülményei, az életútját ismertető összeállítás is.
Köszönettel tartozunk Káplánné Juhász Mártának az elképzelésért, a megemlékezés
méltó megtarthatóságának megszervezéséért.
A megemlékezés előadása itt érhető el.
Jó szerencsét!
HP
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Földtani és Geofizikai Vándorgyűlésnek adott székházunk otthont
Ismét nagysikerű Vándorgyűlést szervezett a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a
Magyarhoni Földtani Társulat október 14-16 között „A Jövő Ösvényein” címmel.
Több előadást követően érdekes szakmai vitákra is sor került.
Udvarunk rendbetételére és a Péch Antal terem berendezésében Lőrincz László és
Hollósi László tagtársaink segítettek, köszönet érte!
A Vándorgyűlésről itt találhatnak bővebb információkat.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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MEGHÍVÓ
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a
Magyar Bányászati Szövetség

ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIÁT
szervez

2022. november 9-11. között
a bányászatban, energetikában és a geotermiában tevékenykedő felső- és középvezetők, a
fejlesztésben érintett szakemberek részére
a hazai bányászatot, energetikát és geotermiát érintő aktuális kérdésekről, kitekintéssel az
alternatív megoldásokra
Helyszín:

Herceghalom, ABACUS Business & Wellness Hotel****
Regisztrálni a digitális JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével lehetséges
2022. november 5-ig
Bankszámlaszámunk:
K&H Bank 10200830-32310119-00000000

Kérjük, hogy személyesen, vagy munkatársai aktív részvételével járuljon
hozzá a rendezvény sikeréhez!
Budapest, 2022. október 3.
Jó szerencsét!

Dr. Hatala Pál
elnök
OMBKE

Homonnay Ádám
elnök
MBSZ
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A konferencia kiemelt támogatói:

A konferencia főbb témakörei:
- A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései.
- A bányászat és a szénhidrogénipar szerepe, helye és lehetőségei a nemzetgazdaságban és az
energetikában.
- A hazai nyersanyag erőforrások és a geotermikus potenciál hasznosítási lehetőségei.
- Új fejlesztések és technológiák, megvalósításuk lehetőségei és feltételei.
- A kő- és kavicsbányászat aktuális kérdései.
- Az alternatív lehetőségek jelenlegi státuszának bemutatása, a bányászati kapcsolódási
pontokkal.
A konferencia előadói az államigazgatás, a hatóságok, a bányászatban és szénhidrogéniparban,
energetikában, valamint a geotermiában tevékenykedő intézetek, szervezetek, vállalkozások
képviselői.
A konferencián lehetőség nyílik kérdések és hozzászólások megvitatására is.

Regisztrációs díjak*:
3 nap

Kedvezményes:
Early Birds** vagy OMBKE tag:
Teljesárú:
1. nap
Kedvezményes:
Early Birds** vagy OMBKE tag:
Teljesárú:
2-3. nap Kedvezményes:
Early Birds **vagy OMBKE tag:
Teljesárú:
*A regisztrációs díj a szállás és a reggeli költségét NEM tartalmazza!
**Az „Early Birds” regisztrációra október 10-ig van lehetőség!

80 000 + ÁFA
90 000 + ÁFA
45 000 + ÁFA
52 500 + ÁFA
52 500 + ÁFA
60 000 + ÁFA

A konferencia résztvevői kedvezményes áron foglalhatnak szállást:
Standard szoba 2 fő részére:

27.250,- + ÁFA/éj

Standard szoba 1 fő részére:

24.020,- + ÁFA/éj

Superior szoba 2 fő részére:

30.910,- + ÁFA/éj

Superior szoba 1 fő részére:

27.680,- + ÁFA/éj

Junior lakosztály 2 fő részére:

36.960,- + ÁFA/éj

Junior lakosztály 1 fő részére:

33.800,- + ÁFA/éj

Deluxe suite 2 fő részére:

39.470,- + ÁFA/éj

Deluxe suite 1 fő részére:

36.230,- + ÁFA/éj

Büféreggeli ára, melyet a szobaár nem tartalmaz: 4.545 Ft + Áfa (5%)/nap
Az árak a következő szolgáltatásokat tartalmazzák: szállás vitamin- és wellness-sarokkal; korlátlan internetelérés (Wi-Fi) a szobából, illetve a szálloda egész területén; az Abacus Spa élményfürdő üzemelő egységeinek (25
m hosszú úszómedence, jakuzzi, finn- és infraszauna, tepidárium, gőzkabin és két kültéri jacuzzi) korlátlan
használata; fitness-terem, fürdőköpeny, szabadtéri parkoló használata. Az idegenforgalmi adót áraink nem
tartalmazzák, az a helyszínen külön fizetendő 18 éves kortól, mértéke: 400,- Ft/fő/éjszaka.
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2022. november 9. szerda
14:00 15:00 1:00 Regisztráció, szállás elfoglalása
14:30 15:00 0:30 Kávészünet
15:00 17:00
Plenáris előadások
Levezető elnök: Zelei Gábor
15:00 15:10 0:10 Megnyitó I. Hatala Pál (OMBKE)
15:10 15:20 0:10 Megnyitó II. Csizmadia Zsuzsanna polgármester
15:20 15:45 0:25 Kovács Pál (MEKH)
15:45 16:10 0:25 Steiner Attila (TIM)
16:10 16:35 0:25 Homonnay Ádám (MOL)
Mucsi Gábor (Miskolci Egyetem) - Képzési programok fejlesztése a Miskolci
16:35 17:00 0:25 Egyetem Műszaki Földtudományi Karán a globális kihívások tükrében
18:00 19:30 1:30 Vacsora
20:00 22:00 2:00 Szakestély (Elnök: Kiss Csaba a. Balhés Charley)

2022. november 10. csütörtök
9:00 9:00 10:40
9:00 9:25 0:25
9:25 9:50 0:25
9:50 10:15 0:25
10:15 10:40 0:25
10:40 11:00 0:20
11:00 12:40
11:00 11:25 0:25
11:25 11:50 0:25
11:50 12:15 0:25
12:15 12:40 0:25

Regisztráció
Szénhidrogén blokk
Levezető elnök: Szabó György
Ördögh Balázs (TDE IS)
Bretán Dávid (MOL)
Kajári Mónika (MOL)
Tiszavári Sándor (Vermilion)
Kávészünet
Alternatív blokk
Levezető elnök: Kőrösi Tamás
Nyikos Attila, Hidrogénszövetség
Kaderják Péter, Akkumulátor Szövetség
CCS – Hidi János, Cambridge Econometrics
Mérő Tamás (MFGT) - Felszín alatti hidrogéntárolási K+F programok
ismertetése hazai földalatti gáztárolók esetében

12:40 13:55 1:15 ebéd
13:55 15:35

Energiabiztonság blokk
Levezető elnök: Törő György
13:55 14:20 0:25 Holoda Attila, OMBKE Energiabiztonsági Bizottság
14:20 14:45 0:25 Livó László (Marketinfo)
M. Pelczéder Ágnes - PannErgy-csoport, DroverDrill Kft. - A geotermikus
14:45 15:10 0:25 energiahasznosítás kihívásai
15:10 15:35 0:25 Bóna Róbert (MVM Mátra Energia)
15:35 16:00 0:25 Kávészünet
16:00 17:30

SzTFH blokk
Levezető elnök: Törő György
16:00 16:25 0:25 Fancsik Tamás (SzTFH) - Lítium
Horváth Zoltán (SzTFH) - Hazai építőipari ásványi nyersanyag helyzetkép
16:25 16:50 0:25 nemzetközi kitekintéssel
16:50 17:30 0:40 Káldi Zoltán (SzTFH)
19:30 22:30 3:00 Gálavacsora és borkóstoló (TDE IS)

2022. november 11. péntek
9:00 11:05
9:00

9:25 0:25

9:25 9:50 0:25
9:50 10:15 0:25
10:15 10:40 0:25
10:40 11:05 0:25

Kő- Kavics Blokk
Levezető elnök: Kárpáti László
Böhm Balázs (COLAS Északkő) Tállya nagyberuházás bemutatása
Kertész Botond - Pozsár Sándor: Építőipari alapanyagellátás kihívásai
napjainkban
Földesi Tamás: Robbantás kihívásai a kőbányászatban
Törő György
Farkas Géza - Perlit '92 - A magyar perlit múltja, jelene, jövője

11:05 11:30 0:25 Kávészünet és kiköltözés
11:30 11:55 0:25 BVH
Szanyi János (Szegedi Egyetem) Geotermikus energia volt, Geotermikus energia
11:55 12:20 0:25 van, Geotermikus energia lenni fog!
Koroncz Péter, Fedorné Szász Anita, Ács Péter, Fedor Ferenc: Laboratóriumi
vizsgálatok szerepe a kő- és kavicsbányászatban, fejlett technológiák
12:20 12:45 0:25 alkalmazásának lehetőségei
Prakfalvi Péter (SzTFH) - Az archív földtani ismeretek felhasználásnak
12:45 13:10 0:25 jelentősége. Esettanulmányok az SZTFH Adattárának adatai alapján.
13:10 14:10 1:00 Ebéd
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

9

MEGHÍVÓ
Az OMBKE Fémkohászati Szakosztály
Kecskeméti Helyi Szervezete rendezvényére
III. Ceglédi Szakmai Nap
Helyszínek:
Patent Ipari Szerelő és Gyártó Kft.
Cegléd, Bürgeház dűlő hrsz. 0827/4
Kónusz Ipari termékelőállító Kft.
Cegléd, Bürgeház dűlő 1.
Xylem Water Systems Hungary Kft.
Cegléd, Külső-Kátai út 41.
2022.10. 26. (szerda) 9:00, 10:45 és 11:45 órai kezdetekkel.
A Szakmai Nap programja:
9:00 Találkozás a Patent Kft. parkolójában (Cegléd, Bürgeház dűlő).
9:15 Általános ismertető, majd gyárlátogatás a rozsdamentes acél tartály és edénygyártó
üzemekben Patonai Tibor úr, műszaki vezető közreműködésével.
10:45 Belépés a Kónusz Kft. (Cegléd, Bürgeház dűlő) telephelyére, ahol általános tájékoztatás,
majd a forgácsoló üzemek megtekintése Ondok Tamás úr, üzemvezető vezetésével.
11:30 Indulás a Xylem Hungary Kft. gyárába. (Cegléd, Külső-Kátai út 41., parkoló) Gyülekezés
és beléptetés a portánál.
11:45 Együttes belépés a Xylem Kft. területére. Általános termék (víz, szennyvíz szivattyú,
turbina és üvegszén elektróda) és technológiai ismertető közben pogácsa és frissítő a
Xylem Kft. vendéglátásában, majd a rövid baleset megelőzési ismertető után
üzemlátogatás Pap Péter úr ceglédi termelés vezető kíséretében.
13:00 Szakmai Nap vége.
A résztvevők minden programrészhez csatlakozhatnak az előzetes jelentkezéseknek
megfelelően a kezdési időpontok szigorú betartásának kötelezettsége mellett.
Jelentkezés: Széll Pál titkárnál szellpal@optanet.hu, 30-654-9351.
Jelentkezési határidő: 2022.10.15., a viselhető cipőméret megadásával.
A Patent Kft. gyára és a Kónusz Kft. telephelye a 2019-ben meglátogatott Ceglédi
Kovácsüzemhez vezető úton van, ahonnan a harmadik programrészhez felvezetéssel mennek a
résztvevők a Xylem Kft. ceglédi telephelyére.
A résztvevők mindenütt együtt lépnek be a helyszínekre. A gyárak főkapuja előtt kell a kezdési
időpont előtt 10 perccel gyülekezni.
A gépkocsival vagy tömegközlekedéssel érkezők számára javasoljuk az internetes
útvonaltervezők használatát.
A 441-es út (Kecskemét-Nagykőrös) szakaszának átépítése miatt hosszabb menetidővel kell
számolni.
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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

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

Időpont
Státusz
folyamatos
minden
hónap
utolsó csütörtök
egyeztetés
alatt
október 14-15.

Káloz

november
8.
10:00
november 9-11.
november
11.
14:00
november

Kecskemét

december 2.

Herceghalom
Székesfehérvér

egyeztetés
alatt
OMBKE székház

december 13.
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In Memoriam Szép András
(1956- 2022)

2022. szeptember 7-én, Zalagerszegen vettünk végső búcsút Szép András tagtársunkól, a
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum nyugalmazott igazgatóhelyettesétől. Szép András több
évtizeden át végzett magas színvonalú precíz munkát a szénhidrogén bányászat történeti
dokumentumainak, tárgyi emlékeinek feldolgozásában, valamint a múzeum fotóanyagának
gyarapításában. Neki köszönhető számos iparági-, múzeumi kiadvány és kiállítás igényes
fotóanyagának elkészítése.
Személyét hiányoljuk, emlékét megőrizzük.
Utolsó Jó szerencsét!
Podányi Tibor

In Memoriam Dr. Kuti László
(1946 – 2022)
2022. október 6-án elhunyt dr. Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke, a
Magyar Állami Földtani Intézet volt főosztályvezetője.
Szegeden született 1946. január 20-án, a József Attila Tudományegyetemen geológus,
földrajzszakos tanári diplomát kapott.
1969-től a Magyar Állami Földtani Intézetben dolgozott nyugdíjazásáig (2013), de tovább
dolgozott, mint nyugdíjas.
Kiemelkedő munkát végzett nemcsak tudományos, hanem mint szakszervezeti érdekvédő
elnök, számos mind szakmai mind érdekegyeztető könyve, cikke jelent meg.
Kiemelkedő munkája hiányozni fog, nem véletlen, hogy az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés saját halottjának tekinti, a temetés időpontjáról majd tájékoztatást adok.
Dr. Horn János
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Miskolci Egyetem Hírei

EGYEDÜLÁLLÓ KOMPLEX TUDÁST AD A MISKOLCI EGYETEM A HAZAI
NYERSANYAGOK FELTÁRÁSÁHOZ (VIDEÓVAL FRISSÍTVE!)
A Covid-helyzet és az orosz-ukrán konfliktus rávilágított arra, hogy az energia- és
nyersanyagellátási láncok sérülékenyek. A hazai nyersanyagforrások feltárásában szeretne
éllovas lenni a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara - hangzott el a Regionális
nyersanyagforrásaink címmel rendezett konferencián, amelyet a Magyar Tudományos
Akadémia Miskolci Bizottságának székházában rendeztek október 6-án.
Részletes tudósítást itt olvashatnak.
Morvai Tibor
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KÖNYVISMERTETÉS
A JÖVÖ NEVE HALÁL? élet
Megoldás a klímaváltozásra, avagy a változás 6 programja

Korunk közbeszédének egyik leggyakoribb, így megkerülhetetlen témaköre: a klímaváltozás krízis. A tudósok világméretű szinten kutatják az okokat- mi mérnökök helyi szinteken keressük
a megoldásokat.
A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Környezetmérnöki Tanszék oktatója
és kutatója dr. Dittrich Ernő okleveles építőmérnök, klímavédelmi szakértő, adta közre a
címben megjelenő kötetét.
A könyv választ ad arra a kérdésre, hogy van-e klímaváltozás problémájára megoldás, a válasza
IGEN.
A 331 oldalas könyvet a Magyar Klímavédelmi Kft. (7630 Pécs, Hegedüs János u 8.) adta ki
Ügyfélszolgálat: + 36-1-69 60 639. Ára: 5599.-Ft, on-line megrendelés esetén: 4766 Ft.
Dr. Horn János
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Energetikai hírek
Paks II reaktorépülete építési engedélyt kapott
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozóan kiadta
az ötös számú blokk reaktorépületének építési engedélyét, így lehetővé vált a kivitelezési
munkák megkezdése. Miután az OAH augusztus 26-án megadta a létesítési engedélyt is, a paksi
telephelyen megkezdődhetett a munka, jelenleg a talaj kitermelése zajlik öt méteres mélységig.
Forrás: Paks II.
Dr. Horn János
A svájci legfelsőbb bíróság elutasította az INA és a MOL közötti vitában hozott ENSZítélet felülvizsgálatára irányuló horvát kérelmet
A svájci szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította a horvát kormány azon kérelmét, hogy
vizsgálja felül az ENSZ kereskedelmi bíróságának 2016-os döntését, amely fenntartotta azt az
üzletet, amely az INA irányítását a MOL-nak adta - jelentette az N1 október 12-én.
A kormány 2021 végén döntött úgy, hogy megtámadja az ENSZ-bíróság döntését, miután a
korábbi években kétszer is elutasították ugyanezt a kérelmet.
Horvátország 2014-ben fordult az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának
(UNCITRAL) genfi választottbíróságához azzal a céllal, hogy érvénytelenítsen egy 2009-es
üzletet, amely lehetővé tette a MOL számára, hogy erőfölényt szerezzen az INA-ban. A MOL
2016 decemberében megnyerte a választottbírósági ügyet.
A svájci legfelsőbb bíróság szerint a horvát bíróságok és a nemzetközi választottbíróságok
között nézeteltérés volt a tanúk megbízhatóságát illetően, de ez nem adott szilárd alapot az
ENSZ-ítélet megtámadására, mivel a horvát bíróságoknak az ügy büntetőjogi aspektusában
kellett dönteniük, míg az UNCITRAL a polgári aspektusért volt felelős.
A svájci bíróság döntését a zágrábi kormány megerősítette, de nem kívánta kommentálni.
A kormány azt követően döntött a jogi lépések mellett, hogy a horvát legfelsőbb bíróság
októberben helybenhagyta az Ivo Sanader volt horvát miniszterelnök elleni bűnösségi
ítéleteket, mert kenőpénzt fogadott el Hernádi Zsolt MOL-vezértől.
Sanadert 2019 végén hat hónap börtönbüntetésre ítélték, míg Hernadi két év börtönbüntetést
kapott. Az ítéletek ellen az USKOK és a vádlottak is fellebbeztek.
A mintegy 10 éve húzódó ügy az INA horvát energetikai vállalat privatizációjával kapcsolatos.
A bíróság megállapította, hogy Hernadi 10 millió eurós kenőpénzt adott Sanadernek azért
cserébe, hogy a MOL meghatározó pozíciót szerezzen az INA-ban.
A felülvizsgálati kérelmet február 8-ig lehet benyújtani a svájci bírósághoz, a válasz 2022
végéig várható.
Eközben Horvátország nem folytatja a MOL-részesedés visszavásárlásának tervét, amíg az új
jogi eljárás le nem zárul. Tomislav Coric gazdasági miniszter elmondta, hogy a két félnek eltérő
nézetei voltak a részesedés áráról, és eddig nem tudtak megegyezni.
Horvátország 44,85%-os részesedéssel rendelkezik az INA-ban, míg a MOL 49,1%-os
részesedéssel és irányítási jogokkal. A két részvényes között hosszú ideje vita folyik a vállalat
irányításáról.
Newsbase, 2022.10.13.
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Mi történt az Északi Áramlat gázvezetékekkel?

Folytatódik a vizsgálat, hogy mi okozta szeptember végén az oroszországi Északi Áramlat
csővezetékekben bekövetkezett súlyos szivárgásokat, amelyek miatt a csővezetékek
valószínűleg véglegesen leálltak. Széles körben egyetértés van abban, hogy a szivárgás
szabotázs eredménye volt, különösen mivel svéd szeizmológusok robbanásokat rögzítettek a
közelben. Az azonban, hogy ki volt a hibás, sokkal kevésbé biztos.
Oroszország gyorsan az Egyesült Államokra mutogatott, amit Washington hevesen tagadott.
Eközben az USA és európai szövetségesei egyelőre nagyrészt elkerülték a felelősségre vonást,
és hangsúlyozták, hogy a vizsgálatokat folytatni kell.
Több kormány is saját vizsgálatot folytat az incidensekkel kapcsolatban. De a svéd nyomozók
járnak az élen, mivel az ország vizein történt a szivárgás. Moszkva nem vehet részt a svéd
vizsgálatban, és Magdalena Anderson svéd miniszterelnök október 10-én kijelentette, hogy az
eredményeket nem osztják meg az orosz hatóságokkal vagy a Gazprommal.
Különböző kommentátorok jelezték, hogy Oroszországnak lenne kapacitása egy ilyen támadás
végrehajtására, de ugyanez elmondható az Egyesült Államokról és egyes szövetségeseiről is.
Cui bono
Felmerült, hogy Oroszország talán azért robbantotta fel a vezetékeket, hogy tovább feszítse az
európai energiapiacokat, és engedményeket kényszerítsen ki az ukrajnai háborúban. Ez az érv
azonban nem állja meg a helyét. Oroszország már leállította az Északi Áramlat vezetéket, és a
szivárgások előtt azt jelezte Németországnak, hogy megoldhatja az ország energiaválságát, ha
engedélyezik neki, hogy bekapcsolja az Északi Áramlat 2 vezetéket, amely szintén súlyosan
megsérült.
Az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 vezetékek Oroszország számára tőkeáttételt
jelentettek. Egyszerűen fogalmazva, Moszkva képes volt Németországnak és más európai
országoknak plusz gázt kínálni, cserébe azért, hogy az ukrajnai béke érdekében Oroszország
számára előnyös békét sürgetnek. Mivel az Északi Áramlatot már nem lehet visszakapcsolni,
ez az előny megszűnik. A Lengyelország és Oroszország által egymás ellen bevezetett
szankciók és ellenszankciók miatt a Jamal-Európa vezeték belátható időn belül
működésképtelenné vált. Így az orosz gáznak csak két útvonala marad Európába: a
Törökországban partra érkező TurkStream vezeték és az ukrán tranzitrendszer.
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A TurkStream kapacitása évi 31,5 milliárd köbméter, de a két vezetékből az egyiket a török
piac ellátására használják, így Európa számára csak évi 15,75 milliárd köbméter kapacitás
marad. Az ukrán tranzitrendszer - legalábbis a háború előtt - több mint 100 milliárd köbméter
orosz gázt képes Európába szállítani, amely viszonylag könnyen szétosztható KözépEurópában. De így Ukrajna kezében marad a legtöbb lehetőség arra, hogy Oroszország növelje
az Európába irányuló szállításokat. Moszkva és Kijev már a múlt hónapban vitát kezdett a
tranzitfeltételekről, és Ukrajna vis maior-t hirdetett az orosz szállítások fogadására a két
határátkelőhely egyikén, azt állítva, hogy a gázt orosz megbízottak ellopták.
Oroszországnak tehát nem áll ésszerű érdeke, hogy kárt tegyen az Északi Áramlat
gázvezetékekben, és nem csak a projektekbe fektetett dollármilliárdos befektetései miatt. A
részleges megsemmisítésük azt jelenti, hogy Európa nem tudja egykönnyen megfordítani az
orosz gázról való leszoktatásra vonatkozó terveit, és Moszkva nem tud felajánlani semmilyen
energetikai "mézesmadzagot" az európai kormányoknak, amelyeknek a lakosság széles körű
elégedetlenségével kell szembenézniük a megugró energiaszámlák miatt.
Mindezek alapján feltételezés azt állítani, hogy Oroszország racionálisan cselekszik. Moszkva
ukrajnai inváziója minden, csak nem racionális, mivel Oroszországot páriává tette, óriási
gazdasági nehézségekkel, az emberi áldozatok lehetséges közvéleményi visszahatásával, a
fiatal és képzett állampolgárok tömeges elvándorlásával, és a NATO egyre közelebb kerül az
ajtajához. Még ha Vlagyimir Putyin orosz elnök mozgósításával és az ukrán energetikai
infrastruktúra elleni legutóbbi támadásokkal sikerül is Moszkva javára fordítani a háború
menetét, a megszerzett területek nem érik meg a háború hatalmas költségeit.
Alternatív megoldásként, ha Moszkva követeléseit követjük, akkor van némi alapja annak,
hogy az USA szabotálja az Északi Áramlatot. Az USA azt szeretné, ha Európa megszakítaná
energetikai kapcsolatait Oroszországgal, nemcsak azért, hogy gyengítse Moszkva geopolitikai
hatalmát, hanem azért is, hogy a kontinens jobban függjön saját, úgynevezett "szabad LNGjétől". Az Északi Áramlat leállításával Európa kevésbé tud visszalépni az orosz energia
fokozatos kivonására tett vállalásaitól. Még ha az EU úgy is dönt, hogy az ukrajnai konfliktus
lezárultával továbbra is meg tud emészteni bizonyos mennyiségű orosz gázt, a Gazprom
valószínűleg soha többé nem fog ilyen domináns szerepet játszani az energiarendszerében.
Másfelől viszont van okunk megkérdőjelezni azt is, hogy Washington miért követne el egy
ilyen kockázatos lépést. Még ha feltételezzük is, hogy az USA-nak nem voltak etikai aggályai
a vezetékek szabotálásával kapcsolatban, nagy a kockázata annak, hogy európai szövetségeseit
is elidegenítheti, ha kiderül, különösen mivel Észak-Európában nyomozók igyekeznek
megállapítani a szivárgás okát. Egy ilyen leleplezés eltávolítaná Európát az Egyesült
Államoktól, és arra késztethetné, hogy békülékenyebb álláspontot képviseljen Oroszországgal
szemben.
Ha feltételezzük, hogy szabotázs volt az ok - és nehéz elképzelni, hogy ennyi kiszivárogtatás
egyszerre történjen, hacsak nem szándékosan -, akkor nem csak az a kérdés, hogy ki jár jól,
hanem az is, hogy ki rendelkezik a képességekkel. Ukrajna egyértelműen haszonélvezője az
Északi Áramlat bukásának, de kétséges, hogy képes lenne ilyen támadást indítani. Az Európa
másik oldalán lévő víz alatti vezetékek megrongálása sokkal nagyobb félelmet jelentene, mint
a kercsi híd felrobbantása, ha azt valóban Ukrajna követte volna el.
Valószínűnek tűnik, hogy csak egy nemzetállam lenne képes ilyen pusztítást végezni egy erősen
őrzött vizeken, árkokba süllyesztett víz alatti csővezetéken anélkül, hogy lebukna. De még
mindig fennáll a külső esélye annak, hogy a szabotázst egy nem állami csoport követte el.
Kemény bizonyítékokra várva nincsenek egyszerű válaszok arra, hogy pontosan mi is történt.
Newsbase, 2022.10.12.
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ENERGIAKRÍZIS: A Bruegel gázfelhasználás-követője szűk piacot, de csökkenő uniós
fogyasztást mutat
Ez a tél kemény lesz. Az energiaválság miatt az EU már több mint fél milliárd eurót költött
segélyezésre és támogatásra. Németország csak a múlt héten jelentett be egy újabb, 200 milliárd
eurós csomagot a válság kezelésére, amely a már elköltött 80 milliárd eurót egészíti ki. Az IMF
előrejelzése szerint pedig a világ országainak egyharmada már most recesszióba került, vagy
fog kerülni a következő 12 hónapban. Egy nemrégiben tartott csúcstalálkozón az EU becslései
szerint a számla 2023 végére 2-4 ezer milliárd euróra emelkedhet. A rekordmagas gázárak
nagyban hozzájárulnak mindezen problémákhoz, különösen Európában.
"Az energiaválság, különösen Európában, nem átmeneti sokk. Az energiaellátás geopolitikai
átrendeződése a háborút követően széleskörű és tartós. A 2022-es tél kihívást jelent majd, de a
2023-as tél valószínűleg még rosszabb lesz" - írta Pierre-Olivier Gourinchas, az IMF kutatási
igazgatója egy nemrég megjelent blogjában.
Az EU lépéseket tesz. A gáztárolók már 90% fölött vannak a fűtési szezon kezdete előtt, és az
időjárástól függően úgy tűnik, hogy Európa átvészelheti ezt a telet. Az egyik legfontosabb elem
az lesz, hogy Európa csökkentse gázfogyasztását, mivel a viszonylag kis mértékű csökkentés
nagyban befolyásolja a szükséges gázmennyiséget. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke júliusban a gázfogyasztás 15%-os csökkentésére irányuló tervet támogatott a
villanyfény fenntartása érdekében, de bár azt akarta, hogy a csökkentés kötelező és az egész
EU-ra kiterjedő legyen, a tervet végül jelentősen felhígították, és a 27 tagállamból 17 tagállam
mentességet vagy kivételt kapott.
A belga székhelyű Bruegel agytröszt nyomon követte a gázfogyasztást, és arról számolt be,
hogy Európának eddig 7%-kal sikerült csökkentenie a gázfogyasztást, ami segíteni fog.
"Becsléseink szerint 2022-ben eddig az EU földgázigénye (amely nem tartalmazza a tárolók
feltöltését) 7%-kal csökkent a 2019 és 2021 közötti időszak átlagához képest" - áll a Bruegel
jelentésében. "A kereslet 2022 augusztusában 23%-kal csökkent. A csökkenés nagy részét az
ipar okozta, mivel a háztartások szeptemberben nem fogyasztanak sok gázt, és az
energiaszektorban nem volt érzékelhető a gázfogyasztás csökkenése. Télen a háztartások
tényleges keresletcsökkenése és a villamosenergia-ágazatban a gázfelhasználás csökkentése
(tüzelőanyag-váltás vagy a villamosenergia-igény csökkentése révén) fogja meghatározni, hogy
az ipari gázkeresletet mennyivel kell majd csökkenteni." - tette hozzá.
A részletekbe fúródva és a 2019-2020-as átlagot és a 2022-es év eddigi adatait összehasonlítva
a gázfogyasztás csökkenésének mértéke országonként nagyon eltérő. A balti államoknak és
Svédországnak mind több mint 20%-kal sikerült csökkenteniük a gázfogyasztásukat, míg azok
az államok, amelyek nem importálnak orosz gázt - különösen Spanyolország és Portugália alig tapasztaltak változást, sőt Spanyolország, Görögország, Szlovákia és Horvátország 2022ben enyhén növelte a gázfogyasztását az előző két évhez képest.
A két igazán nagy gázfogyasztó, Olaszország és Németország közül az előbbi nagyon kis
mértékben csökkentette (-2%), míg az utóbbi az uniós átlagnál nagyobb mértékben (-11%).
A Bruegel szerint a gázfogyasztás csökkentésében elért nagy nyereségek nagy részét az ipar és
a háztartások érték el, közülük is kiemelkedik Finnország, a Baltikum és Svédország, ahol az
ipar és a háztartások szinte az összes megtakarításért felelősek. A lemaradók Spanyolország,
Ausztria, Franciaország, Görögország, Horvátország és Portugália, ahol az energiatermelés a
gázfogyasztás növekedését okozta.
Amint azonban a bne IntelliNews beszámolt róla, Portugália, Spanyolország és Görögország
nem fogyaszt orosz gázt, és különösen Portugália szinte teljes mértékben az LNG-importtól
függ a jóval az energiaválság kezdete előtt kötött hosszú távú szerződések alapján, és így
elszigetelődött a gáz árának emelkedésétől.
Newsbase, 2022.10.12.
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Az EU-tagok továbbra sem jutnak előbbre a gázárplafonra vonatkozó javaslattal
kapcsolatban
Az uniós vezetők október 7-én ismét összeültek, hogy megvitassák a gázimportra vonatkozó
árplafon bevezetését, de a tagállamok ismét nem tudtak dönteni arról, hogy milyen formában
kerüljön bevezetésre az intézkedés.
A csúcstalálkozót megelőzően az uniós országok többsége felkérte az Európai Bizottságot,
hogy tegyen javaslatot a gázárakra. 15 ország - Belgium, Horvátország, Franciaország,
Görögország, Horvátország, Spanyolország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország,
Olaszország, Horvátország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és
Olaszország - energiaügyi miniszterei levélben fejezték ki támogatásukat Brüsszelnek. A
Bizottságnak azonban fenntartásai vannak az árral kapcsolatban, mivel attól tart, hogy az még
feszültebbé teheti az európai gázpiacot, mivel egyes szállítók ösztönzést kapnak arra, hogy más,
magasabb árakat kínáló piacokra, különösen Ázsiába irányítsák át szállítmányaikat.
Németország, Dánia és Hollandia szintén arra figyelmeztetett, hogy a felső határ megnehezítené
a gázvásárlást a világpiacon. Míg Norvégia, amely gázának túlnyomó többségét csővezetéken
keresztül szállítja Európába, nem tudná máshol értékesíteni a gázmennyiséget, addig az LNGbeszállítók, például Katar és az Egyesült Államok könnyen találhatnának más célállomást a
gáznak. Oroszország eközben már korábban is figyelmeztetett arra, hogy a felső határ
bevezetése esetén leállítja az Európába irányuló fennmaradó szállítást.
Az Európai Energiakereskedők Szövetsége (EFET) is aggódik, és október 6-án arra
figyelmeztetett, hogy a gázárplafon a szállítások kötelező korlátozását eredményezheti.
"A gázárat jelenleg a keresleti oldal határozza meg, nem pedig a kínálati oldal" - áll a szövetség
közleményében. "Az árak olyan szintre emelkednek, amikor a fogyasztók csökkentik vagy
szüneteltetik a fogyasztásukat, alternatív üzemanyagokra váltanak, vagy más
energiatakarékossági intézkedésekbe fektetnek be."
"Piaci alapú árak nélkül a fogyasztás növekedni fog, és a kormányoknak be kell lépniük, hogy
kikényszerítsék a csökkentést. A blokkba irányuló szerződéses és jövőbeli gázszállítások pedig
veszélybe kerülnének" - tette hozzá az EFET.
"Az LNG-szerződések sok esetben az EU joghatóságán kívül zajlanak (sőt, az eladók
ragaszkodhatnak ahhoz, hogy a jövőbeli szerződések nemzetközi vizeken történjenek" - mondta
a szövetség. "Egy importőr inkább átirányíthatná a rakományokat Európán kívülre, minthogy
veszteséggel kereskedjen egy alacsonyabb plafon ellenében. Ennek következménye az ellátás
biztonságának veszélyeztetése lenne."
A berlini kormány azt javasolta, hogy a kormányok lépjenek közbe a nagykereskedelmi gáz
támogatásában, ami korlátozná a háztartások és az ipar költségeit, ugyanakkor biztosítaná, hogy
a szállítók továbbra is ösztönözve legyenek arra, hogy gázt küldjenek Európába. Ez azonban
nagy költséggel járna a kormányok kasszájára nézve, egy olyan időszakban, amikor sokan
jelentős adósságterhekkel küzdenek a világjárvány és az ukrán-orosz konfliktus
következményei miatt.
Eközben négy ország - Lengyelország, Görögország, Olaszország és Belgium - alternatív
javaslatot terjesztett elő egy "dinamikus árfolyosóra", amely korlátozná a gázpiac ingadozását
azáltal, hogy megakadályozná, hogy az árak egy bizonyos szint fölé emelkedjenek vagy
csökkenjenek. E javaslat szerint bizonyos vásárlások továbbra is lehetségesek lennének az
árplafon felett.
Az Európai Bizottságnak még "jelentős munka" vár a gázárplafon-rendszer kialakítására mondta Michael Martin ír miniszterelnök az október 7-i ülést követően.
"Nagyon jelentős munkát kell elvégeznie az Európai Bizottságnak a Tanács következő ülése
előtt" a gázárak korlátozásának módjával kapcsolatban - mondta. További hat hónapra van
szükség a nagykereskedelmi energiapiac reformjára vonatkozó javaslatok kidolgozásához,
valamint a gázárak és a villamosenergia-árak szétválasztásához - figyelmeztetett.
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A belső megbeszélések folytatása mellett a Bizottság a beszállítókkal is tárgyal az árplafonról.
A norvég kormány korábban elutasította az intézkedést, de szeptember végén Jonas Gahr Store
miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy nyitott az ötletre, és a Politico című lapnak azt mondta,
hogy "semmilyen megoldás nem kerülhet le az asztalról". Ugyanakkor azt is mondta, hogy
szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a felső határ elérné a célját, "mert ennek az a veszélye,
hogy korlátozhatja a kínálatot".
Kadri Simon európai energiaügyi biztos október 10-11-én Algériába látogat, hogy ott is
tárgyalásokat folytasson a felső határértékről.
Az európai spot gázárak jelentősen csökkentek azóta, hogy augusztus végén történelmi rekordot
döntöttek. A holland TTF csomóponton a novemberi kontraktus a holland TTF központban az
október 10-i korai kereskedés során 144 euró/MWh-ra (1490 dollár/1000 köbméter) esett, ami
közel 8%-os csökkenés az előző kereskedési naphoz képest, és több mint 40%-os csökkenés az
augusztus 26-i 350 eurós/MWh rekordszinthez képest.
Az orosz gázkínálat további csökkenése ellenére a magas árak az európai kereslet csökkenését
váltották ki, ami az árak csökkenését eredményezte. Az október 10-i csökkenést támogatta a
megnövekedett LNG-import és a nagyobb nukleáris energiatermelés Franciaországban, ahol
idén jelentős leállások voltak.
Newsbase, 2022.10.11.

Nord Stream szivárgás: Katasztrófa a klímacélok szempontjából
Az Északi Áramlat 1 és 2 vezeték szeptember 25-i robbanása a Balti-tengeren, a svéd és dán
partoknál olyan éghajlati katasztrófát okozhat, amely csak most kezd realizálódni, bár ritka
lehetőséget kínál arra, hogy a metánkibocsátás környezetre gyakorolt hatását pontosan mérni
lehessen.
A már most minden idők legsúlyosabb metánszivárgásának nevezett három robbanás, amely
három lyukat ütött a két, egyenként két csőből álló rendszerben, mintegy 300 000 tonna metánt
szabadított fel, és 700 méter széles, bugyborékoló vízzel teli medencét okozott a Baltitengerben.
A robbanások, amelyekért az ukrán kormány azonnal Oroszországot, míg a német kormány
szabotázst feltételezett, nagy mennyiségű metánt - a földgáz tudományos elnevezését szabadítottak fel.
A veszélyt az jelenti, hogy a metán 20 év alatt a globális felmelegedés szempontjából akár 80szor veszélyesebb, mint a CO2, bár 20 év után már kevésbé veszélyes, mint a CO2.
A szivárgás megnehezíti Európa, sőt a világ számára is az éghajlatváltozással kapcsolatos célok
elérését, bár a kiszabadult gáz környezetre gyakorolt pontos hatásait még csak most kezdik
felismerni.
A szivárgás előtt a párizsi klímamegállapodásban kitűzött cél, a globális hőmérsékletemelkedés 1,5˚C-ra való korlátozása érdekében 2030-ig 45%-kal kellett volna csökkenteni a
metánkibocsátást - állapította meg az ENSZ 2021-es globális metánfelmérése. Ez a csökkentés
2045-ig közel 0,3°C-os globális felmelegedést akadályozna meg.
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Robbanások
A robbanások 80-90 méteres mélységben történtek, közvetlenül a dán és svéd felségvizeken
kívül. Ez azt jelenti, hogy kifinomult és fejlett víz alatti technológiára, vagy akár
tengeralattjáróra lett volna szükség.
Míg Németország és az EU Oroszországra mutogatott, a Kreml tagadta a felelősséget, és Joe
Biden amerikai elnök és mások kifejezett fenyegetéseire hivatkozott a háború előtt, miszerint
az USA leállítja az Északi Áramlat 2-t, ha Oroszország megszállja Ukrajnát. Az orosz média
azt is kiemelte, hogy szeptember 25-én egy amerikai helikoptert láttak a közelben.
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) szerint ez volt az eddigi legnagyobb egyszeri
metánkibocsátás.
A CH4-kibocsátás jellege a CO2-hez képest
A metán fő veszélye, hogy a szakértők szerint rövid távon 80-szor károsabb, mint a CO2.
Másrészt a metán a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint 15-20 évig marad a légkörben,
ami sokkal rövidebb idő, mint a CO2. Gyorsabban eloszlik, mint a CO2, de rövid élettartama
alatt sokkal erősebb üvegházhatású gáz (GHG), ami azt jelenti, hogy a metánkibocsátás
csökkentése gyors hatást gyakorolna a globális felmelegedés korlátozására.
A metán felelős az ipari forradalom óta bekövetkezett globális hőmérséklet-emelkedés mintegy
30%-áért - közölte az IEA márciusban, megjegyezve, hogy a globális metánkibocsátás 2021ben 5%-kal nőtt.
Globális metánvállalás és célok
Az UNEP Nemzetközi Metánkibocsátási Megfigyelőközpontja (IMEO) arra figyelmeztetett,
hogy a szivárgás olyan időszakban történt, amikor a kibocsátás csökkentése elengedhetetlen. A
metán ugyanis a 2021-es glasgow-i COP26 konferencia egyik fő témája volt, amikor az
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országok megállapodtak abban, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a metán kibocsátását, és a
gáz szerepelt a skóciai eseményen elfogadott amerikai-kínai kétoldalú éghajlat-változási
megállapodásban is.
A globális metánígéret a Climate Action Tracker szerint 2030-ig 800 millió tonna CO2e
csökkentést jelenthet.
Eközben az IEA figyelmeztetett, hogy a 2050-ig megvalósítandó nettó zéró kibocsátás
forgatókönyvének értelmében 2030-ra az energiával kapcsolatos metánkibocsátásnak 75%-kal
kell csökkennie.
Biztonság
A robbanás az ukrajnai orosz invázió és a Kreml elleni nyugati megtorló szankciók hátterében
történt.
Oroszország már augusztus végén leállította az Északi Áramlat-1-en keresztül Európába
irányuló gázexportot, az Északi Áramlat-2 pedig soha nem működött kereskedelmi
forgalomban.
A robbanások most azt jelentik, hogy minden remény elszállt arra, hogy Németország az Északi
Áramlat 2-t gázimport útvonalként használja, és komoly kérdéseket vetnek fel azzal
kapcsolatban, hogy Európa, és különösen Németország mennyire támaszkodik az orosz
gázimportra.
Manfredi Caltagirone, az IMEO vezetője mindazonáltal arra figyelmeztetett, hogy a törések
környezeti hatásai sokkal komolyabb hosszú távú kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban,
hogy a világ képes lesz-e elérni a nettó nullás célokat.
Figyelmeztetett arra, hogy a csővezetékben keletkezett károk az energiabiztonságon túlmutató
problémát is jelentenek. "Ez a legpazarlóbb módja a kibocsátás előállításának" - mondta.
A szivárgás egyetlen reménysugara, hogy a metán hirtelen légkörbe jutása új ismereteket nyújt
a tudósoknak arról, hogy a metán hogyan befolyásolja az éghajlatot, és növeli a globális
felmelegedés elleni küzdelemhez szükséges tudásbázist.
A CH4 hatásának mérésére szolgáló eszközök
A balti-tengeri katasztrófa jobb lehetőségeket kínál a kutatóknak a szivárgás hatásának
mérésére anélkül, hogy a kormány vagy a vállalatok a hivatalos tagadás vagy a helyszínhez
való hozzáférés nehézségei miatt megnehezítenék a felmérést.
2021-ben Texasban és Közép-Ázsiában is megerősítették a nagyobb kibocsátásokat,
Türkmenisztán pedig a műholdak által észlelt nagy olaj- és gázkibocsátási események
egyharmadát okozta. 2022-ben egy mexikói olajkutaknál történt gázszivárgás 40 000 tonna
metánt termelt.
Ezeket a feltörekvő műholdas technológiával észlelték és követték nyomon, amely képes
felfedezni, nyomon követni és mérni a korábban ismeretlen vagy nehezen pontosan mérhető
metánszivárgásokat. A gyakori források közé tartoznak a gázvezetékek, olajkutak, fosszilis
tüzelőanyag-feldolgozó üzemek és hulladéklerakók.
A Földet megfigyelő Copernicus csillagkép részét képező európai Sentinel 5P műhold
TROPOMI műszerének adatai például egy kazahsztáni olaj- és gázvezetéknél, valamint
türkmenisztáni olaj- és gázkitermelő létesítményeknél mutattak ki metánt.
A Tropomi műveletei során a türkmenisztáni olaj- és gázmezőkből származó, megelőzhető
kibocsátásokat észlelte. A létesítményeknek olyan hardvereket kellett volna építeniük, amelyek
lefáklyázzák vagy elégetik a metánt, és így megakadályozzák, hogy az a légkörbe kerüljön.
A műhold azonban azt észlelte, hogy ez nem történik meg, ami arra utal, hogy a fáklyázás
szándékosan vagy azért nem történik meg, mert a technológia nem működik.
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Összehasonlításképpen
Az Északi Áramlat szivárgását perspektívába helyezve, a világ szénbányái tudatosan
ugyanannyi metánt, összesen 300 000 tonnát bocsátanak ki 2,5 naponta, míg a bányák 2021ben 43,5 millió tonna CH4-et bocsátottak ki.
Eközben a dán kormány szerint a gázszivárgás éghajlati hatása az ország teljes éghajlati
hatásának körülbelül egyharmadának felel meg egy év alatt. Ez 778 millió köbméter földgáznak
felel meg.
Eközben az amerikai olaj- és gázipar két és fél hetente szándékosan 300 ezer tonnát enged ki,
ami talán "Nord Stream" címkével lehetne illetni - jelentette a Bloomberg.
Ez azt jelenti, hogy míg a balti szivárgás egyszeri katasztrófaként hívja fel magára a világ
figyelmét, addig hasonló nagyságrendű metánkibocsátás hetente történik szerte a világon.
Ha az Északi Áramlat szivárgása éghajlati katasztrófa, akkor a világnak tudnia kell, hogy
hasonló éghajlati katasztrófák folyamatosan történnek.
Az Északi Áramlatból kiszabaduló metán mennyisége megegyezik azzal a metánmennyiséggel,
amelyet az olaj-, gáz- és szénenergia-rendszerek világszerte minden egyes nap kibocsátanak.
Október 3-án a svéd ügyészség lezárta a szivárgás helyszínét, amíg a "súlyos szabotázs
gyanúja" miatt indított vizsgálatot le nem zárják.
Amíg a vizsgálatok folytatódnak, és a vádaskodások arról, hogy ki a felelős, és milyen hatással
lehet a balti-tengeri biztonságra, a környezetre gyakorolt negatív hatások felülmúlnak minden
geopolitikai hatást.
A világnak azt is meg kell tanulnia, hogy bár a gázszivárgások elszigetelt eseményeknek
tekinthetők, rávilágítottak arra, hogy hasonló méretű, kiterjedésű és hatású katasztrófák
folyamatosan történnek.
A világ "napi Nord-Stream-eket" tapasztal, miközben továbbra is pumpálja ki a kibocsátásokat
és használja fel a fosszilis tüzelőanyagokat.
Newsbase, 2022.10.10.
Szerbia és Magyarország új olajvezeték építéséről állapodott meg
Szerbia úgy döntött, hogy olajvezetéket épít Magyarországgal, és diverzifikálja energiaszállítóit
és útvonalait - jelentette be Aleksandar Vučić szerb elnök október 8-án.
A bejelentésre néhány nappal azután került sor, hogy Orbán Viktor Budapesten fogadta Karl
Nehammer osztrák kancellárt és a szerb elnököt, akik a migrációs és energetikai kérdésekre
összpontosító megbeszéléseket folytattak.
A 128 kilométeres olajvezeték építése, amely részben a Magyarországra vezető gázvezeték
útvonalán halad majd, két év alatt készül el, és 100 millió euróba kerül.
A szerbiai NIS olajvállalat jelenleg a Janaf vezetéken keresztül orosz olajat kap
Horvátországból, de Zágráb közölte, hogy az uniós szankciók részeként nem engedélyezi az
orosz olaj szállítását.
A stratégiai terv egy további olajvezeték építését is tartalmazza Észak-Macedónián keresztül az
albániai Durres adriai kikötővárosba, valamint egy másik olajfinomító építését a venezuelai,
iráni és más termelőkből származó olaj finomítására.
A következő hat évben Szerbia 12 milliárd eurót fektet be az infrastruktúrába, beleértve az
energiát is - mondta Vučić.
Newsbase, 2022.10.10.
Zelei Gábor
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Egy különleges bányamérnöki feladat
A Baradla és Béke barlang 1:100 méretarányú térképezése
Dr. habil. Szunyogh Gábor
A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1990-ben felkérte a Magyar Karszt és
Barlangkutató Társulatot, hogy készítse el az Aggteleki Nemzeti Park területén található
Baradla és Béke barlangoknak a korábbi felmérésekhez képest alapvetően újszerű, rendkívül
részletes, 1:100 méretarányú térképeit. E feladat aktualitását az adta, hogy bár e barlangok
hazánk legjelentősebb természetes földalatti objektumai közé tartoznak, de (hatalmas földalatti
térségeik, nehéz járhatóságuk és sok kilométeres kiterjedésük miatt) korábban csak nagyon
vázlatos, mindössze a felszín alatti elhelyezkedésük ábrázolására, szerkezetük általános
bemutatására és a földalatti tájékozódásra szolgáló térképeket készítettek róluk. Az új
felmérésekkel szemben viszont elvárás volt, hogy
⎯ olyan pontosak legyenek, mint egy mérnöki tervrajz, azaz annak alapján (további,
kiegészítő mérések nélkül) elvégezhető legyen a barlangok fenntartásával, idegenforgalmi
kiépítésével, veszélyelhárításával kapcsolatos műszaki beavatkozások tervezése,
kivitelezése és karbantartása;
⎯ a barlangok legapróbb részleteit is ábrázolják annak érdekében, hogy rajtuk egyértelműen,
bárki által „újra megtalálható módon” rögzíteni lehessen a föld alatt folyó tudományos
kutatások helyszíneit (mintavételi helyeket, tanulmányozott képződmények helyét, mérési
pontokat, régészeti lelőhelyeket, stb.);
⎯ alkalmasak legyenek a szokásos barlangászati feladatok megoldásához (tájékozódáshoz,
földalatti túrázáshoz, feltáró kutatáshoz, stb.).
E feladat megoldása egyidejűleg igényelt bányászati (bányamérési) szakismereteket és
barlangkutatói jártasságot, ezért megoldására a Megbízó a Központi Bányászati Fejlesztési
Intézet (volt Bányászati Kutató Intézet) Bányaművelési Osztályának két munkatársát: Dr.
Kisbán Judit (Hullán Szabolcsné) és dr. Szunyogh Gábor bányamérnököket kérte fel. Első
lépésben a (földalatti gyógyszanatóriumáról híres) Béke-barlang térképezése zajlott (1990-től
1995-ig), majd 1996-tól 2021-ig tartott a Baradla felmérése.
A felmérést a bányászatban évszázadokon keresztül rendszeresen alkalmazott ún. „huzagolásos
módszerrel” végeztük. Ennek lényege, hogy a járatok középvonalában ún. poligonzsinórt
feszítettünk ki, melynek térbeli helyzetét függőkompasszal, lejtszögmérővel és mérőszalaggal
meghatároztuk (1. ábra), majd ehhez a zsinórhoz viszonyítva bemértük a barlang jellegzetes
pontjait (2. ábra). A poligonvonal töréspontjainak (fixpontoknak) helyét a sziklafalba rögzített
réz csavarokkal véglegesítettük. A mérések Kisbán, a rajzolás Szunyogh feladata volt (3., 4.
ábrák).
A felvett adatok alapján meghatároztuk az egyes fixpontok koordinátáit, melyeket 1:100-as
kicsinyítéssel A/2-es méretű milliméterpapírokon ábrázoltunk. Vékony tollal összekötve e
pontokat megkaptuk a poligonvonal 1:100 méretarányú térképváltozatát. Ezzel előkészítettük a
térképlapokat a további földalatti munkára.
A rajzolási munkát a poligonálástól időben függetlenül végeztük, mert mind
felszerelésigényében, mind a megoldandó feladatok jellegében attól jelentősen eltért. Az
alaprajzot Szunyogh, a keresztszelvényeket Kisbán vette fel. Az alaprajz szerkesztésének
bázisát a fixpontok közé kifeszített, kicsiny fehér vászonzászlócskákkal 2 m-ként megjelölt
zsinór alkotta. Ettől a zsinórtól egy (8 méteres) teleszkópos mérőrúddal minden egyes
zászlócskánál (vagy ha kellett, még sűrűbben) mértük a járat kontúrjának, illetve geológiaibarlangtani szempontból lényegesebb formáinak távolságát, amit azonnal, ott a helyszínen
rögzítettünk a fentebb említett milliméterpapírokra. E segédpontokra támaszkodva,
gyakorlatilag bemérésükkel egy időben elkészítettük a barlang alaprajzának végleges
(piszkozati) változatát, ábrázolva mind a járat kontúrvonalát, mind pedig a kívánt térképi
tartalom valamennyi elemét. Szükség szerint további méréseket, pl. magasság- és
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vízmélységméréseket, valamint – bányászkompasszal – kiegészítő irányméréseket végeztünk.
A barlangi nehéz körülmények között is kellő pontosságban elvégezhető rajzolás „műszaki
feltételét” egy háromlábú, hordozható asztal biztosította (5. ábra).

1. ábra
A térképezés geodéziai alapját képező
huzagolásos módszer vázlata

2. ábra
A részletpontok bemérésének vázlata

3. ábra
Lejtszögmérés

4. ábra
Részletpontok bemérése teleszkópos
mérőrúddal

A rajzolási munkát a poligonálástól időben függetlenül végeztük, mert mind
felszerelésigényében, mind a megoldandó feladatok jellegében attól jelentősen eltért. Az
alaprajzot Szunyogh, a keresztszelvényeket Kisbán vette fel. Az alaprajz szerkesztésének
bázisát a fixpontok közé kifeszített, kicsiny fehér vászonzászlócskákkal 2 m-ként megjelölt
zsinór alkotta. Ettől a zsinórtól egy (8 méteres) teleszkópos mérőrúddal minden egyes
zászlócskánál (vagy ha kellett, még sűrűbben) mértük a járat kontúrjának, illetve geológiaibarlangtani szempontból lényegesebb formáinak távolságát, amit azonnal, ott a helyszínen
rögzítettünk a fentebb említett milliméterpapírokra. E segédpontokra támaszkodva,
gyakorlatilag bemérésükkel egy időben elkészítettük a barlang alaprajzának végleges
(piszkozati) változatát, ábrázolva mind a járat kontúrvonalát, mind pedig a kívánt térképi
tartalom valamennyi elemét. Szükség szerint további méréseket, pl. magasság- és
vízmélységméréseket, valamint – bányászkompasszal – kiegészítő irányméréseket végeztünk.
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A barlangi nehéz körülmények között is kellő pontosságban elvégezhető rajzolás „műszaki
feltételét” egy háromlábú, hordozható asztal biztosította (5. ábra).
A fenti módszer eredményeképpen már lent a helyszínen gyakorlatilag végleges formába
öntöttük a barlang térképét; az irodai munkafázis „csupán” az egyes lapok összeillesztését és
A/1-es formátumú pauszpapírokra való átmásolását (tisztázását) foglalta magába. A végleges
változatra tehát semmiféle olyan információ nem került fel, ami nem a barlangban lett rögzítve,
azaz amit „emlékezetből” vittünk volna fel. Az alaprajzzal párhuzamosan keresztszelvényeket
készítettünk, illetve felvettük a barlangok hosszmetszetét is.
A Megbízó igényeinek megfelelően ki kellett bővíteni a térkép jelkulcsát, mert az 1:100-as
méretarány lehetővé tette, hogy gyakorlatilag minden tereptárgyat, illetve mesterséges
létesítményt alak- és mérethűen ábrázolhassunk. A jelmagyarázat 10 fejezetbe sorolva (a járat
kontúrvonala,
sziklás
területek,
agyagos,
kavicsos,
törmelékes
területek,
cseppkőképződmények, vízzel borított területek, mennyezeti formák, elektromos
létesítmények, közlekedési létesítmények, építmények, műszaki létesítmények, feliratok,
azonosító pontok) 143 különböző jelet tartalmaz. Ezek többsége nem szimbolikus, hanem
formájában követi az ábrázolandó objektumot.
A Béke-barlang meglehetősen nehezen járható, mert a barlangon végigfolyó (Komlós-)
patakból számos mésztufagát vált ki, amelyek visszaduzzasztották a patak vizét, létrehozva
egy 123 medencéből álló tósorozatot. E tavak rendszerint kitöltik a járat teljes szélességét, így
csak a jéghideg (10°-os) vízben gázolva, vagy gumimatracon „lovagolva” lehet közlekedni (6.
ábra), és „csónakon” kellett szállítani a felszerelést (7. ábra). A felmérés munkálatait
kezdetben föld alatti táborok szervezésével oldottuk meg: egy-egy leszállás alkalmával 5-10
napot töltöttünk folyamatosan a barlangban (8. ábra). Később, amikor már rendszeresen
derékig érő vízben kellett dolgoztunk (a Fő-ág középső és alsó szakaszában), akkor minden
nap ki kellett jönnünk, hogy ruháinkat kiszárítsuk. A térképezendő területek nagy távolsága
miatt a munkahelyek megközelítése és elhagyása 4-5 órát vett igénybe.
A huzagolásos módszer alkalmas volt a teljes Béke-barlang felmérésére (mely összesen 7183
méter hosszúságot tett ki), valamint a Baradlának a látogatók számára megnyitott,
reflektorokkal kivilágított (aggteleki és jósvafői) szakaszainak térképezésére. Az utóbbi
esetében azonban a fixpontok helyzetének bemérése nem történhetett függőkompasszal, mert a
vaskorlátok, létrák, villanyvezetékek mágneses zavart keltettek. A megoldást dr. Zergi István
(Zergi és Tsa. Bt.) adta, aki REC 500 terepi adatrögzítővel összekapcsolt ELTA-3
elektrooptikai távmérővel elvégezte a fixpontok koordinátáinak meghatározását.
Viszont a kivilágított részek között elhelyezkedő, mintegy 4 km hosszú, kiépítetlen, un. „sötét
szakaszon” azonban az óriási méretek és a világítás hiánya miatt az addig alkalmazott
módszerekkel a feladat folytatása megoldhatatlan feladatnak tűnt. A továbblépésre az adott
lehetőséget, hogy megjelentek a földalatti körülmények között is működőképes
lézerszkennerek. 2013-14-ben sikerült a Baradla teljes Főágáról lézerszkenneres felvételt
készíteni, aminek köszönhetően 2021-re elkészült a sötét rész felmérése is.
A lézerszkenneres felmérést a piLINE Kft. végezte LMS-Z420i típusú 3D lézer-szenzorral (9.
ábra). A műszer végigpásztázta a járatok teljes felületét, majd az egyes felmért pontokat egy
térbeli pontfelhő-modell formájában rögzítette. A szkennert kiegészítette egy nagyfelbontású
kamera is, így a szkenneléssel párhuzamosan digitális képfelvételek is készültek az
objektumról. A színes felvételeket a pontfelhőre vetítve a végleges, számítógépen megjelenített
modell a pontos térbeli ábrázolás mellet fotorealisztikus hatással is rendelkezett, ami nagyban
megkönnyítette a további feldolgozást.
Mivel a szkennelést zárt térben végeztük, a megjelenített pontfelhő első lépésben „kívülről”
nézve, egy csőként ábrázolta a barlangot. Ahhoz, hogy a barlangot belülről lássuk, különböző
módokon és helyeken fel kellett darabolni a modellt, így egyértelműen kivehetőekké váltak az
egyes sziklatömbök, cseppkövek, agyagos, ill. szálkő felületek, valamint az épített környezet
egyes elemei. A számítógép mellett ülve tulajdonképpen minden ugyanúgy látszott, mintha ott
lennénk a helyszínen, viszont az egyes objektumok helyzetének meghatározásához nem kellett
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méréseket végeznünk, hiszen a modellt felülnézetbe forgatva az objektumokat egyszerűen
körülrajzolhattuk, s ezzel pontosan a helyükre kerültek az alaprajzon.

5. ábra
Munka a mérőasztalon

6. ábra
Közlekedés mély vizek felett

7. ábra
A térképező felszerelés szállítása

8. ábra
Táborverés a föld alatt

A lézerszkenneres felvétel alapján Borzsák Sarolta geográfus elkészítette a további (földalatti)
munkához szükséges nyers alapot. Ez tulajdonképpen a barlang felülnézeti rajza, melyet 1:100
méretarányban, A/2 formátumú milliméterpapírokra kinyomtatva megkaptuk a készülő térkép
nyers változatát (10. ábra). Ez tulajdonképpen egy vonalrajz, amely a különböző barlangi
formák (járatkontúrok, sziklatömbök, cseppkövek, vízzel borított területek, kürtők, agyagos-,
kavicsos- és sziklás területek, műszaki létesítmények, fixpontok, stb.) kontúrvonalát mutatja.
Minthogy maga a lézeres felmérés milliméter pontossággal rögzítette a barlang valamennyi
részletét, így e körvonalrajz geodéziai pontossággal jelenítette meg a rajzlapon az ábrázolandó
objektumok helyét. A lézeres előkészítés az egyébként szinte láthatatlan mennyezeti formákra
is kiterjedt, így a barlangüreg főtéjének képe is pontosan megjeleníthetővé vált.
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Maga a végleges térkép megrajzolása a föld alatt, egy speciálisan kialakított, a barlang
legnehezebb terepviszonyaira is elszállítható, stabilan felállítható A/2 méretű rajzasztalon
készült (11. ábra). Minthogy egy-egy álláspontból csak egy kb. 5×5 négyzetméteres területet
lehetett belátni, ezért a rajzasztallal igen sokszor: egy 1 hektáros (azaz kb. 1 km-nyi)
járatszakaszon átlagosan 400-szor kell felállni. Az álláspontok geodéziai helyzetét milliméter
pontosságú lézeres távmérővel, a fixpontokra támaszkodó hátrametszéssel határoztuk meg. Az
egyes álláspontokból szükség szerint lézeres távmérővel további, kiegészítő mérésekre is sor
került.

9. ábra
A Baradla főágának lézerszkennelése

10. ábra
A lézerszkennelés alapján készített nyers
körvonalrajz

11. ábra
A barlangi objektumok részletes
helyszínrajza a körvonalrajzra fektetett
pauszpapíron

12. ábra
A nyomdakész térképlap

A rajzolás olyan gondosan történt, hogy a külszínen, irodai munkaként már semmiféle tartalmi
változtatást nem kellett rajtuk elvégezni. A barlangban készült lapokat beszkenneltük, és
CorelDraw X4 programot használva végleges, nyomdakész formába átrajzoltuk (Dr. Kisbán
Judit munkája). Valamennyi térképlap alapja egy 37× 26 méteres (!) virtuális rajzlap, mely nagy
méretének köszönhetően lehetővé tette, hogy egyetlen lapon lehessen megjeleníteni 1:100
méretarányban a Baradla valamennyi járatát. A rajzlapra felkerült az országos geodéziai hálózat
(EOV) koordináta-rendszere is, így a kurzort valamely barlangi objektumra ráhelyezve,
közvetlenül leolvashatók annak koordinátái.
Az elkészült térképeket atlasz formában véglegesítettük. A Béke barlangé 74-, a Baradláé 142
db A/1 méretű lapból áll. A Béke atlaszát az Aggteleki Nemzeti Park nyomtatásban már
megjelentette, a Baradláénak előkészítése folyamatban van. (Másolat az Aggteleki Nemzeti
Parktól Igazgatóságától vagy a Barlangtani Intézettől kérhető). Gyakorlati alkalmazásukra
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már több estben sor került. Felhasználták a Baradla jósvafői szakaszának teljes felújítása és
megvalósulási dokumentációjának elkészítése során, az aggteleki Hangverseny-terem
kommunális létesítményeinek tervezésénél, a Róka-ági gyógybarlang kialakításánál, valamint
ennek alapján végzik a Béke-barlangi gyógyszanatórium felújítását.
A JELEN ÉS A JÖVŐ LEGJOBB KILÁTÁSA A NUKLEÁRIS ENERGIA

Fejlődni, de hogyan?
A Föld tömege nem változik, így a fejlődés nyilvánvalóan csak a komplexitás irányába
történhet. Ebben mind ez idáig nem látunk határokat – mondta a Demokratának Csernai
László, az MTA külső, a Norvég Tudományos Akadémia rendes tagja, a Bergen Egyetem
professzor emeritusa, akivel energetikai cikksorozatunk következő részében a
fenntarthatóságról, a víz szerepéről és hazánk energiaellátásának jövőjéről beszélgettünk.
- Magfúziós- és lézerkutatással foglalkozik, itthoni szálai is vannak. Tagja a Professzorok
Batthyány Körének, azon belül a most felálló energia munkacsoportnak. Az Academia
Europaea keretében Energia- és Fenntarthatóság munkacsoportot működtet. Avasson be:
mi az az entrópia és negentrópia?
- Az entrópia egy pozitív fizikai mérőszám, ami egy adott mennyiségű anyag tulajdonsága.
Minél rendezetlenebb az anyag, annál nagyobb, és minél komplexebb, annál kisebb. Az
entrópia úgynevezett extenzív mennyiség, azaz, ha két anyagdarabot összeadunk, akkor az
entrópiájuk is összeadódik. Például ilyen a térfogat vagy a tömeg is. (Viszont az intenzív
mennyiségek nem adódnak össze, mint a hőmérséklet vagy a nyomás.) Ha egy rendszernek
entrópiát adunk, akkor az entrópiája növekszik, például a fényes, kékes-sárgás 6000 Kelvin (K)
fokos napsugárzás növeli a Föld entrópiáját. Viszont a Föld infravörös 300 Kelvin (K) fokos
kisugárzása csökkenti. Eredőjük negatív, és ezt a negatív irányú entrópia változást hívjuk
negentrópiának.
- Próbáljuk megérteni…
- Egyensúlyi rendszerekben, mint a Nap és a Föld, az entrópiaváltozás az átadott hőenergia és
a sugárzás jellemző hőmérsékletének hányadosa. Így a forró Napból eredő sugárzás entrópiája
viszonylag alacsony, mert a hőenergiát 6000-rel osztjuk.
Mivel a Föld sok ezeréves átlagban alig, vagy nem melegszik, a bejövő és kimenő hőenergia
nagyjából azonos. Viszont a Nap sugárzása és a Földről az infravörös kisugárzás hőmérséklete
nagyon különbözik, 6000K (kelvin), illetve 300K. Így a Földről az infravörös kisugárzás
entrópiája sokkal nagyobb. Következésképp a Föld entrópiaváltozása, a bejövő és a kimenő
sugárzás entrópiájának különbsége negatív, azaz a sugárzási tér negentrópiát ad a Földnek.
- Mintha már kezdenénk érteni…
- Ezek a kedvező körülmények mindaddig fennmaradnak, amíg a Föld alacsony hőmérsékletű
kisugárzása fennmarad, ehhez pedig a víz három fázisban való jelenléte szükséges (jég, víz,
gőz), amely mint egy termosztát, biztosítja az alacsony kisugárzási hőmérsékletet.
- És ha elolvadnak a gleccserek vagy a sarkvidéki jégtáblák?
- Ha elolvadnak a gleccserek, a víz elkezd melegedni, mint egy fazékban a tűzhelyen, majd egy
idő után a víz is gőzzé válik és elpárolog, majd legvégül a vízgőz kidiffundál a világűrbe. Ezzel
a víz hőmérsékletet fenntartó hatása megszűnik, és a Föld, mint egy tükör, ugyanolyan
hőmérsékletű sugárzást bocsájt majd ki, mint amilyen bejön. Ezáltal a sugárzás negentrópiája
megszűnik, az entrópia nem csökken, sőt elkezd növekedni, és az élet is megszűnik a Földön.
Körülbelül ez történt a Marson.
- Megérkeztünk korunk fő kérdéséhez: mi okozza a felmelegedést?
- A Föld klímáját egyértelműen a napsugárzás határozza meg, ezt senki nem vitatja. Az lehet
kérdés, hogy van-e más befolyásoló tényező is, és ez mekkora. A napsugárzás valamivel több
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mint 1000 watt per négyzetméter (W/m2), a CO2 üvegház jellegű visszatükröző hatása pedig 1
watt per négyzetméter körüli. Ez viszonylag kicsi pl. a felhőzet árnyékoló hatásához képest,
amit például a légkörbe kibocsájtott aeroszolok befolyásolnak. Mindazonáltal az emberi
tevékenység energetikai hatása a napsugárzáshoz képest elenyésző. Ezt a melegedés mértéke
mutatja a legjobban.
Én ugyan nem foglalkozom a klímatudománnyal, de a melegedést szerintem
legmegbízhatóbban a világtengerek szintjének emelkedése mutatja, amit a NASA szatellita
mérései mutatnak a legpontosabban. Ez úgy évi 1-2 mm körül van, és ez 1-2 métert jelent ezer
évente. Viszont a 2-3 ezer évvel ezelőtti görög és római kikötők ma a jelenlegi tengerszint alatt
vannak 2-3 méterrel. Ebből látható, hogy melegedés kétségtelenül van, de ennek katasztrofális
emberi aktivitásból eredő változása mindmáig nem látható.
- Engedjen meg egy személyes kérdést. Évek óta előadást tart a fenntartható fejlődéssel
foglalkozó magyarországi konferenciákon is, miért nem hallani Önről itthon többet?
- Az utóbbi 35 évben a Bergeni Egyetem elméleti fizika tanára vagyok, most már emeritus.
Elsősorban nagy energiájú magfizikával foglalkoztam, de az energiával kapcsolatos problémák
mindig érdekeltek. Az 1970-es években részt vettem a Paksi Atomerőmű tervezésében, az
utóbbi néhány évben Kroó Norbert professzor úrral sokat beszélgettünk az Academia Europaeabeli aktivitásunk kapcsán, és így a lézerfúzióról is.
- Mit tart eddigi legnagyobb sikerének?
- Korábban is sikeres kutatómunkát végeztem, nagy energiájú magfizikai eredményeimért
1997-ben elnyertem a Humboldt Kutatási Díjat. Nemrég sikerült a nagy energiájú magfizika és
a lézeres nanoplazmonika új eredményeit összekombinálni, amivel elkerülhetjük a lézerfúziót
akadályozó két alapvető nehézséget, az úgynevezett Rayleigh-Taylor instabilitást és a fúziós
céltárgy égésének lassú terjedését. Az erre vonatkozó szabadalmunkat 2017-ben Kroó
Norberttel és Papp Istvánnal beadtuk, amit azután eladtunk a Wigner Fizikai Kutatóközpontnak.
Ezzel elnyertük az ELKH, illetve az NKFIH támogatását, mint Nemzeti Laboratórium. Így
aztán most elég sűrűn vagyok ugyan Magyarországon, de a lézeres nanofúzióra koncentrálok
és inkább abban a témában publikálok és adok elő.
- Mennyiben más az Ön fenntarthatóság-meghatározása, mint az ENSZ-é?
- Először is, a fenntartható fejlődés pontos és kvantitatív definíciója nem tőlem származik,
hanem E. Schrödingertől, aki 1944-ben megírta a „Mi az élet?” című könyvét (Institute of
Trinity College, Dublin), ami a negentrópiát tárgyalja és egy összetett molekula fogalmát, ami
az élő szervezetek genetikai kódját hordozza. Ez egy alapvető számszerű fizikai definíció, ahol
a fejlettség az anyag entrópiájával van definiálva, a fejlődés az entrópia csökkenésével. Amint
az interjú elején láttuk, a Föld energetikai határfeltételei meghatározzák az entrópia
csökkenését, azaz a komplexitás növekedését.
- Vagyis a fejlődés az összetettebb rendszerek felé halad?
- Igen, ezt már Schrödinger is megírta. Viszont, Schrödinger idejében a DNS szerkezete még
ismeretlen volt, mint ahogy az idegrendszer anatómiáját és működését sem ismertük. Így fontos
volt, hogy egy 2017-es Physica A-ban megjelent cikkben megmutattuk, hogyan lehet a
matematikai entrópia-definíciókat a fizikai definícióknak megfeleltetni adott egy kilogramm
anyagra. Számszerűen kiszámoltuk az emberi test anyagának és az emberi agy anyagának
entrópiáját. Ugyanilyen alapon a modern nanotechnológia és számítástechnika
komponenseinek entrópiája is számolható. Ugyanakkor a Gro Harlem Brundtlandtól származó
közismert definíció problematikus.
- Az hogy hangzik?
- „A fenntartható fejlődés olyan, ami megfelel a mai szükségleteinknek, de anélkül, hogy a
jövő generációk szükségleteinek elérését akadályozná.” [Eredeti angolul: “Sustainable
development is development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs.” [Brundtland Commission (1987)].
- Mi a gond vele?
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- A fejlettség foka nem definiált, és így nyitott politikai félremagyarázásokra. Továbbá a
fejlődés iránya sem definiált, így lehetőséget ad alapvető félrevezetésekre, amik a
visszafejlődést jelölik meg célként.
- Ezt hogy érti?
- Politikus aktivisták leginkább csak a korábbi, fejletlenebb állapotokhoz való visszatérést tűzik
ki célul. Nem veszik figyelembe ezek összes következményét.
- Mire gondol?
- Például a szélenergia kihasználásának több káros hatása van, mint előnye, nagyon kis
energiatermelési hatásfok mellett. Példa erre ma Németország.
- Napjaink egyik legégetőbb kérdése az energia. A Föld népessége és energiaigénye nő, a
természeti erőforrások eloszlása egyenetlen. Lesz elég energia a jövőben? Mennyire
támaszkodhatunk a megújulókra?
- A Földön rendelkezésre álló energia nem végtelen, de nagyon nagy. A Földre érkező
napsugárzás energiája sok nagyságrenddel nagyobb, mint a jelenlegi emberi energiatermelés.
A növényi energiakonverzió biokémiai energiahordozókká közel százszázalékos hatásfokú. A
PV napelemek hatásfoka viszont csak 10-20 százalékos. Így fontos, hogy PV napelemeket ne
telepítsünk termő- vagy benőtt területre. A szélturbinák energiatermelési hatásfoka még ennél
is sokkal kisebb, és területigényük óriási. Tengeri telepítés esetén élettartamuk csak tíz év
körüli. A jelen és jövő legjobb kilátása a nukleáris energia, amely minimális üzemanyagmennyiséggel és minimális területigénnyel a legtöbb energiát termeli. Itt a víz szerepét
feltétlenül meg kell említeni. Ahhoz, hogy a Föld sugárzási egyensúlyában a negentrópia
megmaradjon, fontos, hogy a víz mindhárom fázisában fennmaradjon a Földön. Ez, mint egy
termosztát biztosítja a Föld kisugárzásának egyensúlyát. A tiszta víz az emberi élet
legfontosabb alapanyaga, azon kívül az egyetlen energiatárolási forma, ami nagy mennyiségű,
jó hatásfokú energiatárolásra képes a csak időnként működő megújulók kiegyensúlyozására.
- Egyáltalán van-e a fenntartható fejlődés? Ha igen, hol húzódnak a határai?
- A Föld tömege nem változik, így nyilvánvalóan a fejlődés csak a komplexitás irányába
történhet. Ebben mindezidáig nem látunk határokat.
- Mi a kapcsolat a klímapolitika és az energiapolitika között?
- A klímapolitika egy hatalomra törő politikai irányzat, kevés természettudományos alappal, és
megalapozatlan klímamodellekkel, amik nem állják ki a tudományos viták próbáját. Így ennek
aktivistái elzárkóznak a tudományos vitáktól. A CO2 és más „klímagázok” kiemelése teljesen
ad hoc és jogosulatlan.
- Képesek vagyunk-e Európa energiaigényét kielégíteni?
- Igen, különösen, ha a politikai, és „klímapolitikai” szempontokat nem vesszük figyelembe,
hanem jó hatásfokú, kis területigényű és flexibilis energiatermelésre koncentrálunk. Ezek a
feltételek a földrajzi körülményektől függő megoldást igényelnek.
- Például?
- Ez elég egyértelmű. Sivatagos, száraz, déli területeken a napenergia előnyös. Magashegyes,
esős területeken vízerőművek hasznosak (például a norvégiai Bergenben évi 5 méter feletti
csapadék esik). A geotermikus energia ott előnyős, ahol természetes forrásban hosszú ideje
jelen van. Például Izlandon. Magyarországon kevésbé, itt a melegvizű fürdők létesítése
hasznosabb.
- Mit tanácsol Magyarországnak?
- Itthon a nukleáris energiatermelés további növelése szükséges. Az energiaellátás független
biztosítása. Fontos továbbá a Dunán három, azaz három duzzasztógát létesítése, egyrészt az
árvízvédelem miatt, másrészt a hajózhatóság céljából, harmadrészt a víz tárolása céljából, végül
az energia tárolása céljából. Mindezek turisztikai és környezetvédelmi előnyökkel is járnak,
lásd a Tisza-tavat.
- Milyen irányba érdemes kutatni az emberiség jövője szempontjából?
- A hagyományos atomerőművek ma már a legbiztonságosabbak. A nukleáris energiatermelés
a legelőremutatóbb, különösen a lézerindukált fúzió.
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- Az hogyan működik?
- A mágneses bezárású, ITER típusú fúziós reaktorok túl nagy hely- és anyagigényűek. A
lézerek energiájának jelenlegi rohamos növekedésével a lézerindukált fúzió kedvezőbb, mivel
ebben a típusban a reaktor teljesítmény lefele is skálázható.
Demokrata, 2022. szeptember 28., 52-54.oldal
Egy nyugállományú fúrómérnök füstölgései…

A nagy várakozás
Adalék egy geotermikus projekt és koncesszió történetéhez
2011-ben felcsillant a remény, hogy Magyarországon megvalósulhat egy megnövelt
hatékonyságú geotermikus rendszerre épülő villamos erőmű, mely több mint 20 éven keresztül
évi 11,8 MW elektromos áramot – hőtermeléssel kiegészülve összességében évi 74 MW energiát
– termelne. Az Európai Unió és az Európai Bizottság által részben finanszírozott, valamint a
magyar kormány által támogatott projekt befejezését 2019. év végére tervezték. Mind a hazai,
mind pedig a nemzetközi, geotermiával foglalkozó szakemberek, valamint a térségben érintett
lakosság nagy várakozással tekintettek erre a projektre. A projekttel kapcsolatban 2020
tavaszán felmerült gondolatokat és kérdéseket tartalmazza ez a dolgozat.
EGS – Megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer
A geotermikus rendszerek három fő elemből épülnek fel: szükség van hőforrásra, a hő
tárolására alkalmas kőzetre és valamilyen hőhordozó fluidumra. Utóbbi kettő akár
mesterségesen is létrehozható, így még nagyobb lehetőségek nyílnak meg a geotermikus
energia hasznosítása előtt. A mesterséges földhőrendszer minden geotermikus forrást magába
foglal a nagy és közepes vízhozamú hidrotermális rendszerek kivételével. A jelenlévő fluidum
mennyisége és a kőzetek áteresztőképessége alapján megkülönböztethetünk HDR (HDR = Hot
Dry Rock = Meleg száraz kőzet) és HWR (HWR = Hot Wet Rock = Meleg nedves kőzet)
rendszereket. A HDR technológiára épülő EGS (Enhanced Geothermal System = EGS =
Megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer) technológia lényege, hogy néhány kilométeres
mélységben – megközelítőleg a 200°C-os kőzethőmérséklet szintjén – mesterséges
repedésrendszert alakítanak ki hőcserélőnek, többnyire a meglévő repedésrendszer bővítésével.
Cirkulációs rendszert alkotva, betápláló kutakon a felszínről valamilyen fluidumot (főként
vizet) juttatnak ide a környezet többlet hőjének felvételére, majd a felmelegedett vizet kitermelő
kutakkal a felszínre emelik és felszíni hasznosító egységekben nyerik ki energiáját. (1. ábra).
Az EGS rendszer minőségét döntő mértékben a megfelelő hőmérsékletű izoterma mélysége,
tényleges térfogatát a hidraulikus repedésrendszer kialakítására szánt idő határozza meg. A
besajtoló és termelő kutak között számtalan összeköttetés hozható létre. A cirkulációt felszíni
nagy nyomású szivattyúk segítségével biztosítják. Egy sikeres EGS-hez több feltételnek kell
egyidejűleg teljesülnie: 1 millió m2 „hőcserélő-felület”, néhány km3 tároló térfogat, legfeljebb
néhány MPa/l/s áramlási ellenállás és 10%-nál kisebb vízveszteség.
A technológia tanulmányozása az 1970-es évek elején kezdődött. Az első megvalósított
mesterséges geotermikus energiatermelő rendszer Robinson (1971) javaslatára épült New
Mexico-ban. Az USA geológiai szolgálata által gyűjtött és feldolgozott földtani, hidrológiai és
hőáram adatai alapján egy, a közelmúltban még aktív, vulkanikus területet választottak ki. A
Los Alamos Scientific Laboratory ekkor kezdte el HDR kísérlet-sorozatát, melynek
eredményeképpen a Fenton Hill-i kísérleti telepen 1973–74-ben hidraulikus rétegrepesztéssel,
közel 3000 m-es mélységben hozták létre ezt az első mesterséges, egyetlen hatalmas repedés
alkotta hőcserélő-felületet, melyet egy besajtoló és egy termelőkút metszett. Az alsó lyuktalpon
a hőmérséklet 195 C volt. A tesztek során méréseket és megfigyeléseket végeztek a hőcserélő
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felületének meghatározása érdekében, különböző besajtolási nyomások esetén. Vizsgálták a
rendszer hőmérsékletének és hidraulikai ellenállásának változását. A termelési időszak
bizonyította, hogy jelentős mennyiségű energia nyerhető ki a rendszer segítségével. Mára egyes
becslések világszerte 1000 GW-nyi villamosenergia-potenciált jeleznek.

1. ábra
EGS technológia
A közelmúltban EGS erőművek egész sorát vették tervbe, néhányuk meg is épült. Napjainkban
közel egy tucat projekt fut, kettő üzemel is – a legismertebb a francia-német határ közelében
fekvő Soultz-sous-Forêts-ben működik. (2. ábra)

2. ábra
Soultz-sous-Forêts EGS kísérleti erőmű
Az EGS hátrányai közé tartozik, hogy mesterségesen kell bővíteni a repedésrendszert, mivel
általában olyan kis áteresztőképességű a kőzet a kutak környékén, hogy a hőkinyerés
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gazdaságtalan. Viszonylag nagy szivattyúzási munka igényeltetik, bár Fenton Hill példája
alapján 2-3-szor nagyobb mennyiségű energiát szolgáltathat az erőmű, mint amennyit a
működéséhez igényel, a felszíni egységek fogyasztását is figyelembe véve. Előnye, hogy
minimális környezeti hatással jár és alkalmas terheléskövető üzemre is. A tapasztalatok
különösen megbízható teljesítményekről árulkodnak. A Fenton Hill tapasztalatai azt mutatják,
hogy megfelelően ellenőrzött és szabályozott körülmények között hosszú élettartam érhető el
magas termelékenységgel, a hő viszonylag hosszú időn át minimális hőmérsékletcsökkenéssel
termelhető ki a kőzetekből. Az EGS alapú villamosenergia-termelés többféle módon történhet.
Az alkalmazott körfolyamat és a környező kőzetek hőmérséklete (a fluidum hőmérsékletén
keresztül) együttesen határozzák meg az energiaátalakítás hatásfokát. Az erőművek legalább
30 évre épülnek. Kiválasztásukkor elsődleges szempont a fluidum hőmérséklete, a nyomás
másodlagos változó.
A mesterségesen kifejlesztett földhőrendszer-technológia alkalmazását tekintve Magyarország
az egyik legbiztatóbb terület egész Európában. A földhőrendszert tekintve a legígéretesebb hely
a délkeleti régió, ahol a 200°C-os izoterma 3500 m, a 225°C-os izoterma pedig 4000 m
mélységben található és az aljzatot kristályos kőzetek alkotják. Mivel a technológia ipari
méretekben még sehol sem alkalmazott, befektetési költségei 100 millió USD nagyságrendűek
lehetnek (5 MW mellett). Ezért hazánk legfeljebb arra számíthat, hogy befektetési célpontként
szerepel az EU megújuló villamosáram-termelési céljai teljesítéséhez. [1] [2]
NER300 projekt
A NER300 az Európai Unió és az Európai Bizottság által támogatott pénzügyi forrás, amelynek
alapját a széndioxid kvóták értékesítéséből hoztak létre. A NER300 a széndioxid biztonságos
leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteket,
valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák
demonstrációs projektjeinek a finanszírozását biztosítja. Az Európai Unió és az Európai
Bizottság 2010 őszén NER300 pályázati felhívást tett közzé a tagállamok számára, hogy – több
kategóriában – innovatív, megújuló geotermikus energiát alkalmazó szemléltető projektek
megvalósulását támogassa. A magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011. februárjában
számos jelentkező közül az EU-FIRE EGS Hungary Kft. által jegyzett Dél-Alföldi EGS erőmű
projektet választotta ki arra, hogy Magyarországot képviselve pályázzon a programban. A
projektet – részletes átvilágítást követően – a geotermális kategória legjobbjaként értékelték
Brüsszelben, és a Bizottság 39,3 millió euró összegű pénzügyi támogatást ítélt meg a projekt
megvalósítására – ez a legnagyobb közvetlen forrás, amelyet az uniós csatlakozásunk óta egy
magáncég elnyert, ráadásul olyan forrás, amelyet nem a tagállami hétéves fejlesztési keret
terhére ítéltek meg, hanem egyedi forrásból. A projekt során Békés megyében egy megnövelt
hatékonyságú geotermikus rendszert hoznának létre, és megépülne egy geotermális ORC (ORC
= Organic Ranking Cycle) típusú villamos erőmű, mely több mint 20 éven keresztül évi 11,8
MW elektromos áramot – hőtermeléssel kiegészülve összességében évi 74 MW energiát –
termelne. A projekt teljes beruházási költsége meghaladja a 116 millió eurót. A projekt a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal szoros
együttműködésben valósulna meg. A Magyar Kormány 2014. októberében a projekttel
összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségűvé nyilvánította (263/2014. (X.
15.) Korm. rendelet). A tervek szerint 2019 végére zárulna le a projekt, amely az izlandi
Mannvit bevonásával zajlik, amely társaság 5,3 százaléknyi tulajdonrészt szerzett a projektben,
a többségi 94,7 százalék tulajdonosa a hazai EU-FIRE Kft. [3]
Battonya geotermikus koncesszió
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 2010. év elejei módosítása
alapján a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősült az ország egész
területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész. A Bányatörvény értelmében
a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések
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alapján a miniszter koncessziós pályázatot hirdethet meg azokon a területrészeken, ahol – a
külön jogszabály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok figyelembevételével –, az
ásványi nyersanyag bányászata, illetve a geotermikus energia kinyerése energetikai célra
kedvezőnek ígérkezik. A nagy földtani kockázat miatt a geotermikus koncessziós pályázatok
csak a bányavállalkozók kezdeményezésre kerülnek kiírásra. A Battonya geotermikus
koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 2013.
május 15-én készült el. [4] Ez követően a 2014-ben meghirdetett Battonya geotermikus
koncessziót az EU-FIRE EGS Hungary Kft., mint bányavállalkozó, nyerte el. [3. ábra] Az EUFIRE EGS Hungary konzorcium Battonya környékén a kutató mélyfúrásokhoz 358,5 km2
sokszög alakú területre kapott engedélyt, a geotermikus erőmű a Mezőkovácsháza, Kunágota,
Battonya és Mezőhegyes által határolt területen valósul(hat) meg. Tehát itt kapcsolódott össze
a NER300 projekt és a Battonya geotermikus koncesszió. A tervek szerint 2019 végére
fejeződne be a projekt, amelyben az olcsó villamosenergia-előállítás mellett másodlagos
termékként megjelenik a hő is, mellyel helyi távfűtést tudnak biztosítani, vagy a helyi
mezőgazdasági, ipari vállalkozásokat rendkívül gazdaságosan tudják ellátni hőenergiával. [3]

3. ábra
EU-FIRE EGS Hungary Kft. elnyert koncessziója
A bányászati tevékenységet csak a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint
lehet végezni. A tervezett műszaki intézkedéseket indokolni kell és meg kell adni végrehajtásuk
ütemezését. A műszaki üzemi terv vállalati titoknak minősül, azonban a bányafelügyelet által
kiadott kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása nyilvános és hozzáférhető. A Battonya
geotermikus koncessziós kutatási területre vonatkozó műszaki üzemi tervet 2015. június 2-án a
bányafelügyelet jóváhagyta, amely 2015. július 22-én jogerőssé vált. Ennek legfontosabb
műszaki intézkedései és azok végrehajtásának ütemezése (részletek) [5]:
• A kutatásra engedélyezett időszak a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat
végrehajtóvá válásától számított, a kutatási jogosultság érvényességi idejének végéig,
maximum 3 évig érvényes.
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A jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv módosítását kell kérelmezni, ha a kutatás
elvégzéséhez a kutatási tevékenységek módosítása, bővítése szükséges, a módosítására
irányuló kérelmet a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően kell a
bányafelügyelethez benyújtani.
A kutatás időszakban, a Műszaki Üzemi Terv keretében az alábbi tervezett tevékenység
kivitelezése végezhető el:
▪ a mélyfúrásos feltárásra alkalmas térrész földtani lehatárolása;
▪ 1 db kutatófúrás lemélyítése a kristályos alaphegységbe, SHEGSOP-01
mélyfúrás (tervezett függőleges mélység 3500 m);
▪ 1 db mesterséges rezervoár létrehozása hidraulikus rétegrepesztéssel;
▪ további kutatófúrás lemélyítése a kristályos alaphegységbe és a kútpár
tesztelése;
▪ az első fúrás lemélyítése, rétegrepesztése és tesztelése során gyűjtött
tapasztalatok alapján, valamint az előzetes rezervoár modellnek megfelelően
véglegesítik a második fúrás helyét és célját.
A bányafelügyelet a kutatási munkaprogram időarányos részének teljesítését
ellenőrizheti. Ha az engedélyes a munkaprogramban vagy a jóváhagyott műszaki üzemi
tervben meghatározott kutatási feladatainak időarányos részét neki felróható okból nem
hajtotta végre, a kutatási engedélyt a bányafelügyelet visszavonja, vagy a miniszternél
kezdeményezi a koncessziós szerződésbe foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.
A kutatásra engedélyezett időszakon belül az engedélyes a kutatási területet vagy annak
egy részét visszaadhatja. A bányafelügyelet a terület visszaadást akkor fogadhatja el, ha
a visszaadásra bejelentett területen a bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési,
a környezetvédelmi, a földvédelmi és talajvédelmi kötelezettségeket teljesítették. A
visszaadott területen a határozat jogerőre emelkedése napján az adományozott kutatási
joga megszűnik vagy a jogosult kutatási engedélye hatályát veszti.

Geotermikus energia esetében a kutatási műszaki üzemi terv érvényességi időtartama két
alkalommal, legfeljebb az eredetileg engedélyezett időtartam felével meghosszabbítható. A
kutatási időszak meghosszabbítása akkor engedélyezhető, ha a bányavállalkozó igazolja, hogy
a kutatást az engedélyezett határidőig - a hatóságnak az eljárás lefolytatásával összefüggő, az
arra jogszabály alapján nyitva álló határidőn belül folytatott tevékenysége szerinti időtartamot
ide nem értve - a bányavállalkozó önhibáján kívül a hatóság döntése, intézkedése vagy
mulasztása miatt nem tudja befejezni.
Gondolatok a Battonya geotermikus projekthez és koncesszióhoz
A nagy várakozás. Mind a hazai, mind pedig a nemzetközi, geotermiával foglalkozó
szakemberek, valamint a térségben érintett lakosság nagy várakozással tekintettek (tekintenek?)
a battonyai projektre. Számtalan tudományos cikk, konferencia előadás és kerekasztal
beszélgetés volt ebben a témában, közös volt bennük, hogy nagy reményeket fűztek a 2019. év
végi megvalósulásához. Ugyanis, a MOL által a Zala megyei Iklódbördöce mellett 2006-ban
tesztelt geotermális kutak nem tartalmaznak elég hévizet ahhoz, hogy azokra az akkori
makrogazdasági és műszaki feltételek mellett gazdaságos geotermikus erőművet lehetett volna
létesíteni. Továbbá, a 2016 és 2017 között megépült termálvíz-bázisra alapozott Turai
Geotermikus Erőmű, amely Magyarországon az első olyan geotermikus energiát használó ipari
egység, ami a hőenergia szolgáltatás mellett villamos energiát is termel, víz kitermeléssel jár.
A Jászberény, Győr és Gádoros geotermikus koncesszió munkálatai folyamatban vannak,
eredmények vagy még nincsenek vagy még nem hozták nyilvánosságra.
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A nyilvánosság és információk. 2014 - 2015-ben a média tele volt az EGS projekttel, egymást
követték a sajtótájékoztatók, lakossági fórumok – gyakran a megyei kormánybiztos, a térség
országgyűlési képviselője és az EU-FIRE EGS Hungary Kft. ügyvezetőjével, projekt
vezetőjével. 2015 után több lakossági fórumot már nem tartottak. A médiumok hangzatos
címekkel és felfokozott beltartalommal, egymást túllicitálva tudósítottak a projektről, ezek
közül néhány példa [6]:
• Erőművet kap Battonya: „A helyben termelt energiával csökken a dél-békési térség
energia-függősége, az olcsó energiára új mezőgazdasági és ipari vállalkozások
települhetnek, közvetetten új munkahelyek létesülnek, a melléktermékként keletkező
hőenergiát a kertészetek és a térségi önkormányzatok közintézményei tudják majd
hasznosítani.”
• Kőből hő – az első hazai geotermikus erőmű: „Nagy teljesítményű geotermikus erőmű
épül Battonyánál 116 millió euró befektetésből.”
• Harminchat milliárd forintból épülhet geotermikus erőmű Battonyán: „Több éve
dolgozunk ezen a projekten, rekordnagyságú beruházásról van szó, ami több
szempontból is előnyös a térségünk számára – hangsúlyozta a képviselő. A lakosság és
az intézmények olcsó távhő szolgáltatáshoz jutnak, új lehetőség nyílik az ipar
letelepedéséhez és a mezőgazdaság számára, ezáltal új munkahelyek jöhetnek létre.”
• Végre valamiben első Békés megye: „Az Európai Unió kormánya, az Európai
Bizottság NER300 programjának támogatásával létesül a 21. századi, a világon is az
úttörők közé tartozó geotermikus erőmű Magyarországon, közelebbről Békés
megyében, még közelebbről a Battonyai-hátságon. A Dél-alföldi EGS erőmű révén
Magyarország és benne a Dél-alföldi régió felkerül Európa és a Föld energetikai
térképére – az első olyan erőmű lesz hazánkban, ahol az energiát nem termálvízből,
hanem forró kőzetből nyerik.”
• Nagyon mélyről jön, nagyon sokat ér, Battonyán lesz először: „Battonya. Halmozottan
hátrányos helyzetű Dél-békési település, a román határ mellett. Most azonban nem
ezért kerül fel az újságok címlapjára, hanem azért, mert a település szomszédságában
valósul meg egy olyan mintaprojekt, amelyre az Európai Unió összes tagállama és az
unión kívüli országok is árgus szemekkel figyelnek.”
• Geotermális nagyhatalom? Minden adottságunk megvan hozzá: „Mintegy 12 milliárd
forinttal támogatja az EU azt a magyar innovációt, ami vízadó réteg helyett forró
kőzetet alkalmaz a geotermális technológiánál. Az EU-Fire Kft. 2019-re ígéri a
fejlesztés befejezését.”
• 36 milliárd forintból fejlesztenek Battonyán: „Békés megye legnagyobb energiaberuházása valósulhat meg Battonyán a következő években. Uniós támogatással épül
geotermikus erőmű a Battonyai hátságon, a kiemelt projekt komoly gazdaságélénkítő
hatással járhat a térségben.”
2016-ban alig volt híradás az EGS projektről, 2017 – 2018-ban pedig már nem is lehetett róla
hallani semmit. Egészen 2019. március 25-ig, amikor is a hvg.hu portálon megjelent egy cikk Noszogatnák a 36 milliárd forintos földhő-erőmű építését Békésben - címmel. Részletek a
cikkből: „…A beígért 100 milliárd forint harmadából, közel 35 milliárd forintból, földhőerőművet terveztek építeni a térségben. Négy évvel ezelőtt még lakossági fórumot is tartottak
erről Mezőkovácsházán, de azóta nem hallottak semmit a helyiek. Azóta újabb öt év telt el, a
cég, bár honlapján ott áll a projekt plasztikus bemutatása, de a beruházás helyszínén élők nem
tudnak róla semmit, megkeresésünkre is hetekkel később válaszoltak, nem is túlzottan
részletesen. Mindösszesen annyit írtak, hogy az előkészítő munkákat befejezték: az első
kútfúrási terület megszerzése, a területrendezés és a béléscsövek részleges beszerzése
megtörtént. Ezzel párhuzamosan elkészült több geodéziai-, geotechnikai- és talajvizsgálat is. A
projekt megkapta a jogerős Bányahatósági Építési Engedélyt. Lezajlott a monitoring
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megfigyelő-hálózat kialakításának előkészítése, annak kivitelezése várhatóan 2019. első
félévében kezdődik. Ennek beüzemelése után elkezdődhet az első kútpár kialakítása, amely két
nagymélységű és magas hőmérsékletű geotermikus kút fúrását, az azokat összekötő mesterséges
rezervoár repesztését, valamint a felszíni erőmű létesítését jelenti. A projekt mérete,
összetettsége és jellege megköveteli, hogy a társaság mind jogi, mind finanszírozási
szempontból a lehető legkörültekintőbben, a műszaki követelményeknek maximálisan
megfelelően járjon el.”
Ezóta sincs újabb információ.
Az EU-FIRE EGS Hungary Kft. önálló honlapot nyitott, minden információt megosztott a
projektről, külön a befektetőknek, a helyi vállalkozóknak, a lakosságnak és a szakembereknek.
A honlap a projekt aktuális helyzetét 2017 nyaráig mutatja be, azután csak a következő
lépéseket jelzi (ez a mai napig is fent van a honlapon):
• 2017 nyár – ősz: Várhatóan megkezdődnek az első mélységi – 3500-4000 méterig
lehatoló - fúrások, melyek során tömör és forró kőzeteket keresünk
• 2017 ősz – Mesterséges tároló kialakítása
• 2018 – 2019 - További kutak lefúrása
• 2019 – Az erőmű felszíni épületeinek építése. A projekt várható befejezése: 2019.
december. 31.
Érdemes összevetni a honlapon megtalálható információkat a hvg.hu portálnak adott
válaszukkal, a kettő köszönőviszonyban sincs egymással, pedig mindkettő az EU-FIRE EGS
Hungary Kft. hivatalos közleménye.
A bányászati koncesszió keretén belül a bányászati ügyekért felelős miniszter belföldi vagy
külföldi természetes személlyel vagy átlátható szervezettel, mint a koncessziós pályázat
nyertesével, kötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti zárt területen az
ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását és kitermelését, illetve a geotermikus energia
kutatását, kinyerését és hasznosítását. A megkötött koncessziós szerződéseket a bányászati
ügyekért felelős minisztérium széles csatornákon kommunikálja. Azonban, a koncesszió
további sorsáról – meghosszabbításáról, visszaadásáról, visszavonásáról, szüneteltetéséről,
jogkövetkezményekről, stb. – már nem adnak ki tájékoztatót. Ezekről csupán különböző
konferenciákon elmondott előadásokból lehet tájékozódni. A Battonya geotermikus
koncesszióról a 2017-es és 2018-as OMBKE Országos Bányászati Konferencián (Egerszalók)
a minisztérium főosztályvezetője, mint élő koncesszióról beszélt. A 2019-es konferencián a
minisztérium helyettes államtitkára az előadásában már a következőket mondta: „Sikeres
geotermikus koncessziós területek: Jászberény (2013) és Győr (2014).” Meg sem említette
Battonyát, amiből arra lehetett következtetni, hogy azzal valami nincs rendben.
Azok a kényes pénzügyi dolgok. A Dél-Alföldi EGS erőmű projekt teljes költségvetése 116
millió euró, az Európai Unió ebből összesen 39,3 millió euróval támogatja a projektet. A
fejlesztés költségeinek fennmaradó részét a konzorcium saját erőből és egyéb befektetői,
valamint banki forrásokból biztosítja. [3] Különböző sajtóforrások szerint 2014-ben az EU az
elnyert 39,3 millió euró összegből 16 millió eurót kifizetett a konzorcium részére. Ezt
megerősíti a konzorcium honlapja is az előzmények leírásában, miszerint: „2014 – Az első
előlegrészlet lehívása.”
Kérdések
Most 2020. év tavaszán, amikor ez a cikk összeállítása történt, ahelyett, hogy szakmai
érdeklődéssel nézhettük volna a Dél-Alföldi EGS projekt befejezését és kíváncsian várhattuk
volna a kutak tesztelését, az erőmű próbaüzemét, csak kérdések fogalmazódtak meg:
• Mi történt a Dél-Alföldi EGS erőmű projekttel és a Battonya geotermikus
koncesszióval?
• Visszavonták, visszaadták vagy meghosszabbították a koncessziót?
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•
•

Miért nem hajtották végre az engedélyezett kutatási műszaki üzemi tervet és a projektet?
Miért nincs, miért nem adnak nyilvános és hivatalos információt a szakembereknek, az
érintett terület lakosságának és a médiának, ugyanúgy, mint ezt tették a projekt és
koncesszió elindulásakor?
• Mi történt vagy mi történik a NER300 pályázaton elnyert 39,3 millió euróval?
• Mi történt vagy mi történik a konzorciumnak kifizetett 16 millió euróval?
• Mi a véleménye a bányafelügyeletnek, a bányászatért felelős minisztériumnak, a
magyar kormánynak és nem utolsó sorban az Európai Uniónak és az Európai
Bizottságnak a történtekről?
• Van-e bármilyen vesztesége az államnak és a szakmának?
• Lesz-e ezek után EGS geotermikus erőmű Magyarországon?
• Vagy semmi köze a nyilvánosságnak, a szakembereknek és az érintett lakosságnak az
egészhez?
Jó lenne ezekre hivatalos választ kapni!
Befejezés
Amennyiben nem valósul meg a Dél-Békési EGS erőmű, a legnagyobb vesztes a geotermiával
foglalkozó szaktársadalom lesz. Az a társadalom, amely eddig is nagy erőfeszítéseket – emberi,
tudományos, gyakorlati és anyagi – tett a geotermia mind szélesebb felhasználásának
érdekében.
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Kőolaj- és földgázipari út menti történelmi jelzőtáblák
III.
Michigen
Saginow - Saginaw Oil Industry. Michigan államban az első kőolajkutató fúrást a Saginow
Valley Development Company mélyítette, azonban az meddő lett. 1925-ben a Saginaw
Prospecting Company 1 873 láb (~571 méter) mélyen a Signaw No.1 kútban találta meg a
kőolajat. A felfedező kút 23 hordó (~3,7 m3 ~3,1 tonna) kőolajat termelt naponta. A kőolaj
felfedezése azonnal felkeltette a Standard Oil Company és a Sun Oil Company figyelmét, így
ők is megkezdték a kutatásokat. Mára Michigan 63 megyéjében folyik szénhidrogén kutatás
vagy termelés. A ST84 út mentén lévő Deindorfer Woods Parkban található az jelzőtábla.
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Mississippi
Little Yazoo - Tinsley Oil Field. Az első kereskedelmi mennyiségű kőolajmezőt
Mississippiben 1939. szeptember 5-én fedezték fel. Azóta csaknem 500 kutat fúrtak, 1974.
októberében 167 kút napi kőolajtermelése 6757 hordó (~1075 m3 ~913 tonna) volt és 57 kútba
50 493 hordó (~8000 m3) vizet nyomtak vissza. A vízvisszanyomással történő másodlagos
termelési módot 1968 óta alkalmazták. 1989. év végéig 220 millió hordó (~35 millió m3 ~30
millió tonna) kőolajat termeltek ki. Az US49 országút mellé 1989-ben felállított jelzőtáblától 5
mérföld (~8 kilométer) távolságra nyugatra volt az első kőolajtermelő kút.
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Montana
Shelby - The Oily Boid Gets the Woim. 1910-ben a szétszórt farmok helyett megalapították
Shelby települést, de a farmerek folytatták az ősi füves területet mezőgazdasági művelés alá
vonni. Azonban a rossz minőségű földek miatt a mezőgazdaság nem bizonyult nyereségesnek.
1921-ben a geológusok a környéken kőolajat találtak, amely a város fellendülését hozta
magával. A jelzőtábla az US2 országút mellett található.
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Nebraska
Gurley - Discovery Oil Well – Marathon Oil Company. A kőolajkutatás Nebraska nyugati
részén 1889-ben indult el Crawford közelében és az első meddő fúrást 1903-ban mélyítették le
Chadron környékén. Majd 1917-ben ismét fellángolt a kőolajkutatás, azonban egymás után
fúrták le a meddő kutakat. 1949. augusztus 9-én a Marathon Oil Co. a 4429 láb (~1350 méter)
mélységig lefúrt Mary Egging No.1 kútból napi 225 hordó (~35,8 m3 ~30,5 tonna) kőolajat
kapott. Ezzel véget ért a 60 éve tartó sikertelen kőolajkutatás Nebraska nyugati részén és
elindult a kőolajtermelés fellendülése a Panhandle Nebraska államhoz tartozó részén. A
Nebraska Penhandle kútjai 1966-ig több mint 216 millió hordó (~34,3 millió m3 ~29,2 millió
tonna) kőolajat termeltek. Az US385 országút mellett 1967-ben állították fel a jelzőtáblát. A
Mary Egging No.1 kút a jelzőtáblától 4 mérföldre keletre és 2 mérföldre északra található.
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New York
Cuba - Seneca Oil Spring. Egy jezsuita hittérítő 1627-ben érkezett a mai New York állambeli
Cayuga – tóhoz, ahol a Seneca indiánok egy kőolajforráshoz, fatörzsekből durván összerakott
négyzet alakú aknához vezették, aki jelentést írt róla. Ez volt az első híradás az észak-amerikai
kőolajról. A Back Cuba út (US446 országút) mellett helyezték el 1932-ben a jelzőtáblát,
amelytől 1 mérföld (~1,6 kilométer) távolságra északra és 1000 yard (~900 méter) keletre van
a mai is megtalálható kőolajforrás.
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Nyugat-Virginia
Burning Spring - Destruction of Oil Works. Az Amerikai Egyesült Államokban területén
lezajlott polgárháború (1861-1865) 24, többnyire északi szövetségi állam (unionisták) és az
Amerikai Államok Konföderációjába (konföderációsok vagy szecesszionisták) tömörült 11 déli
állam közötti fegyveres konfliktus volt. 1863. május 9-én a Jones-Imboden támadás felgyújtott
80 kutat, elégett 150 000 hordó (~23 850 m3 ~20 270 tonna) kőolaj, megsemmisítette a
létesítményeket és elkobzott 20 hordó (~3180 liter) whiskeyt. Lerombolták a települést és
elvittek magukkal 75 helyi lovat. Az US5 országút mellett állították fel a jelzőtáblát 2015-ben.
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Ohio
Cleveland - Cleveland East Ohio Gas Explosion. A Grdina - park északi részén négy
folyékony földgázt (LNG) tároló tartályt építettek 1941 és 1944 eleje között. Ezek voltak az
első ilyen tartályok az Amerikai Egyesült Államokban. 1944. október 20-án 14 óra 30 perckor
két munkás észrevette, hogy a 3-as számú tartályból földgáz ömlik ki, amely 14 óra 40 perckor
felrobbant, majd 14 óra 50 perckor a 4-es számú tartály is felrobbant. A robbanás 800 méteres
körzetben összedöntött minden házat, a tűz továbbterjedt, további 79 ház és a közelben lévő két
gyár leégett, több mint 200 személygépkocsi semmisült meg. Közel 1000 ember halt meg,
köztük sok gyermek, akik már hazaértek az iskolából. 1946-ban eltávolították a másik kettő
tartályt is, helyette bevásárlóközpontot építettek és a parkot is kibővítették. A Grdina – sugárút
mellett állították fel a jelzőtáblát 2007-ben.

45

(Folytatjuk)

id. Ősz Árpád

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél
Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
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tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította:
Zelei Gábor
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