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Szakági műszaki bizottság ülése

Október 17-én a székházunkban ülésezett a szénhidrogén-szállítóvezetéki szakági műszaki
bizottság. A Bizottság megvitatta az aktuális kérdéseket.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Társat kapott a csillénk
Dunaújvárosi vaskohászok összefogása eredményeként egy öntőüsttel gazdagodott
Egyesületünk!
Köszönjük Bocz Andrásnak, Kvárik Sándornak és a Vaskohászati Szakosztály-beli
kollégáinknak a sok munkát, amely a méltó felújításhoz kellett.
Köszönjük a Fémszövetség segítségét is, különösen az Inter-metal Kft. tulajdonos
ügyvezetőjének, Vincze Gábor úrnak, a szövetség elnökének, aki térítésmentesen biztosította
az öntőüst székházunkba szállítását. Köszönettel tartozunk Hajnal János tagtársunknak
(Fémkohászati Szakosztály), a Fémszövetség ügyvezetőjének és Bárány Erzsébet asszonynak
(Inter-Metal Kft.), aki a szállítást megszervezte.
Köszönettel tartozunk a szákházunk melletti festékbolt tulajdonosának is, aki a csille után az
öntőüst teherautóról levételében és elhelyezésében is segítséget nyújtott.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Kazáncserét hajtott végre Egyesületünk
A jelenlegi energia árak mellett székházunk téli fűtése jelentős kiadást jelent.
Tolnay Lajos ex-elnökünk, tiszteleti elnökünk nagylelkű felajánlásának köszönhetően jelentős
korszerűsítést hajthattunk végre, melynek keretében az elavult gázkazánunkat egy modern,
energiahatékony kondenzációs kazánra cserélhettük.
Ez jelentős energiamegtakarítást eredményez, ami reményeink szerint kezelhető
energiaköltséget jelent majd Egyesületünknek. Köszönjük a kivitelező csapatnak is a gyors és
szakszerű munkájukat és ex-elnökünknek a jelentős anyagi támogatását!

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

Péch Antal-emlékülés a Miskolci Egyetemen
Amint arról a 39. sz. OMBKE Hírlevél 9–10. oldali előzetes programismertetéséből is
értesülhettünk, a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Kohászati Múzeum és az ÉszakkeletMagyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány rendezésében évről évre a miskolci és
diósgyőri családokat megszólító – az idén mintegy 1200 látogatót vonzó – ómassai Fazola
Fesztivál előtti napon, 2022. október 7-én délelőtt a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi
Kara és az Anyagtudományi és Vegyészeti Kar, valamint az OMBKE Egyetemi Szakosztálya
által rendezett Péch Antal-emlékülésen vehettünk részt.
Az Egyetemi Szakosztály vezetője, Dr. Havasi István intézetigazgató egyetemi docens
üdvözölte a megjelenteket. Anyagtudományi és Vegyészeti Kar dékánja, Dr. Palotás Árpád
kimentését kérte. Dr. Bőhm József címzetes egyetemi tanár emlékezett meg röviden Péch Antal
(1822–1895) életéről, szakmai jelentőségéről, egyesületünk és a Bányászati és Kohászati Lapok
alapítójáról, szakmai közösségünk jeles elődjéről és a bányamérnöki képzés kezdetéről.
A bányászati témájú előadások levezető elnöke Dr. Bőhm József, a kohászati témájú előadásoké
pedig Dr. Grega Oszkár PhD címzetes egyetemi tanár volt.
Az emlékülésen elhangzott előadások kivonata
Dr. Molnár József intézetigazgató egyetemi docens – Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens
(ME Bányászati és Geotechnikai Intézet):
250 éve alapították Selmecbányán a Bányaműveléstani Tanszéket
A szerzők megemlékeztek a Selmecbányán 1770-ben alapított „Gyakorlati Bányászati
Tanszék” jeles professzorairól. Delius, Cristoph Traugott 250 évvel ezelőtt nyomtatott
„Bevezetés a bányatan elméletébe és gyakorlatába, valamint a bányakincstári tudományok

alaptételeinek ismertetésébe” című kiemelkedő jelentőségű művéről. Az elmúlt 250 év során a
tanszéken művelt tudományterületekről, ezzel együtt a tanszék nevének változásairól.
Felidézték az utóbbi évtizedekben elhunyt professzoraik emlékét, munkásságukat. Végül
bemutatták a tanszék jelenlegi kollektíváját, a mai oktatási területeiket és kutatási témáikat.
Dr. Havasi István egyetemi docens, intézetigazgató (ME Geofizikai és Térinformatikai
Intézet):
Egy tanszék a magyar bányamérés szolgálatában (1872–2022) – 150 éves a Miskolci
Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Tanszéke, Selmec–Sopron–Miskolc
Az előadásban a címben foglaltaknak megfelelően – a teljesség igénye nélkül – a tanszéki
bányamérés oktatását, főbb kutatási eredményeit, mérőeszközeit és mérési módszereit tekintette
át a szerző a bekövetkezett változások és fejlődés bemutatásával. Mindezt az 1872-ben Cséti
Ottó által Selmecbányán alapított Bányaméréstan—Geodézia Tanszék története, és az
előzőekre vonatkozó szakmai működése kapcsán tette meg. E szakmatörténeti előadás az eddigi
hosszú tanszéki életutat a tanszéket irányító neves professzorok, vezetők életútja, szakmai
tevékenysége alapján három különböző működési helyszínhez (Selmec – Sopron – Miskolc)
kötődő időszakokra (47, 40 és 63 év) bontva adta elő.
Dr. Havasi István jelenlegi tanszékvezető kiemelte azt is, bízik abban, hogy a hallgatósággal
sikerült megismertetnie azt a rendkívül sokrétű és eredményes munkát, amelyet a Geodéziai és
Bányaméréstani Tanszék (GBT) az elmúlt 150 évben végzett, és abban is, hogy a tanszék jövője
is hasonlóan sikeres lesz.
Antonovits Ábel tanszéki mérnök, PhD hallgató (ME Bányászati és Geotechnikai Intézet):
Péch Antal bányászati munkássága
Péch Antal a 19. század műszaki értelmiségének egyik legkiválóbb személyisége volt.
Szótárszerkesztő, tudományos könyvek szerzője, neves szakmatörténeti kutató, az MTA
levelező tagja, az egyik legrégebbi hazai tudományos szakmai lap és szakmai tudományos
egyesület megalapítója, a bányász-kohász társadalom ma is használt köszöntésének ajánlója,
akit a mai napig a legnagyobb magyar bányásznak tartunk.
A Műszaki Földtudományi Kar dékánjának köszöntője
Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár is köszöntötte a konferenciát. Felhívta a figyelmet, hogy az
oktatásnak a kor új kihívásainak is meg kell felelnie. Fontos a két alapító „kis” kar, a bányász–
kohász szakemberek összefogása a közös múlt alapján, de az újabb, innovatív szemléletet is el
kell sajátítanunk és az erre fogékony mérnököket kell kibocsátania a Miskolci Egyetemnek is.
Az OMBKE elnökének köszöntője
Dr. Hatala Pál egyesületi elnök is köszöntötte a konferencia hallgatóságát. Felszólalásában
megemlékezett arról, hogy a konferencia a 200 éve született jeles elődünk tiszteletére rendezett
Péch Antal-emlékév egyik kiemelkedő programja, s a szervezőket, előadókat és a jelentős
számú támogatót köszönet illeti érte.
A kávészünet után a kohászati tematikájú előadások következtek.
Dr. Tóth Lajos Attila ny. egyetemi docens – Dr. Farkas Ottó professzor emeritus, emeritus
rektor, ny. tanszékvezető:
150 éves a Vaskohászattani Tanszék
Az előadásban megismerhettük a tanszék sajátos életútját a tanszék elődjének, a Vaskohászat
és Vasgyártás Tanszék 1872-ben a Selmecbányai Akadémián történt alapításától, a
selmecbányai tanszékvezetők (Kerpely Antal, Sóltz Vilmos, Barlay Béla) tevékenységén
keresztül, a Sopronba való kényszerű átköltözés utáni újrakezdésen és újjászervezésen át. A
tanszék neve 1904-től Vaskohászati Tanszék volt, 1923-tól Vaskohászattani Tanszékre
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változott. A miskolci működésig Balázs István, Cotel Ernő, Diószeghy Dániel, Zsák Viktor
tanszékvezetők neve fémjelzi a vaskohászati oktatást.
Miskolcon 1952-től Zsák Viktor, majd 1956–1960 között Szele Mihály vezette a tanszéket.
1960-ban Simon Sándor lett a Vaskohászattani Tanszék vezetője, majd a Vaskohászattani, a
Fémkohászattani és az Öntészeti Tanszéket magába foglaló Metallurgiai Intézet igazgatója
1986-os nyugállományba vonulásáig.
Ezután 1995-ig Farkas Ottó töltötte be ezeket a tisztségeket. Ő közben 1984-től 1986-ig a
Kohómérnöki Kar dékánja volt, majd Kovács Ferenc rektorsága idején nyolc éven keresztül
általános és oktatási rektorhelyettes, 1994-től 1997-ig pedig a Miskolci Egyetem rektora.
1995 és 2003 között Dr. Tóth Lajos Attila lett a Vaskohászattani Tanszék vezetője, aki 1992től 2005-ig egyetemi docensként oktatott a tanszéken.
A 2003/2004-es tanévben Dr. Grega Oszkár címzetes egyetemi tanár, ny. tanszékvezető látta
el a tanszékvezetői feladatokat.
A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, illetve a Miskolci Egyetemen eltelt eddigi 70 év
alatt több oktatási reformot ért meg a tanszék, melyek követték a kohászati ipar állapotát, a
csúcstól a hanyatlásig. Ezt tükrözi, hogy a Vaskohászattani Tanszék nemcsak nevében, hanem
valóságában is megszűnt 2004. június 30-án. Ezt követően más szervezeti formában
(Metallurgiai és Öntészeti Tanszék, Metallurgiai és Öntészeti Intézet), 2015-től a Metallurgiai
Intézet keretében folytatja a kis létszámú oktatói állomány a vaskohászati oktató-, kutató- és
fejlesztő tevékenységét.
A témáról érdemes elolvasni Prof. Tóth László és Prof. Farkas Ottó beszélgetését tartalmazó,
2016-ban Miskolcon megjelent Ifjan – éretten – idősen c. könyvet, melyből nemcsak Farkas
professzor életútját, hanem az egyetemi szintű vaskohászati oktatás történetét is
megismerhetjük (szerk. megj.).
Dr. Nyitray Dániel ny. műszaki igazgató, Diósgyőri Kohászat – Dr. Harcsik Béla PhD
gyűjteményvezető, MMKM Kohászati Múzeum:
Péch Antal a diósgyőri kohászat megmentője
A kiegyezést követően a magyar gazdaság új lendületet kapott, melyben a motor a
vasútfejlesztés volt. Ehhez 6–700 ezer bécsi mázsa/év sínre volt szükség (1bécsi mázsa =56
kg), amit a talpon maradt kohászati üzemek nem tudtak kielégíteni, külföldről a beszerzés nem
volt célravezető. 200 ezer bécsi mázsa/év (11200 t/év) sín gyártására alkalmas új üzem
telepítése vált szükségessé.
A hazai síngyártás megoldását a Pénzügyminisztérium kapta feladatul, Gränzenstein Gusztáv
tanácsost és Péch Antal titkárt bízták meg a megvalósítással.
Péch Antalnak a hazai lehetőségeket felmérve (kedvező földrajzi fekvése, szakmai
hagyományok, alapanyagok közelsége) Diósgyőrre esett a választása. Különösen fontosnak
tartotta a környéken feltárt 6000-8000 millió bécsi mázsa kőszén ipari hasznosításának
megoldását.
A Gränzenstein Gusztáv és Péch Antal által elkészített javaslatot Lónyay Menyhért
pénzügyminiszter elfogadta és új gyár tervezésére és az építkezés irányítására Glanzer Miksát,
a fehérpataki vasgyár igazgatóját nevezik ki. Glanzer a megbízást átvéve az utasításnak
megfelelően Rónicon és Zólyombrézon végzi a gyár tervezését, s az ott tapasztaltak alapján, a
kor elterjedt technikájának megfelelően faszenes kohót és vasfinomító üzemet javasol.
Az új vasműben 1870-ben indították a nyersvasgyártást, 1871-ben a vasfinomító üzemet. Már
az induláskor jelentkeztek a tervezési hibák, a nem kellő hozzá értés, a létesítést megelőző
alapos vizsgálatok hiánya. A legnagyobb gondot a vasfinomításra alkalmatlan perecesi kőszén
jelentette. Akadozott a termelés, a gyártás magas selejtaránnyal és költséggel járt.
Péch Antal folyamatosan figyelemmel kísérte az építkezést és az üzem munkáját, több
alkalommal be kellett avatkoznia a munkálatokba. A magas költségek miatt a képviselőház
gyárbezárási támadását is ki kellett védenie. Az időnkénti külső segítség részsikereket
eredményezett.
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1873. május 9-én kitört a krach a bécsi tőzsdén, ami elsősorban a vasipart sújtotta, a diósgyőri
gyárat igen nehéz helyzetbe hozta.
Péch Antal, aki 1873-tól a Selmecbányai Bányaigazgatóság vezetője lett, ismerve a diósgyőri
gondokat (rossz minőségű termékek, rendeléshiány) személyi változásra tesz javaslatot.
Glanzer Miksa helyére a zólyombrézói gyárból Hamerák Mihály bányamérnök, jogász
hengerműi felügyelő, illetve a megszűnt Diósgyőri Bányaigazgatóságtól Técsey Ferenc
kohómérnök Diósgyőrbe történő áthelyezését kéri. Mindkettő telitalálatnak bizonyult. A két
szakember, (mester, tanítvány) 1874. januárban kezdi meg munkáját, mely egyben a gyár nehéz
kilátástalan helyzetéből a kilábalás, sikereinek is a kezdete. Műszaki intézkedéseik révén a gyár
nyereségessé vált.
Az acélgyártás továbbfejlődése érdekében 1875-ben Péch Antal Hamerák Mihály és Técsey
Ferenc külföldi tanulmányútjai tapasztalata alapján javaslatot tesz a Siemens-Martin
acélgyártás bevezetésére. A Pénzügyminisztérium engedélyét megszerezve Diósgyőrben az
első folytacél adagot 1879. július 9-én csapolták a Siemens-Marin kemencéből és hengereltek
jó minőségű sínt.
A nagyobb mennyiségben végzett síngyártást követő vizsgálatok során a próbák esetenként
törtek. Péch Antal Kerpely Antal professzor segítségét kérte. Ő kimutatta, hogy a törés a
magasabb P-tartalomra vezethető vissza. Kerpely útmutatása alapján Técsey Ferenc a SiemensMartin kemence savas bélését bázikus bélésre alakította át. A repedések megszűntek. Ez a
módosítás abban az időben korszakalkotó volt, hírnevet szerzett a diósgyőri kohászatnak
A folytacélgyártás bevezetése mintegy 100 éven át megoldotta a Diósgyőr környéki
barnaszéntermelés ipari felhasználását. Diósgyőrben a Siemens-Martin metallurgiai
technikával az állandó technikai korszerűsítésekkel és a kapacitás bővítésével közel 28 millió
tonna acélt termeltek. A Siemens-Martin acélgyártás 1986-ban szűnt meg Diósgyőrben.
Péch Antal, Hamerák Mihály, Técsey Ferenc és Kerpely Antal munkássága megmentette a
gyárat és a siker pályájára állította. Péch Antal, aki bár hibázott a kezdeteknél (ezt ő maga is
bevallotta), állta a sikertelenségek kritikáját, de hittel és szorgalommal dolgozott nagy szakmai
tudású választott munkatársaival a diósgyőri kohászat életben maradásáért.
Dr. Tardy Pál egyetemi magántanár, OMBKE exelnök
Az acélipar helyzete és kilátásai
Az elmúlt évtizedekben jelentős változások zajlottak le a világ acéliparában. A 2. világháborút
követően a hetvenes évekig a dinamikus növekedés volt jellemző, amit a nagy termelékenységet
biztosító integrált, vasércbázisról induló acélgyártás bevezetése és terjedése tett lehetővé. Ezt
követően az ezredfordulóig lelassult a növekedés, ami az elektroacélgyártás erősödését hozta
magával. Az ezredforduló után ismét dinamikus növekedés következett, ami lényegében egy
országnak, Kínának köszönhető. Az 1990-es évek óta előtérben van a fenntartható fejlődés
követelménye, ami jelentős technológiai fejlesztéseket eredményezett.
A legutóbbi hónapok fejleménye az ukrán–orosz háború, aminek hatására az EU szankciókat
vetett ki Oroszországgal szemben az energiahordozók szállításának korlátozása céljából. Ez
többszörösére növelte a földgáz és kőolaj világpiaci árát. Európa acélipara ennek következtében
súlyos helyzetbe került, amire az európai acélipari szövetség (EUROFER) felhívta a
döntéshozók figyelmét.
A két előadásblokk végén a levezető elnökök összegzése további érdekes és értékes
információkkal egészítette ki az elhangzottakat.
Végezetül Dr. Harcsik Béla múzeumvezető a másnapi Fazola Fesztivál programjaira hívta fel
a figyelmet, ahová várják a jelenlévőket és családjaikat, ismerőseiket.
A szerzők írásai alapján összeállította: LKK
A fotókat Marosvári István készítette
7

1. Bőhm József köszönti a megjelenteket

2. Dr. Havasi István levezető elnök és előadó

3. Hallgatóság

4. Dr. Farkas Ottó és felesége is megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt

5. Dr. Hatala Pál az OMBKE elnöke szól a
hallgatósághoz

6. Dr. Mucsi Gábor az MFK dékánja köszönti
a konferenciát
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7. A szünetben is jó találkozások adódtak

8. Dr. Grega Oszkár szekcióvezető

9. Dr. Tóth Lajos Attila a pódiumon

10. Dr. Nyitray Dániel beszél a diósgyőri
vasgyár kezdeti sikereiről

11. Dr. Tardy Pál előadási részlete

Dr. Harcsik Béla a Fazola Fesztiválra invitálja
a hallgatóságot
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60 éves a Hajdúszoboszlói Földgázbányászat

Ez alakalomból október 14-én ünnepi megemlékezés kezdődött a MOL Nyrt. Kutatás Termelés Kelet-Tiszántúl Régió Hajdúszoboszlói Gázüzem bejáratánál, ahol az összegyűltek
előadást hallgathattak meg a terület kutatásairól és eredményeiről, az üzem történetéről és
jelenlegi szerepéről. Ezt követően megkoszorúzták az üzem előtti parkban található PávaiVajna Ferenc domborművet és a MOL által korábbi évfordulón állított ipari emlékművet. Ezt
követően üzemlátogatáson mutatták be a MOL új gázelőkészítő technológiáját, majd a Magyar
Földgáztároló és a Földgázszállítás üzemi létesítményeit. A délután folyamán szakmai
előadásokra került sor az Aqua-Palace Élményfürdő konferencia termében. Hallhattak a
Hungarospa Hajdúszoboszló Zrt. elmúlt 95 évének fejlődéséről, a földgázszállítás és a
földgáztárolás működéséről. Nagy port kavart a napokban napvilágra került MFGT
párnagázának kitermeléséről (800 millió köbméter) szóló hír, és az érintettek nézőpontjából
történő megvilágítása. Napjaink energiáinak kérdéseiről külső szakértő, majd a gázüzem
különböző szintű régi és jelenlegi vezetői ismertették a múlt technikai és szervezeti változásait,
valamint az átalakított gázelőkészítésben bízva a jövőt.
A megemlékezés sorozatban szombat – október 15-én - reggel a Logisztika vasúti töltőjén volt
üzemlátogatás, délelőtt a Kráter tónál koszorúztak, majd Nagyhegyesen a rendezvényházban
tartottak előadást az elmúlt 100 év kitöréseiről és a 70 éves településről.
Az ünneplésen népes társaság gyűlt össze: a szomszédos települések önkormányzati, az
OMBKE KFVSZ, a MOL Üzemi Tanács és Bányász Szakszervezet, a gázüzemet kiszolgáló
vállalkozások, a MOL US és DS, az FGSZ és MFGT vezetői. Megjelentek a régen területen
dolgozó, ma már nyugdíjas és aktív kollégák mellet az ország hasonló tevékenységeivel
foglalkozó üzemek kollégái is. A nagy létszámú ünneplő közönség megfelelő hangsúllyal tudta
köszönetét és háláját kifejezni a nagy elődök, kutatók, tervezők, kivitelezők, karbantartók és
üzemeltetők előtt, akik hozzájárultak az előző 60 év helyi sikeréhez.
Péntek este a Selmec - Sopron- Miskolc hagyományainak megfelelő ünnepi szakestélyen a
megemlékezők sok-sok dal mellett elénekelték a bányászhimnuszt. A nívós eseményről a
tudósítást az egyik dal első sorával zárom:
„Tisztelet a Bányász szaknak, Jó Szerencse, áldás lengje át”

Bakó Attila
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A bányászat szerepe az energiabiztonságban
Ezzel a címmel rendeztük meg a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért alapítványunk 54.
konferenciáját 2022 szeptember végén. A rendezvénynek -szokás szerint- a balatongyöröki
Hotel Panoráma adott otthont. Kicsit aggódtunk az időjárás miatt, hiszen a meteorológia esős
napokat ígért. Ám a közös vágyakozás meghozta a jobb időt.
Dr. Zsíros László elnöki megnyitója után az első előadást prof. Dr. Szarka László Csaba
akadémikus az MTA rendes tagja „Klíma- és energiapolitika geofizikus szemmel” címmel
tartotta. Melyben összehasonlította a természettudomány klimatológiai álláspontját az ENSZ
által a tagországok felé elvárt és kitűzött többnyire irreális célokkal. Az ember és alkotásai
ugyanis jelentős mértékben nem tudják befolyásolni a földi klíma változásának sebességét sem
mértékét -legalábbis a természettudományos tételek szerint. Természetesen megtehetjük, hogy
más hittel élünk, azonban ez a természeti reakciókon mit sem változtat.
Az előadások sorát Dr. Alföldy-Boruss Márk Phd, a Technológiai és Ipari Minisztérium
helyettes államtitkára folytatta, aki az energetikai trilemmáról beszélt, mely három oldalú
problémát a politika ma jelentős gondként fogja fel. A trilemma lényege abban áll, hogy
környezetünket védve kell az életfeltételünket jelentő -megfizethető- energiát folyamatosan
biztosítanunk ott, ahol arra szükség van. Jelen körülmények között ez nagyon nehéz feladat az
ismert okok miatt, -mondotta. Örömmel láttuk, hogy a hivatalos elképzelés -még ha rövid távon
is- de számít a hazai primerenergia hordozókra és -még ha szakmailag vitatható tartalommal isvillamos energia termelő- és ellátó, erőművi és hálózati fejlesztésekre 16 milliárd Euro-s
beruházási összeget szán a következő esztendőkben.

Szarka László Csaba akadémikus előad

a hallgatóság

Hatala Pál

Dovrtel Gusztáv

Dr. Hatala Pál az OMBKE elnöke következett, aki az „Ami biztos az a változás” című
mondandóját az előtte elhangzottak fényében aktualizálta, kiemelve a szakmai tudás szerepének
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szükségességét hazai energiabiztonságunk megszilárdítását célzó energetikai beruházások
tervezésében és megvalósításában.
Dr. Dovrtel Gusztáv „Álljunk meg egy szóra a lignit mellett” címmel az MVM Mátra
Energia Zrt. azon lehetőségeit ecsetelte, melyet páratlan értékű hazai lignit kincsünk biztosít
villamosenergia
önellátásunkra.
Hazai
primerenergia
hordozónk
piacfüggetlen
energiabiztonságunk egyik alapja lehet.
A délelőttöt alapítványunk által 2020-ban alapított Kovács László Emlékérmek átadásával
zártuk. Melyet a konferencia folyam szervezését, folytonosságát biztosító személyiségek,
szervezetek kapnak, Örökös Elnökünk emlékének megőrzése mellett.
Rövid pihenő után Dr. András József (Petrozsényi Egyetem) előadásával kezdtük a csütörtök
délutáni szekciót. Ő a kőzetjövesztés energiaigényének csökkentéséről beszélt. Majd Bőhm
Balázs műszaki igazgató a Colas Északkő Kft. tállyai technológiai fejlesztését ismertette, mely
során igazán környezetbe illő, gyakorlatilag kibocsátásmentes (zaj, por) előkészítő üzemet
mutatott be. Dr. Virág Zoltán a Miskolci Egyetemről tömbkő jövesztő adapter végeselemes
vizsgálat alapján való megépítéséről beszélt. A lignit karbon kibocsátást mellőző energetikai
hasznosítási lehetőségét ecsetelte Dr. Raisz Iván. Hans J. Dreher úr (Németország) a
bányaláncok történelmébe engedett bepillantást számunkra. Hermán Lajos a Bosch Rexroth
Kft. képviseletében a bányászati hidraulika energetikájával ismertetett meg bennünket.
Az alapítók gyűlésén Dr. Zsíros László elnöki beszámolója után új kuratórium választására
került sor. Melynek során kiderült, hogy köszönhetően az alapítók elégedett bizalmának a
Kuratórium személyi változás nélkül folytathatja munkáját. Az Ellenőrző Bizottság személyi
összetétele is változatlan maradt. Az Alapítók Gyűlése tudomásul vette, hogy a Hell-Bláthy
bizottság javaslatára alapítványunk Kuratóriuma a Hell-Bláthy kitüntetést 2022-ben Dr. Káldi
Zoltán országos bányakapitány úrnak ítélte oda.

Az estét a szokásos Baráti találkozóval zártuk. Ahol ízletes vacsora mellett kellemes baráti
beszélgetések folytak, majd hajnalig elmondtuk néhány kedves nótánkat is.
Péntek délelőtt elsőként Dr. Káldi Zoltán ismertette a bányafelügyelet szervezeti változása
kapcsán kialakult jogi helyzetet, ügyintézési folyamatot. Dr. Dósa János (Petrozsényi Egyetem)
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interpretálta a gőzkompresszoros hőszivattyúk különböző munkaközegekkel végzett
exergetikai kutatásaik eredményeit. Antonovits Ábel doktorandusz a fojtásoptimalizálás
robbantástechnikai jelentőségével ismertetett meg bennünket. Kerepeczki Egon két előadást is
tartott a mélybányák robbanás megelőzési tervkészítése szempontjairól, majd Veress Árpád
képviseletében a hidrogén működésbiztonsági feltételeiről beszélt. Horváth Bálint a Gépsystem
Kft. ügyvezetője cégük bányászati berendezések tervezésében és építésében végzett sokéves
tevékenységét ismertette.
A tényrezisztenciáról záró előadásában Livo László szólt. A konferencia zárszavát, melyben
összefoglalta a két nap eseményeit elnökünk Dr. Zsíros László tartotta meg.
A hasznosan és kellemes együttlétben eltöltött két nap finom ebéddel zárult, mely után abban
a reményben indultunk neki a hazafelé vezető útnak, hogy jövőre újra találkozhatunk.
Az eseményeket jegyezte: Livo László

OMBKE Bányamérő Szakcsoport
Kiscelli Múzeumlátogatás
2022.10.16.
2022. október 16-án az OMBKE Bányászati Szakosztály helyi szervezete és a Bányamérő
Szakcsoport közös kirándulást szervezett az óbudai Kiscelli Múzeumba.
Vasárnap ellenére sokan voltunk, mint ahogy a képen is látszik.

A gyülekező után fél 11-kor az udvaron dr. Balla Tamás történész, főmuzeológus fogadott
Bennünket és a gyönyörű napsütéses időben mesélte el Nekünk ennek a rendkívül szépen
helyreállított épületegyüttesnek a hányattatott történetét.
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Rangos kísérőnk vezetésével szerencsénk volt bejárni az épületegyüttes gyönyörűen
berendezett kiállítótermeit. Minden szobához a hozzá kapcsolódó személyi és történelmi
eseményeket is megismerhettük.
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A látogatás folytatása számunkra a leglátványosabb része volt a tárlatvezetésnek. Az épület
legrégebbi részét - amit mindenki templomként ismer - csodálhattuk meg, majd ezt követően
lejuthattunk a kazamatákba is.
A múzeum rengeteg látnivalója és hangulata mindannyiunkat lenyűgözte és örömmel
nyugtáztuk, hogy megérte ez a vasárnapi kiruccanás.
A tárlatvezetést és a belépőjegyek költségét a Magyar Bányamérő Alapítvány fizette a
részvevőknek.
Jó szerencsét!
Wéber József
Magyar Bányamérő Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Benke István állami kitüntetése
Csekély taglétszámú egyesületünk, a Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület igyekszik
nyomon követni mi fontos is történik körülöttünk kis hazánkban, a nagy világban. Nehéz pontos
látleletet adni, annyi az esemény, jó – rossz egyaránt.
Egyik szemfüles tagtársunk jóvoltából most egy jóról szeretnénk, ha tájékoztatnád csatornád
széles közvéleményét. Annyi belső indíttatás van kérésünkben, hogy az érintett, akiről a hír
szól, nagyon közel áll egyesületünkhöz szakmailag és emberileg egyaránt, szakmai és emberi
segítségnyújtásai révén. A hír az alábbi, a Magyar Közlöny legfrissebb számában:
6874 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 168. szám
III. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés adományozása
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1)
bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére – 1. Benke István nyugalmazott
bányamérnök, a Telkibányai Ipartörténeti Gyűjtemény társalapítója részére, a magyar
ásványbányászat kutatása és ipartörténeti emlékeinek megmentése érdekében végzett odaadó
és önzetlen tevékenysége elismeréseként a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári
tagozat kitüntetést adományozom.
Budapest, 2022. október 5.
Novák Katalin s. k., köztársasági elnök
Ellenjegyzem: Budapest, 2022. október 12. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök
KEH ügyszám: KEH/6353-2/2022.
Gratulálunk Pista Bátyánknak és kívánunk a jó egészség mellett sok-sok Jó szerencsét!
Mihalecz József, a.: Golyó
SZBAKE - Alelnök
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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

9:25 0:25
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) - Fejlesztések és eredmények a Dráva-medence
térségében
Bretán Dávid (MOL)
Kajári Mónika (MOL) - Új geológiai koncepció az Endrőd-Észak
mezőfejlesztésében
Tiszavári Sándor (Vermilion) - Vermilion bemutatkozás és rétegrepesztés
esettanulmány
Kávészünet
Alternatív blokk
Levezető elnök: Kőrösi Tamás
Nyikos Attila (Hidrogénszövetség) - Bányászat nélkül nincs magyar hidrogén ipar
és nincs energia függetlenség
Kaderják Péter, Akkumulátor Szövetség
Hidi János (Cambridge Econometrics) - A CCS hazai lehetőségei
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
13:55 14:20 0:25
14:20 14:45 0:25
14:45 15:10 0:25
15:10 15:35 0:25

Energiabiztonság blokk
Levezető elnök: Törő György
Holoda Attila, OMBKE Energiabiztonsági Bizottság
Livó László (Marketinfo) - Úton a teljes dekarbonáció felé?
M. Pelczéder Ágnes - PannErgy-csoport, DroverDrill Kft. - A geotermikus
energiahasznosítás kihívásai
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) - Magyarország lítiumperspektívája
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) - Bányászati jogszabályváltozások
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

Szén, 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: A barnaszén bányászat lehetőségei
Farkas Géza - Perlit '92 - A magyar perlit múltja, jelene, jövője

11:05 11:30 0:25 Kávészünet és kiköltözés
11:30 11:50 0:20 BVH
Szanyi János (Szegedi Egyetem) Geotermikus energia volt, Geotermikus energia
11:50 12:10 0:20 van, Geotermikus energia lenni fog!
Koroncz Péter, Fedorné Szász Anita, Ács Péter, Fedor Ferenc: Laboratóriumi
vizsgálatok szerepe a kő- és kavicsbányászatban, fejlett technológiák
12:10 12:30 0:20 alkalmazásának lehetőségei
Prakfalvi Péter (SzTFH) - Az archív földtani ismeretek felhasználásnak
12:30 12:50 0:20 jelentősége.
SZTFH pillérjeinek
Adattáránakkomplex
adatai alapján.
Kovács Attila Esettanulmányok
Csaba (Geo-Log) az
- Lánchíd
geofizikai
12:50 13:10 0:20 vizsgálatai
Tóth Anikó (ME) - A Miskolci Egyetem folyó Geotermikus energia szakmérnök
13:10 13:30 0:20 képzés 15 éves tapasztalatai és aktualitása
13:30 14:30 1:00 Ebéd
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.
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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 –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányamérő Fórum
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

OMBKE székház

Időpont
Státusz
folyamatos
minden
hónap
utolsó csütörtök
egyeztetés
alatt

OMBKE székház
Herceghalom
Székesfehérvér

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

Káloz

november

Kecskemét

december 2.
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

december 13.
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VÁLTOZÁS A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) kutatásának legújabb
eredményei december 8.
2022. december 8. (csütörtök)
7633 Pécs, Laterum Hotel konferenciaterme
Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi Szervezet, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság X.
sz. Föld- és Környezettudományok Szakbizottság Földtani és Bányászati Munkabizottsága, Magyar
Geofizikusok Egyesülete, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft, Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt

A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) kutatásának legújabb eredményei
szakmai előadói nap
online jelentkezés

A rendezvény támogatói: AGILA RES Kft., Geo-Log Kft., Geomega Kft., Golder Zrt., Kőmérő Kft.,
MECSEKÉRC Zrt.

Lehetőséget biztosítunk poszterbemutatóra a BAF előadói nap programjához vagy a Tiszaifőegység, a Mecsek térsége földtani-geofizikai kutatásához kapcsolódó témákkal. A poszter
rövid összefoglalóját a rendezvény nyomtatott formában készülő kiadványában megjelentetjük.
Jelentkezés, érdeklődés esetén kérjük a poszter szerző(i)nek és címének elküldését az alábbi
levelezési címekre!
samsonmargit@mecsekerc.hu; hamosgabor@mecsekerc.hu
Az előadóktól, szerzőktől mielőbb, de legkésőbb 2022. november 25-ig (csütörtök) kérjük az
előadás összefoglalók, poszter absztraktok, ill. a véglegesített előadás címek, szerzői listák
elküldését a fenti levelezési címekre, a kiadvány időben történő megjelentetése érdekében!
Jelentkezési határidő december 5. (hétfő).
Részvételi díj magában foglalja a nyomtatott kiadványkötetet valamint az előadói nap
konferenciaellátását, azonban az ebéd önköltséges (mindenki maga fizeti) és az egy
épületben
lévő
Laterum
étteremben
biztosítható:
5000.Ft
aktív
dolgozóknak,
2500.- Ft nyugdíjasoknak, diákoknak. Az online jelentkezőknek díjbekérőt küldünk.
Előadás abstract sablon

Poszter abstract sablon
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PROGRAM
08.20-9.20

Regisztráció

Köszöntő
Köszöntőt mond:
Hámos Gábor
9.15-9.20
Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi Szervezet Elnök
MTA PAB X. sz. Föld- és Környezettudományok Szakbizottság Földtani és Bányászati
Munkabizottsága Elnök
I.: A Bodai Agyagkő Formáció kutatásának helyzete, szakterületi vizsgálatai, értékelései, új
BAF kutatófúrások kivitelezése
Levezető elnök: Hámos Gábor
9.20–9.40

Kereki F., Nős B. (RHK Kft.)

A magyarországi radioaktívhulladékelhelyezés helyzete

9.40–10.00

Sebe K. (PTE), Csillag G., Bauer
M. (SZTFH), Ruszkiczay-Rüdiger
Zs. (CSFK FGI)

Aktív és fosszilis karszt a Nyugat-Mecsekben:
geokronológia és fejlődéstörténet

10.00–
10.15

Kuncz M., Ács P., Fedor F.
(Geochem Kft.)

A 8. Nemzetközi Agyag Konferencia (Nancy)
tapasztalatai, a kutatások fókusza

10.15–
10.30

Tóth T., Kádi Z., Wórum G.,
Koroknai B. (Geomega Kft.)

S-hullám szeizmikus mérések alkalmazási
lehetőségei a felszínközeli képződmények
rétegtani és tektonikai vizsgálatában

10.30–
10.50

Keresztény B., Albrecht R.,
Hámos G., Hochrein B., Kocsis
G., Tátrai R. (MECSEKÉRC Zrt.)

A BAF-3, -3A, -4 kutatófúrások műszaki
kivitelezésének összefoglalója és a jellemző
fúrómagtörési jelenségek értelmezése

10.50–
11.05

Kávészünet

II.: A Kővágószőlősi antiklinális északi szerkezeti blokkjában mélyült BAF kutatófúrások
helyszíni és labor mérései, eredményei
Levezető elnök: Földing Gábor
11.05–
11.30

Bernáth Gy., Kovács A. Cs.,
Szongoth G. (Geo-Log Kft.)

11.45–
11.55

Mező Gy., Földvári K. (Golder
Zrt.), Korpai F. (AGILA RES
Kft.)
Korpai F., Csicsák P. (AGILA
RES Kft.)

11.55–
12.10

Keresztény B., Albrecht R.
(MECSEKÉRC Zrt.)

12.10–
12.30

Máthé Z., Mucsi P.
(MECSEKÉRC Zrt.)

12.3012.40

Csurgó G., Földing G.
(MECSEKÉRC Zrt.)

11.3011.45

12.40–
13.30

Mélyfúrásgeofizikai és VSP mérések
eredményei a BAF-3, -3A és BAF-4
fúrásokban
A BAF-3, -3A és BAF-4 fúrások pakkeres
hidraulikai és hidrorepesztés vizsgálatai
A BAF-3, -3A és BAF-4 fúrások többpakkeres
rendszereinek telepítése és előzetes eredményei
A BAF-3 és BAF-4 fúrások helyszíni
feszültségmérései (IST overcoring)
A BAF-3, -3A és BAF-4 fúrási szelvények
kőzetanyagán és vízmintáin végzett
laborvizsgálatok eredményei
A BAF-3, -3A és BAF-4 fúrásokból származó
vízminták laborvizsgálati eredményei

Ebédszünet
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III.: A Kővágószőlősi antiklinális északi szerkezeti blokkjában mélyült új BAF
kutatófúrások földtani, geotechnikai, kőzetfizikai eredményei
Levezető elnök: Molnár Péter
13.30–
13.50

Gál V., Gelencsér K., Zipfné
Mázik K., Kovács L. (Kőmérő
Kft.)

Hagyományos és újszerű kőzetmechanikai
laboratóriumi mérések a BAF-3, -3A és BAF-4
fúrások maganyagából

13.5014.05

Vizhányó Zs., Ács P., Fedor F.
(Geochem Kft.)

A BAF kutatás 3. fázisának kőzetfizikai
eredményei

14.05–
14.30

Hámos G., Benő D., Szabó R.,
Sámson M., Benő D.
(MECSEKÉRC Zrt.)

A BAF-3,-3A és BAF-4 fúrási szelvények
rétegtani, tektonikai jellemzői

14.30–
14.45

Gelencsér K., Gál V., Zipfné
Mázik K. (Kőmérő Kft.), Rátkai
O. (MECSEKÉRC Zrt./Kőmérő
Kft.)

A BAF-3, -3A és BAF-4 kutatófúrások
geotechnikai képe

14.45–
15.00

Maros Gy. (SZTFH)

A BAF-3,-3A és BAF-4 kutatófúrások
maganyagának magszkennelése

15.00–
15.15

Lovász V., Halmai Á., (PTE),
Karsa R. (BMKI), Halász A.
(RHK Kft.)

Szkennelt fúrómagok feldolgozása
Konvolúciós Neurális Hálózatok segítségével
(BAF esettanulmány)

15.15–
15.30

Konrád Gy., (Mérce Bt.) Halász
A., (RHK Kft.), Hámos G.,
(MECSEKÉRC Zrt. Sebe K.,
(PTE), Molnár P. (RHK Kft.)

A középső-perm Bodai Agyagkő (Ny-Mecsek)
kutatásának rétegtani eredményei

15.3015.50

Molnár Péter (RHK Kft.)

Zárszó/Jövőkép

Dr. Kuti László búcsúztatása
Dr. Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés volt elnöke, a MÁFI ny.
főosztályvezetője búcsúztatására
2022. november 14-én 15 órakor
kerül sor a Fiumei úti temető szóró parcellájában.
Dr. Horn János
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Miskolci Egyetem Hírei

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Észak-magyarországi
Autóipari Klaszter tisztelettel meghívja 2022. október 25-én, kedden 10 órakor kezdődő
konferenciájára.
Téma: ENERGIAHATÉKONYSÁG – OKOS MEGOLDÁSOK
Helyszín: BOKIK Székház IV. emeleti konferenciaterme (Miskolc, Szentpáli utca 1.)
A PROGRAM:
10.00 – 10.10 KÖSZÖNTŐ
Bihall Tamás elnök (BOKIK)
Fükő László elnök (NOHAC)
10.10 – 10.50 ENERGIAPIACI ÁTTEKINTÉS
Merre tart az energiapiac és mi az, amit mi tehetünk (beruházás és/vagy beszerzés)
Előadó: Kiss Csaba ügyvezető (Smart Gas Consulting Kft.)
Vállalati napelemes rendszerek és kereteik
Előadó: Ritó Zsolt szakmai vezető (Traditional Solutions Kft.)
10.50 – 11.10 Energiaköltségek csökkentése a hazai fejlesztésű HeatTank hőakkumulátor
rendszerrel
Előadó: Andrássyné Farkas Rita ügyvezető (HeatVentors Kft.)
11.10 – 11.30 Maximális energiahatékonyság okos épületekkel
Előadó: Baczai Zsolt ügyvezető (BenDal Group Kft.)
KÁVÉSZÜNET
11.50 – 12.10 Vállalati nap- és szélenergia megoldások Magyarországon az energiaválság alatt
Előadó: Pozsony Péter megújuló energia üzletág vezető (CLARITAS
FONTINUM Energetics Kft.)
12.10 – 12.30 A napelemrendszer, mint környezetbarát, költséghatékony és megújuló
energiaforrást hasznosító technológia
Előadó: Nagy Károly vállalati projektmenedzser (Solar Építő Kft.)
A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2022. október 24-ig jelezze a következő linken:
https://forms.gle/Vmb9kFE5qrF82BFVA
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Energetikai hírek
Az USA és Franciaország elutasítja Putyin és Erdogan tervét, hogy Törökországot orosz
gázcsomóponttá alakítsa Európa számára
Az Egyesült Államok és Franciaország elutasította azt az elképzelést, hogy Törökországot az
Európai Unióba irányuló orosz gázáramlás csomópontjává lehetne tenni.
A javaslatot Vlagyimir Putyin orosz elnök tette. Recep Tayyip Erdogan török elnök pozitívan
reagált. Törökország együttműködik a Kremllel a csomópont létrehozásában - mondta Erdogan
október 14-én, és utasította tisztviselőit, hogy gyorsan nyújtsák be a megvalósítási terveket.
Vedant Patel, az amerikai külügyminisztérium szóvivője október 19-én rámutatott: "Továbbra
is sürgetjük szövetségeseinket, hogy tegyenek lépéseket energiaforrásaik diverzifikálására, az
Oroszországtól való energiafüggőség csökkentésére. Törökország esetében pedig szorosan
együttműködünk velük, hogy segítsük saját erőfeszítéseiket az energiabiztonság hosszú távú
növelése érdekében"."
Putyin, aki a múlt héten egy kazahsztáni kormányközi csúcstalálkozó alkalmával Erdogannal
tartott találkozóján ismertette az elképzelést, azt mondta, hogy Törökország lenne "az orosz gáz
legmegbízhatóbb útvonala Európába". Hozzátette, hogy az árakat a csomópontban, a politikai
felhangoktól mentesen lehetne meghatározni.
Emmanuel Macron francia elnök azonban úgy reagált, hogy a javaslatnak "semmi értelme",
mivel Európa célja, hogy függetlenedjen az orosz gáztól.
Európa megbízhatatlan energiapartnerként tekint Oroszországra. Brüsszel szerint ezt a
megbízhatatlanságot bizonyítja, hogy Moszkva a február 24-én kezdődött ukrajnai orosz
invázióra adott nyugati szankciós válaszlépések nyomán megszorította az uniós tagállamok
gázszállításait.
Newsbase, 2022.10.21.
Orbán azt állítja, hogy Magyarország hosszú távú gázszerződései mentesülnek minden
árplafon alól
Az uniós vezetők egy brüsszeli csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy az Európai
Bizottság által javasolt gázárplafon nem érinti a hosszú távú szállítási szerződéseket - közölte
Orbán Viktor miniszterelnök október 21-én a Facebookon közzétett bejegyzésében, miután a
vezetők megállapodtak az árak csökkentését és az energiaellátás biztosítását célzó ütemtervről.
Az EB kedden új sürgősségi rendeletet javasolt az uniós magas gázárak kezelésére és a
biztonságos ellátás biztosítására közös gázbeszerzés, "árkorlátozó mechanizmusok" és ellátási
hiány esetén alkalmazandó szolidaritási szabályok révén.
Magyarország és számos más ország - köztük Németország - ellenezte a gázárplafon ötletét,
mondván, hogy az veszélyeztetheti az ellátás biztonságát, mivel a szállítások végül a
jövedelmezőbb ázsiai piacokra tolódhatnak át.
Orbán a javaslatot ahhoz hasonlította, mintha bemennénk egy bárba, és azt mondanánk a
csaposnak, hogy féláron szeretnénk megvenni a sörünket. Úgy érvelt, hogy az uniós
gázárplafon teljes gázembargót jelentene az ország számára.
Magyarország sikeresen elhárította a gázszállítások esetleges leállásának veszélyét, amely
napokon belül bekövetkezhetett volna, ha megállapodás születik - írta péntek reggel a
Facebookon.
"Felmentést kaptunk a gázárplafon alól, így nem kerül veszélybe Magyarország biztonságos
gázellátása" - tette hozzá.
Magyarországnak 15 évre szóló gázmegállapodása van a Gazprommal, amely évi 4,5 milliárd
köbméter gáz szállítását garantálja, ami az ország fogyasztásának 50 százaléka. Magyarország
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további 3,5 milliárd köbméter gázt az azonnali piacon keresztül szerez be, így szükségletének
mintegy 90%-át Oroszországból fedezi.
A miniszterelnök megjegyezte azt is, hogy a felek abban is megállapodtak, hogy ha lesz közös
gázbeszerzés Európában, az Magyarország számára nem lesz kötelező.
Budapest júniusban vétóval való fenyegetőzés után kivételt szerzett az orosz olajat decembertől
sújtó szankciók alól. A tengerparttal elzárt Magyarország nagymértékben függ az orosz
kőolajvezetéken keresztül történő szállításaitól.
A csúcstalálkozón született megállapodás "szilárd ütemtervet határoz meg az energiaárak
témájának további kezelésére" - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője
a megbeszélések után tartott sajtótájékoztatón.
Az uniós energiaügyi miniszterek a jövő héten Luxembourgban találkoznak, hogy további
részleteket dolgozzanak ki.
Newsbase, 2022.10.21.
A holland miniszterelnök kizárja a politika megváltoztatását Groningenben
Mark Rutte holland miniszterelnök a közelmúltban kizárta, hogy országa a jövő télen az európai
piac ellátási hiányának enyhítésére használja a hatalmas groningeni gázmezőt, noha az
fedezhetné az Európába jelenleg Oroszország által szállított gázmennyiség nagy részét.
A groningeni kitermelést évek óta korlátozzák a földrengésveszély miatt. A 2023. október 1jével végződő évre a kitermelési korlátot mindössze 2,8 milliárd köbméterben határozták meg,
ami az előző gázévben mért 7,6 milliárd köbméterhez képest csökkent. Ezután a tervek szerint
teljesen bezárják.
Az üzemeltető ExxonMobil és Shell azonban azt mondta, hogy a kitermelés akár évi 20-25
milliárd köbméterre is növelhető. Az Európába irányuló orosz gázszállítások szeptemberben
rekordalacsony szintre, 2,3 milliárd köbméterre zuhantak, ami éves szinten 27,6 milliárd
köbmétert jelent, és úgy tűnik, kevés okunk van arra, hogy optimisták legyünk, hogy a Gazprom
helyreállítja a szállítást.
Ez a gáz nemcsak Hollandiának, hanem a szomszédos Németországnak is jól jönne, amelynek
nehéziparát súlyosan érintette az Északi Áramlat-1 gázvezetéken keresztül történő orosz
gázszállítások elvesztése. Rutte azonban a hónap elején újságíróknak hangsúlyozta, hogy nem
akarja tovább nyitva tartani a mezőt. Hozzátette, hogy Németország nem kért többletgázt
Groningenből.
"Ha tényleg minden rosszul alakul, akkor újra meg kellene nézni a dolgot. Ami minket illet, ez
jelenleg nincs napirenden" - mondta október 4-én Berlinben.
Olaf Scholz német kancellár ugyanilyen elutasítóan nyilatkozott, újságíróknak azt válaszolta,
hogy "a kérdést a holland miniszterelnök nagyrészt megválaszolta".
Rutte korábban azt mondta, hogy a mező kitermelését csak akkor növelnék újra, ha a holland
háztartások fizikai gázhiánnyal szembesülnének.
Eközben a Shell vezérigazgatója, Ben van Beurden a mező termelésével kapcsolatos
problémákat vizsgáló holland parlamenti testületnek azt mondta, hogy vállalatának már
korábban ki kellett volna vonulnia a projektből.
"Folyamatosan fel kellett tennünk a kérdést, hogy mi az, aminek van értelme", mivel a termelés
folyamatosan olyan szintre csökkent, amely már nem volt nyereséges - mondta a vezérigazgató.
"A Shell számára az volt az ésszerű, hogy kilépjen. Bármely más országban leállítottuk volna
ezt a műveletet. De Hollandiában ez lehetetlen volt, mert Hollandia függött a groningeni
gáztól".
Newsbase, 2022.10.20.
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Az európai gázárak tovább csökkennek a meleg időjárás és a bőséges LNG kínálat
közepette
A holland TTF gázkereskedelmi központban a front hónapra szóló kontraktus október 18-án
közel 113 euró/MWh-ra (1200 dollár/1000 köbméter) csökkent, ami június óta a
legalacsonyabb szintet jelenti, a szokásosnál melegebb időjárás és a bőséges LNG-kínálat
következtében.
Az orosz gázellátás szeptemberben minden idők legalacsonyabb szintjére, havi 2,3 milliárd
köbméterre esett vissza, és fennáll a veszélye, hogy tovább csökken, ha a tranzit Ukrajnán
keresztül egy fizetési vita miatt vitatottá válik. Eddig azonban ezt ellensúlyozta a kereslet
csökkenése és a megnövekedett LNG-kínálat.
Az európai gázárak jelentősen csökkentek az augusztus végi, minden idők rekordjára emelkedő
augusztusi csúcs óta, mivel az LNG-kínálat továbbra is élénk, miközben az EU gáztárolói közel
93%-ban feltöltötték a kapacitást. A TTF novemberi szerződése augusztus 26-án 350
EUR/MWh-ra emelkedett, miután bejelentették, hogy az Északi Áramlat-1 gázvezetéket
leállítják.
A közelmúltban tapasztalt folyamatos csökkenésre azért került sor, mert az Európai Bizottság
halogatja a nagykereskedelmi gázárplafonra vonatkozó konkrét javaslat előterjesztését,
miközben az EU tagállamai között továbbra is nézeteltérés van arról, hogy a plafon milyen
formában kerüljön bevezetésre. A Bizottság október 18-án közölte, hogy a TTF-en lebonyolított
tranzakciókra vonatkozó ideiglenes "dinamikus maximális ár" tervezetének jóváhagyását kéri
az uniós országoktól. Ezt azonban csak "utolsó mentsvárként" fogja fontolóra venni, és csak
akkor, ha az árkorlátozás megfelel bizonyos feltételeknek. A felső határról már hónapok óta
folyik a vita Európában.
A határidős gázárak azonban novemberen túl lényegesen kedvezőbbek. A 2023. decemberi,
januári, februári és első negyedévi kontraktusok mindegyike 140-150 euró/MWh áron
kereskedik, jelezve a piac azon aggodalmát, hogy a kínálat szűkös lesz, ha hideg tél lesz, és ha
ellátási zavarok lépnek fel.
Newsbase, 2022.10.20.
A MOL elnöke szerint rövid távú politikai döntések irányítják az üzletpolitikát
Magyarországon
Hernádi Zsolt, a MOL magyar olaj- és gázipari óriáscég elnök-vezérigazgatója egy október 20i konferencián bírálta a kormánynak az energiaválságra adott válaszát, mondván, hogy a
szélsőséges adók ártanak a beruházásoknak, és az állami beavatkozás költséges lesz.
Hernádi a Budapest Economic Forum 2022 rendezvényen tartott előadását egy Mike Tysontól
vett idézettel kezdte: "mindenkinek van terve, amíg szájon nem vágják", utalva az üzleti
tervezés bizonytalanságára, miután a kormány nyáron bevezette a szélsőséges adókat és az
árszabályozást a költségvetési hiány megfékezése érdekében.
A MOL a váratlan adókból származó teljes bevétel mintegy 30%-át, mintegy 240 milliárd
forintot (581 millió eurót) kap a kormány által megcélzott 800 milliárd forint alapján. Az
üzemanyagár-korlátokkal együtt ez az arány 50%-ra emelkedik - tette hozzá. A kormány egy
éve fagyasztotta be az üzemanyagok kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árait literenként 480
forintra, ami a kereslet folyamatos növekedése mellett kínálati nehézségekhez vezetett. Az
árbefagyasztás az üzemanyaghálózat egyharmadát kitevő kis benzinkútüzemeltetők számára is
hatalmas veszteségeket jelentett.
"Tudnunk kell, hogy ezek átmeneti megoldások-e" - mondta Hernádi, hozzátéve, hogy az
intézkedések elvonják a beruházások finanszírozási forrásait, és a következmények 5-10 év
múlva lesznek érezhetőek.

30

Hernádi szerint a rövid távú politikai érdekek hosszú távú hatásokkal járó gazdasági döntéseket
irányítanak, és a közelmúltbeli intézkedések, mint például az árplafonok vagy a különadók azt
mutatják, hogy "a gazdaságot a kormány hátsó szobáiból irányítják".
A politikai döntések a globális gazdasági fejleményeket is alakítani fogják - mondta Hernádi,
utalva az európai és az amerikai szankciópolitikára.
Az olcsó energia kora lejárt, a világ egy Kína és az USA által vezetett kétpólusú világrend felé
tart, és ebben a globális játszmában Oroszország Kína felé sodródik, aminek súlyos
következményei lesznek.
Európa túl sokáig függött az orosz energiától, és a szankciókat követően alternatív forrásokat
kell találnia a földgáz 39%-ának, a kőolaj 27%-ának és a benzinszükséglet 10%-ának
fedezésére.
Európa jövő télen ellátási problémákkal fog szembesülni - mondta. Az energiabiztonság
érdekében elegendő és megfizethető energiának kell rendelkezésre állnia, az országoknak sokat
kell költeniük az orosz energiaforrásoktól való függőség minimalizálására és a zöld átmenet
folytatására.
Newsbase, 2022.10.20.
Európa energiaellátása lehetővé teszi-e, hogy átvészelje a telet?
Európa mostanra a kapacitásának közel 95%-áig feltöltötte gáztárolóit, és bár a gázárak még
mindig nagyon magasak, jelentősen csökkentek a korábbi kiugrásokhoz képest. Az azonban,
hogy a kontinens energiarendszere miként teljesít ezen a télen, számos tényezőtől függ,
amelyek közül sok igencsak kiszámíthatatlan.
Kínálati oldal
Hogy a legnagyobb tényezőt említsük először, az attól függ, hogy mennyire lesz zord a téli
időjárás, amit nagyon nehéz megjósolni. Egy hideg tél nem csak a fűtési igényt növelné; egy
csapadékszegény tél alacsony vízenergia-termelést eredményezne, egy csendes tél pedig
kevesebb szélenergia-termeléshez vezetne. Az időjárástól függetlenül az is bizonytalan, hogy
Franciaország mennyire hatékonyan tudja megoldani a nukleáris kieséseket. A jelenleg zajló
szakszervezeti sztrájk, amely a francia atomreaktorok közel egyharmadát érinti, nem segítette
a helyzetet, mivel késlelteti a fontos karbantartási munkálatokat.
Aztán ott vannak az Európába irányuló földgázellátás kilátásai. Az orosz ellátás lehetőségei
jelenleg nagyon korlátozottak, mivel az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékeket ért feltételezett
szabotázs azt jelenti, hogy a négy vezetékből legalább három hónapokig, ha nem hosszabb ideig
nem lesz üzemképes. Az orosz gázellátás már most is a 2021-es szint 20%-a alatt van.
Az orosz gáznak azonban van hátulütője is. Moszkva teljesen leállíthatja a szállításokat, hogy
további geopolitikai nyomást gyakoroljon Európára. Vagy felforrósodhat az Ukrajna és
Oroszország közötti újabb vita a tranzitdíjakról. Mivel az Északi Áramlat nem üzemel, a JamalEurópa vezeték pedig a szankciók miatt működésképtelenné vált, az ukrán tranzitrendszer és a
kisebb TurkStream az egyetlen útvonal az orosz gáz számára. Ha a TurkStream nyitva maradna,
ami valószínűnek tűnik, Európa a tavaly Oroszországtól kapott gáz kevesebb mint 10%-át
kapná meg.
Eközben korlátozottak a kilátások arra, hogy a közeljövőben Észak-Afrikából nagyobb
mennyiség érkezzen, és csak kis mennyiségű gáz áll rendelkezésre Azerbajdzsánból és
Norvégiából. A hollandiai Groningen óriási mezője akár évi 15-20 milliárd köbméter gázt is
biztosíthatna, de a holland kormány eddig a földrengésveszély miatt kizárta a termelés
felfuttatását.
Sok reményt fűztek tehát az LNG-hez, hogy mennyi plusz kínálatot tudnak beindítani, és
mekkora mennyiséget tudnak elvonni az ázsiai piacokról. A kínai LNG-kereslet egyelőre
alacsony marad az ipar lassulása miatt, és az ország idén a történelem legnagyobb LNG-importcsökkenésére készül. Ez eddig enyhítette az európai kínálatra nehezedő nyomást, és a kínai
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importőrök még a szerződött mennyiségeket is továbbértékesítik Európába. A helyzet azonban
könnyen megváltozhat. És ott van még az ellátási zavarok kockázata, mint amilyen az év elején
a texasi Freeport LNG-üzemben történt.
Keresleti oldal
Figyelembe kell venni az egyenlet keresleti oldalát is. A magas gáz- és áramárak már most is
jelentős keresletcsökkenéshez vezettek - különösen Németországban az ipar számára nagy
költségekkel. Az Európai Bizottság megpróbálta összehangolni a csökkentéseket, hogy
egyetlen ágazat se szenvedjen túlságosan nagy veszteséget.
A földgáz és az energia iránti kereslet külsődlegesen kapcsolódik egymáshoz - 2021-ben a
gáztüzelésű erőművek Európa termelési mixének egyötödét tették ki. Így az előbbi iránti
kereslet csökkentése érdekében az utóbbi iránti keresletet is csökkenteni kell. Míg azonban az
Európai Bizottság a 2022 augusztusától 2023 márciusáig tartó időszakban a gázkereslet 15%os önkéntes csökkentését tűzte ki célul, addig a bruttó villamosenergia-fogyasztás tekintetében
csak 10%-os önkéntes csökkentést javasolt, valamint a villamosenergia-felhasználás 5%-os
csökkentésére vonatkozó kötelező célt a csúcsidőszakokban. Az ellátási hiányok kockázatának
elkerülése érdekében bölcs dolog lehet ezeket a célokat kiterjeszteni, és a nemzeti
kormányoknak is ezt az utat kell követniük.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az energiahatékonyságra is - azaz alacsonyabb fogyasztás
mellett ugyanazt az eredményt kell elérni -, de az energiatakarékosságra is, azaz az
energiafelhasználás elkerülésére, amikor az nem létfontosságú. Ilyen intézkedés például a
világítás csökkentése és a termosztátok alacsonyabbra állítása a középületekben, valamint a
nem létfontosságú infrastruktúrák bezárása. A háztartások a magas árak miatt amúgy is
takarékoskodnak az energiával, függetlenül attól, hogy a kormányok milyen utasításokat adnak.
A kormányoknak pragmatikusabban kell megközelíteniük az alternatív tüzelőanyagok és
energiaforrások használatának kiterjesztését a gázra, ahol csak lehetséges. Ez azt jelenti, hogy
Németországnak el kell halasztania a fennmaradó atomerőműveinek (atomerőművek) ez év
végi bezárására vonatkozó terveit. Ez azt is jelenti, hogy több szenet és olajat kell elégetni, a
környezeti költségek ellenére. Ha nem teszünk ilyen lépéseket, az tovább rontja a közelgő
recessziót, és megnehezíti, hogy az országok a későbbiekben a szén-dioxid-mentesítésbe
fektessenek be.
Ez a tél nem az utolsó
Európának az idei tél mellett a következő télre is fel kell készülnie. A tárolókban felhalmozott
gázmennyiséggel Európa átvészeli ezt a telet, de a mennyiségek valószínűleg erősen
kimerülnek. Ha például Európa az idei telet úgy hagyja el, hogy a tárolók csak 20%-ban vannak
feltöltve, akkor a következő télen mintegy 70 milliárd m3 gázt kell betáplálnia ahhoz, hogy
elérje a 90%-os kihasználtságot.
Az árak eddig magasak voltak, de nagyon változékonyak is. Mivel a megbízhatatlan orosz
kínálat már most is történelmi mélyponton van, jövőre valószínűleg sokkal kisebb lesz az
ingadozás, de az árak még mindig magasak lesznek, ami tovább súlyosbítja a gazdasági
válságot. És addig, illetve a jövő év után nem sok extra LNG-kínálat fog beindulni. A következő
években üzembe helyezett új cseppfolyósító üzemek többnyire kis méretűek, kivéve az orosz
Arctic LNG-2 üzemet, amely hivatalosan 2023-2024-ben indul. A szankciók azonban nagyon
bizonytalanná tették a projekt kilátásait. Eközben az olyan nagyméretű létesítmények, mint a
katari North Field East, az amerikai Golden Pass, Plaquemines és Corpus Christi Stage 3,
valamint a kanadai LNG várhatóan csak 2025-ben vagy később kezdik meg működésüket.
Newsbase, 2022.10.20.
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A horvát INA a KPMG-t választja a gázkereskedelmi műveletek külső ellenőrzésére
Az INA horvát olaj- és gázipari vállalat október 17-én közölte, hogy a KPMG-t választotta
külső könyvvizsgálat elvégzésére gázkereskedelmi üzletágának javítása érdekében, miután az
ország korrupcióellenes szerve, az USKOK egy gázcsalási rendszerrel kapcsolatos nagy
botrányt tárt fel.
Augusztusban az USKOK letartóztatott öt személyt, akiket azzal gyanúsítottak, hogy az INA
tulajdonában lévő földgázt értékesítették tovább, és ezzel 800 millió HRK (113 millió EUR)
értékű kárt okoztak.
A KPMG konzultálni fog az INA új vezetőségével arról, hogy miként lehet javítani a
gázkereskedelmi műveleteken, és milyen korrekciós vagy megelőző intézkedéseket kell hozni.
Emellett felülvizsgálja az INA gázkereskedelmi portfólióját 2020-tól kezdődően.
Az ellenőrzés november közepére fejeződik be, amikor a KPMG várhatóan benyújtja
megállapításait az INA igazgatótanácsának.
Newsbase, 2022.10.12.
Newsbase, 2022.10.10.
Szerbia bejelentette a földgázkivitel ideiglenes tilalmát
Szerbia kormánya október 17-én úgy döntött, hogy a hónap végéig ideiglenes tilalmat vezet be
a földgáz exportjára.
A kormány közleménye szerint a tilalmat azért vezették be, hogy biztosítsák a hazai piac
ellátását, és megelőzzék a gazdaságot és a polgárokat érő esetleges károkat.
"A döntést azért hoztuk meg, hogy megelőzzük a globális energiapiac zavarai által okozott
kritikus földgázhiány veszélyét" - áll a kormány közleményében.
Szerbia tavasszal hosszú távú gázimport-szerződést kötött az orosz Gazprommal, de ez nem
elegendő az ország összes hazai szükségletének kielégítésére, ezért más szállítók után is néz.
Newsbase, 2022.10.18.
Zelei Gábor

DR. FRICZ-MOLNÁR PÉTER
Egyszer fent, másszor lent és ami egy selmeci akadémiai emléktábla mögött van vagy
nincs
„Szerencse fel! Szerencse le!” – mondhatná egy selmeci emléktábla, ha beszélné a nyelvünket.
Mi azonban nagyon is tudjuk és értjük, hogy Selmecbányán az emléktáblák útja is olyan, mint
a járókelőké: vagy felfelé, vagy lefelé, „tertium non datur” – harmadik lehetőség nincs –, ahogy
azt már 1881-ben Mikszáth Kálmán is megírta az Aranykisasszony című remekművében.
Selmecen így járt egy jobb sorsra érdemes akadémiai emléktábla is, de nem is akármilyen,
hanem az első akadémiai épület emléktáblája! „Genius loci” – a hely szelleme –, mondhatnánk
némi megfontolt igazsággal. Történt ugyanis, hogy 1992-től bő két évtizedig a mai selmeci
főutcai Andreja Kmet’4. alatti (egykoron I/8. számú) épületen – a XIX. századi Krecsmáryházon – volt egy emléktábla. Ez napjainkra lekerült (előttem ismeretlen helyre) és helyette a
Krecsmáryak által a XVIII. században ugyancsak lakott, mai Antona Pécha 5. szám alatti volt
kórház és törvényszék épületére meg felkerült egy másik emléktábla, szintén az első akadémiai
épületről.
Az akadémiai emléktábla galibáját egyrészt az okozta, hogy Johan Herberstein udvari kamarai
elnök az 1763. október 31-én kelt levelében említést tett egy – nem pontos helymeghatározású
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– Krecsmáry-házban Jacquinnak bérelt lakásról. 1 Erről a XX. századi magyar és szlovák
szakmatörténészek2 azt feltételezték, hogy a bányászati tanintézet – az akadémia laboratóriuma
– is ott kapott helyet. Másrészt megzavarta a helymeghatározást, hogy a nemes bányapolgár
Krecsmáry-családnak több háza is volt az ősi városban. Volt házuk ugyanis az 1880-as években
a mai Andreja Kmet’4. (egykoron Arany, majd Deák Ferenc), valamint az 1760-as években a
mai Antona Pécha 5. (régen Zsigmondy Vilmos) és az Akademická 8. (egykori óposta) szám
alatti utcákban is. 3 2010-ig magyar és szlovák kutatók egyaránt úgy vélték, hogy az akadémiai
oktatás 1764 szeptemberében a Fő utcai alsó Krecsmáry-házban kezdődött meg és az épületen
ennek megfelelő emléktábla is volt 2017-ig (1. kép).

1. kép: A főutcai Krecsmáry-ház (Andreja Kmet’4.) napjainkban és a homlokzatáról eltávolított egykori
akadémiai emléktábla

Ennek alapvető oka vélhetően az lehetett, hogy az 1870-es évektől erősödött fel az
akadémiatörténeti kutatás – gondoljunk két selmeci polgárcsalád jeles helytörténészére,
Kachelmann János vagy Faller Gusztáv munkáira – és akkoriban a főutcai épületben lakott
Krecsmáry Mihály, aki 1881-ben hunyt el.4 1876-ban a helyi újságban ringbürger házként
tartották nyilván a főutcai Krecsmáry-házat, Krecsmáry Mihály akkori tulajdonát. 5 A kortárs
Kachelmann János azonban 1870-ben forráshivatkozás nélkül az egykori óposta (ma

1

Faller Gusztáv: A selmeczi m. kir. bányász- és erdész-akademia évszázados fennállásának emlékkönyve 1770–1870. Selmecz, 1871. 6.
Proszt János: A selmeci bányászati akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. Sopron, 1938. 6-7. Proszt forráshivatkozás
nélkül a főutcai Krecsmáry-házat tekinti a tanintézet 1764-es otthonának és a házról készült fényképet lásd a 12. oldal után
[https://mek.oszk.hu/09700/09736/09736.pdf (letöltés: 2022.09.11.)]; A szlovák történészek közül ezt a véleményt osztotta Jozef Vozár is, ezt és Mikuláš Čelko
eltérő véleményét közli Ivan Herčko: Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom. Banská Štiavnica, 2009. 156-157., 159.
3
Mikuláš Čelko: K problematike identifikácie priestorov začiatkov výučbyna Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici. In. Montánna história 2, 2009. 96107.
4
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/204997# (letöltés: 2022.09.11.)
5
Selmecz, 1. (1876) 9. sz. 34 (febr. 27.) [https://epa.oszk.hu/03700/03731/00004/pdf/EPA03731_selmecz_1876_09.pdf (letöltés: 2022.09.11.)]
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Akademická 8. alatti romos épület) helyére tette Jacquin laboratóriumát. 6 Ezt a lehetőséget
2009-ben a bányászati múzeum igazgatója, Mikuláš Čelko az óposta belső (fal)szerkezete,
elosztása alapján – vagyis az oktatásra alkalmas nagyobb méretű helyiségek hiányában – nem
tartotta valószínűnek. 7 Faller Gusztáv 1871-ben nem adott helymeghatározást, ő csak a
„Kretsmáryféle ház” szövegrészt használta. 8 A későbbi szakmatörténészek számára (is) – a
XVIII. századi selmeci levéltári házhelyadatok ismerete hiányában – valószínűnek,
kézenfekvőnek tűnt, hogy a Krecsmáryak által a XIX. század elején lakott főutcai házban jött
létre egy évszázaddal korábban Jacquin professzor laboratóriuma is, vagyis az első bányásztanintézeti (akadémiai) épület, ahol a feltevések szerint az emeleten lakás, a földszinten pedig
tanterem és labor lehetett. 9 2010 után azonban újabb levéltári források alapján kétségtelenné
vált, hogy a Krecsmáryak egykori felső házában, a városi kórházként (és törvényszékként) is
használatban volt, mai Antona Pécha 5. szám alatti felújított és – természetesen – emléktáblával
megjelölt épületében kezdte Jacquin az akadémiai oktatást (2. kép). Mikuláš Čelko mellett a
2010 és 2012 közötti kutatásokban élen járt Peter Konečný, 10 a bányászati levéltár jelenlegi
igazgatója, kinek segítségével nézzünk is a Krecsmáry-házi akadémiai emléktáblák mögé!

2. kép: Az első akadémiai épület (Antona Pécha 5.) homlokzatán az erről szóló emléktábla napjainkban

A főutcai Krecsmáry-ház 1764 környékén Oberaigner Ignácé volt és akkoriban a Krecsmáryak
a főutcán nem rendelkeztek lakóházzal (3. kép). 11 Krecsmáry János György 1722-ben szerzett
magyar nemességet12 (3. kép), majd két évtizeddel később, 1741-ben nemes bányapolgárként
és bányabirtokosként élt Selmecen. Előkelősége bizonyítéka a komasága, ugyanis az 1741-ben
született János fia keresztszülei gróf Korháry András honti főispán és a szentantali kastély
építtetője, valamint a felesége, báró Thavonat Margit volt. 13 Krecsmáry Jánosnak többek között
6

Johann Kachelmann: Das Alter und die Schicksale des ungarischen, zunachst Schemnitzer Bergbaues etc. Presburg, 1870. 203.
[https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/snkam3ha06?rurl=%2Fvyhladavanie%3FsearchString%3Doponice%26display%3D1%26sort%3D4%26categoryname%3DAll%26type%3DAll%26DOOnly%3Denable%
26freeDOOnly%3Denable%26page%3D2%26pageSize%3D24&content=CAIR_DIV_BOOK_1&contentDo=urn:nbn:sk:cair-do41htt&page=1 (letöltés:
2022.09.11.)]
7
M. Čelko: K problematike i. m. 106.
8
Faller G.: A selmeczi i. m. 6.
9
Proszt J.: A selmeci i. m. 6-7., 12.; Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Ha Selmec hív. Budapest, 2009. 91.
[https://epa.oszk.hu/02400/02451/00093/pdf/EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlemenyek_80_2009.pdf (letöltés: 2022.09.12.)] E szerzőpáros az átdolgozott
későbbi kötetükben az akadémiai oktatás első épületének már nem a főutcai Krecsmáry-házat, hanem az egykori kórházat tekintették, lásd: Bartha Dénes –
Oroszi Sándor: Selmec, Téged soha nem feledtünk! Sopron, 2019. 195.
10
Peter Konečný: Jacquinovo laboratórium a priestory začiatkov výuky metalurgickej chémie v Banskej Štiavnici (1. časř) In. Montánna história 3,
2010. 196-201.; Peter Konečný: 250. výročie Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici / 250th anniversary of the Mining and Forestry Academy in Banská
Štiavnica. Kosice-Kassa, 2012. 16-18.
11
Vladimír Barta: Banská Štiavnica perla slovenských miest. Banská Štiavnica 2009. 25.
12
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, A57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii 34. kötet 38. oldal
[https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_mnl_ol_a057_34_0018/?list=eyJxdWVyeSI6ICJLcmVjc21cdTAwZTFyeSJ9 (letöltés: 2022.09.11.)]
13
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMF-9MZC?i=51&cc=1554443&cat=770842 (letöltés: 2022.09.11.)
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Fritz Lipót András (1691, Besztercebánya – 1768, Selmecbánya) ősapámmal – a Fritz-ház
névadójával és 1724-től lakójával, a Kálvária-hegy eladományozójával – közös
bányarészesedésük volt a bélabányai Györgytárnában (Georgstolln). 14 Az Oberaigner-ház
1764-ben a másik selmeci ősapám, Scharff Dániel (1727-1801) ruszti gyökerű kereskedő háza
mellett volt. A XIX. századi főutcai Krecsmáry-ház tehát az 1700-as évek derekén még az
Oberaigner bányapolgár családé volt, így azt Oberaigner-háznak hívták. Mielőtt 1764. kora
őszén Jacquin megkezdte a selmeci tanintézeti oktatásait, az év nyarán a Habsburg főhercegek
– később II. József és II. Lipót néven többek között magyar királyok – bányavárosi látogatást
tettek,15 a szentháromságtéri Hellenbach-házban (Bányatörvényszék/Berggericht) szálltak meg,
ahol ezt még ma is egy latin nyelvű emléktábla hirdeti. A főhercegi látogatásról a korabeli bécsi
újság16 tudósított. Emellett a főhercegi látogatásról az 1764-es selmeci szláv-szlovák
evangélikus anyakönyvben17 az akkori lelkész részletes leírást tett, mely során elsősorban az az
évi lényegi egyházi történéseket rögzítette. Ezekben a forrásokban – tehát sem a bécsi lapokban,
sem a helyi szláv evangélikus anyakönyvben – nincs említés az 1764 őszi akadémiai oktatás
kezdetéről, így akár annak helyéről. 1764-et megelőzően már három évtizede (1735-től) létezett
bányásziskola, ahol Mikoviny Sámuel is tanított, így Jacquin kinevezését és az akadémiai
„fejlődést” akkoriban különösebb érdeklődés nem kísérte, az vélhetően bányakamaraitanintézeti szakmai belügynek számított.

3. kép: Selmeci főutca-részlet 1765-ből (piros téglalapban az Oberaigner-, a XIX. században már Krecsmáryház) és a Krecsmáry-nemeslevél 1722-ből (MNL)

Ugyanakkor a selmeci római katolikus anyakönyvekben – Jacquin gyermekei ottani születései
okán – van adat a híres professzorról. Lakóhelyét azonban nem, csak tisztségét, a „consiliar
camare”, azaz udvari/kamarai tanácsos címét rögzítették. Akkoriban – az akadémiai
kezdetekben – a bányászati tanintézeti oktatás a bányakamarai igazgatás rendjébe tagozódott,
ennek megfelelően „Professors” Jacquin udvari/kamarai (állami) tanácsosi címmel is
rendelkezett. Jacquinnak a feleségétől, Schreibers Katarinától 1766-68 között három gyermeke
született Selmecen 18 (4. kép, 1766. február 7-én József, 1767. május 11-én Emil és 1768.
augusztus 13-án Franciska). Ugyanakkor egyik felekezet anyakönyvében sem találtam helyi
„esketési” bejegyzést, így Jacquin – 1766 előtti – házasságkötésére minden bizonnyal nem
Selmecen került sor. Emellett a Jacquin-család a 4-5 éves selmeci tartózkodása idején lakott
14

Péch Antal: A selmeci bányavállalatok története II. kötet. Budapest, 1967. 419., 421. [https://mek.oszk.hu/06700/06796/pdf/087_Georgstolln3.pdf
(letöltés: 2022.09.11.)]
15
Kulcsár Krisztina: II. József „udvari” utazása, 1764: In. Levéltári Közlemények, 70. (1999) 1-2. sz. 39-77.
[https://adt.arcanum.com/hu/view/LeveltariKozlemenyek_70/?query=Kulcs%C3%A1r%20Krisztina*%20Selmec*%20II.%20J%C3%B3zsef&pg=40&layout=s
(letöltés: 2022.09.11.)]
16
Wienerisches Diarium 1751. Nr. 44-54., 56., 58-60. [http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=17510602&seite=1&zoom=33
(letöltés: 2022.09.11.)]
17
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMD-938Z?i=81&cc=1554443&cat=773918 (letöltés: 2022.09.11.)
18
Josephus Franciscus: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMF-PD9?i=106&cc=1554443&cat=770842 és
Aemilianus Godefridus Joan: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMF-GXX?i=292&cc=1554443&cat=770842 és
Franciscus Elisabetha Clara: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMF-GZS?i=315&cc=1554443&cat=770842 (letöltés: 2022.09.11.)
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valószínűleg a szentháromságtéri Hellenbach-házban19 is (ahol az említett főhercegek 1764ben megszálltak). 1769 februárjában Scopoli személyében Jacquin selmeci utódját is
kinevezték, aki így elhagyta a bánya- és immáron diákvárost.20

4. kép: A „consiliar camare” Jacquin három gyermekének a selmeci születési anyakönyvi bejegyzéseik 1766-68
között (www.familysearch.org)

Az 1764-es első selmeci akadémiai épület – a melyik Krecsmáry-ház – kérdésében perdöntő
bizonyíték egy 1798-as levéltári irat, mely szerint bírósági-törvényszéki célból kívánták
megvásárolni a mai Antona Pécha 5. szám alatti épületet és az átalakítási tervek alapján annak
az egykori laboratóriumi – tehát akadémiai – része helyén, a főbejárattól jobbra tervezték a
fogdát. Emellett még egy akkori alap- és átalakítási tervrajz is ismert, melyen „g” betű jelöli az
1798-ban már börtönnek szánt egykori Jacquin-laboratóriumot (5. kép).21

5. kép: Jacquin-portré (J. Kachelmann: Das Alter i. m. 2.) és az 1798-as tervrajzon piros téglalapban jelöltem az
akkor már börtönnek szánt 1764-es Jacquin-laboratóriumot (P. Konečný: 250. výročie i. m. 17.)

Ezen túlmenően a mai Antona Pécha 5. (egykoron I/66.) szám alatti első akadémiai épület, a
felső Krecsmáry-ház később, a XIX. században kórházként és törvényszékként 22 is funkcionált,
így a XVIII. század közepi akadémiai-tanintézeti oktatás mellett az épület közcélú felhasználása
a későbbiekben sem változott. Ez az épület az 1760-as években (és később is) méreténél és
jellegénél fogva alkalmas volt közcélú hasznosításra, amit nagyban elősegített, hogy kerttel és
19
20
21
22

P. Konečný: Jacquinovo i. m. 199.; P. Konečný: 250. výročie i. m. 16.
J. Kachelmann: Das Alter i. m. 203.; Proszt J.: A selmeci i. m. 9-11., 15.
P. Konečný: Jacquinovo i. m. 198.; P. Konečný: 250. výročie i. m. 17.
Selmecz, 1. (1876) 9. sz. 34 (febr. 27.) [https://epa.oszk.hu/03700/03731/00004/pdf/EPA03731_selmecz_1876_09.pdf (letöltés: 2022.09.11.)]
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lóistállóval is rendelkezett, továbbá a főbejárata – a korban nem mellékesen – szekérbehajtó is
volt, amivel a főutcai (alsó) Krecsmáry-ház nem rendelkezett. Némi túlzással azt is
mondhatnánk, hogy a szorosan vett selmeci belvároson és a mára elbontott belső kapun23 kívül
– sok mai egyetem elhelyezkedéséhez hasonlóan a tágasabb külső részeken – volt akkoriban a
„campus”.
A bányászakadémia 1770-től az első akadémiai épülethez közeli, a felső Krecsmáry-házzal
(I/66.) szomszédos, a mai Andreja Sládkoviča 1. szám alatti Belházy-házban (egykoron I/67.)24
is működött, arra felé bővült. Ebből adódóan, amikor az özvegy Helene Schmidt utáni
tulajdonos, Geramb Ignác 1785-ben felmondta az akadémiai-laboratóriumi bérleti szerződést
és a – még Krecsmáry-háznak is nevezett épület25 – felújítása mellett döntött, az akadémia a
helyprobléma megoldásaként 1786-ban a Belházy-házban új laboratóriumot kapott, 26 ami még
egy bő évszázadig szolgálta az Alma Matert, annak tanárait és diákjait. Mindemellett a
Gerambok által is tulajdonolt első akadémiai épület a továbbiakban sem vált jelentéktelenné,
ugyanis városi kórházi és bírósági hasznosításon túl itt volt a – család nevét viselő – Geramb
Unió központja is. Ez az 1752 és 1907 között működött magántulajdonú részvénytársaság – az
alapítója után – Geramb János József-féle bányatársulat néven volt ismert. E cég részeként a
Geramb-féle alsóhámori ezüst-, alpaka-, kinaezüst- és pakfong-gyár az elődje volt a híres
Szandrik magyar ezüst- és fémáru-gyár részvénytársaságnak. Ezen túlmenően a Geramb család
1808-ban kapta az osztrák báróságot és ennek magyarországi honosítására 1817-ben került sor,
amivel a család a magyar főnemesség soraiba tagozódott. 27

6. kép: A Fritz és Geramb családi kötelék dokumentuma 1792-ből (www.familysearch.org)

Egyebekben a selmeci Geramb és Fritz családok rokonságba is kerültek, ugyanis Fritz Lipót
(1762-1819) ősapám öccse, Fritz Lajos Tamás (1769-1810) selmeci postamester a
szülővárosában 1792-ben az említett Geramb Ignác lányát, Geramb Jozefinát vette feleségül (6.
kép). Házasságuk gyermektelen volt és az 1810-ben jóváhagyásukkal is Szumrák Jánosnak
eladott főtéri Fritz-ház mellett vélhetően az egykori első akadémiai épületbe is bejáratosak
voltak, így a Fritz családnak nem csak a nevét viselő és 1885-től igazgatósági, hanem az első
akadémiai épülethez is volt némi köze. 28

23

Török Enikő: Selmecbánya 1738-as térképe. In. Fons, 10. (2003) 2. sz. 288-289. [https://adt.arcanum.com/hu/view/Fons_2003/?pg=284&layout=s
(letöltés: 2022.08.27.)]
24
Selmecz, 1. (1876) 9. sz. 34 (febr. 27.) [https://epa.oszk.hu/03700/03731/00004/pdf/EPA03731_selmecz_1876_09.pdf (letöltés: 2022.09.11.)]
25
M. Čelko: K problematike i. m. 104.
26
P. Konečný: Jacquinovo i. m. 200.; Selmecz, 1. (1876) 9. sz. 34 (febr. 27.)
[https://epa.oszk.hu/03700/03731/00004/pdf/EPA03731_selmecz_1876_09.pdf (letöltés: 2022.09.11.)]
27
Központi Értesítő, 21. (1896) 34. sz. 653. (ápr. 23.); Farbaky István: A bányászat a kultúra és közgazdaság szolgálatában. In. Bányászati és Kohászati
Lapok, 30. (1897) 8. sz. 119. (ápr. 15.); Bányászati és Kohászati Lapok, 51. (1918) 6. sz. 100. (márc. 15.); Selmecbányai Híradó, 12. (1901) 12. sz. 5. (márc. 24.);
Nagy Magyar Compass 1914-1915. II. rész. Budapest, 1915. 661.; Kempelen Béla: Magyar nemes családok IV. kötet. Budapest, 1912. 293.; I. Herčko: Banícka i.
m. 159.; Miklós Ákos: Selmecbánya várostörténeti térképe a selmeci akadémiai diákhagyományok szemszögéből 2019.
28
Magyar Almanak 1795-dik esztendőre. Bécs, 1795. 289.; https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMD949W?i=452&cc=1554443&cat=773918 (letöltés: 2022.09.11.); J. Kachelmann: Das Alter i. m. 205.
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MIKÉNT A PEZSGŐ ÉS A SZÓDAVÍZ PEZSEG FEL A SZÁNKBAN, ÚGY MŰKÖDIK A
SZÉN-DIOXID

Kukorékol-e hajnalt a kakas?
Az ok és az okozat tisztázásának óriási a jelentősége. Ugyanis ha nem a szén-dioxid okozza
az éghajlatváltozást vagy annak túlnyomó részét, akkor a dekarbonizációs törekvés
úgynevezett konszenzusos tudományos alapja összedől – mondta a Demokratának Szarka
László Csaba professzor, akivel energetikai cikksorozatunk folytatásában az ok-okozat
sorrendjét vettük górcső alá.
– Nemrég interjút adott a La Veritá című olasz lapnak. A lap újságírója, Franco Battaglia
megkérdezte, mikor kezdett klímaügyekben kételkedni. Egy San Francisco-i vitát
említett. Mi volt a vita tárgya?
– 2007–2009 táján szereztem teljes bizonyosságot arról, hogy a CO 2-hipotézis rossz. A döntő
momentum az Amerikai Geofizikai Unió (AGU) 2009-es San Francisco-i konferenciáján volt.
Ott hangzott el Willie Soon napfizikustól egy alapkérdés: ha tény, hogy a légköri CO 2koncentráció változásai követik – és nem előzik meg! – a hőmérséklet változásait, miként
lehetséges, hogy a szén-dioxodot tekintik oknak és a hő - mérsékletet következménynek? A vita
a klímatudomány efféle alapkérdéseiről több szekcióban is folyt, mert Willie Soon korábban
befogadott szekcióülésének megtartását végül nem engedélyezte az AGU. Ehelyett az ide
bejelentett előadásokat hatfelé szétszórva, a szóbelieket plakátszerű poszterekre változtatva
osztották el. Jelen voltam a viták egy részén, sőt az AGU által épp kitüntetett Richard Alley
ünnepi előadásán is, aki a maga nézetének, azaz a ma uralkodó nézetnek a tarthatatlanságáról
győzött meg. Alley elismerte a hőmérséklet-változás elsőbbségét, ennek ellenére azt állította,
hogy a klíma leghatékonyabb szabályozógombja mégis a szén-dioxid. Az éghajlatváltozásban
szerepet játszó egyéb jelenségeket kivétel nélkül „visszacsatolásnak” nevezte. Alley valami
olyasmit mondott indokként, hogy ha valakinek adóssága van, már mindegy, hogy mennyi
származik a hitelfelvételből (az eredeti kiváltó okból) és mennyi a kamatokból (a
visszacsatolásokból). Láthatjuk, hogy a jelenségkört egy végtelenített „a tyúk vagy a tojás”
problémává tették. A hőmérséklet és a CO 2 időrendisége azonban tisztázható, sőt mi több,
perdöntő.
– Hogyan bizonyítható, hogy a szén-dioxid-koncentráció változásai nem megelőzik,
hanem követik a földi hőmérséklet változásait?
– Először is antarktiszi és grönlandi jégfúrásmagok légbuborékaiban talált CO 2-koncentráció
és az oxigénizotóp-arány időbeli változásainak együttes ábrázolásából. Az utóbbi az egykori
hőmérsékletre utal. A két görbe jellegzetességei csak úgy kerülnek fedésbe egymással, ha a
hőmérsékleti adatokat 600-1000 évvel hátrébb toljuk. A jégfúrásmagokból származó értékek
nagy időléptékekre becsült, úgynevezett proxyadatok. Hasonló kapcsolatot lehet találni
azonban a közvetlenül mért légköri CO2-koncentráció és a hőmérséklet között is. Charles David
Keeling, akiről az 1958 óta Hawaiin mért légköri szén-dioxid-adatsort elnevezték, egy 2005-ös
előadásában összehasonlította a trendektől megtisztított CO 2- és a hőmérsékleti idősort. A CO2idősor jellegzetes pontjai késéssel követték a hőmérsékleti idősor maximumait és minimumait.
Azaz a légköri szén-dioxid-koncentráció növekedési üteme a legnagyobb melegben veszi fel
maximális mértékét. Miként a pezsgő és a szódavíz pezseg fel a szánkban. A tengervíz is
felfogható egyfajta szódavíznek, és a szemléltetett kapcsolatot egzakt módon az ún. Henrytörvény írja le.
– Az hogy hangzik?
– Budó Ágoston Kísérleti fizikájában ezt olvashatjuk: „A folyadékban oldott gáz telítési
koncentrációja – a gáz oldhatósága – arányos a p nyomással (Henry törvénye, 1803), és a
növekvő hőmérséklettel csökken.” Mindjárt találunk mellette egy példát is, miszerint egy
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atmoszféra nyomáson a CO2-oldhatósága 0 Celsius-fok hőmérsékletű vízben 1713
köbcentiméter literenként, 20 fokosban pedig már csak 878. Ne feledjük, hogy az óceánok széndioxid-tartalma sokkal nagyobb, mint a levegőé.
– Vagyis ha melegedik a víz, elillan a szén-dioxid egy része?
– Igen. Az ok és az okozat tisztázásának óriási a jelentősége. Ugyanis, ha nem a CO2 okozza az
éghajlatváltozást vagy annak túlnyomó részét, akkor a dekarbonizációs törekvés úgynevezett
konszenzusos tudományos alapja összedől. A XIX. század végén érdekes módon mindenki
tisztában volt a Henry-törvénnyel. A fősodrú klímatudomány a jelentőségéhez képest sokkal
kevesebbet foglalkozik vele. Dimitrisz Kucojanisz (a tudományos irodalomban Koutsoyiannis)
görög kutató hőmérséklet- és szén-dioxid-koncentráció-mérések elemzése alapján nemrég
matematikai bizonyossággal jutott arra a következtetésre, hogy az ok-okozati irány a
hőmérséklettől tart a CO2 felé, vagyis hogy a hőmérséklet-változás az ok és a szén-dioxidkoncentráció az okozat. Az antarktiszi Vosztok-jégmagokból származó paleoklímaproxyadatokból ő ezeréves időeltolódást kapott.
– Beszélt az emberiség előtt álló kihívásokról is, és egy amerikai tudós prioritási
sorrendjéről. Kérem, ossza meg ezt a magyar olvasókkal is!
– Amikor a föld bolygó nemzetközi éve magyar nemzeti bizottságában az emberiség előtt álló
kihívásokat kívántuk rendszerezni, az amerikai Richard Smalley kémiai Nobel-díjas prioritási
sorrendjét találtam a leglogikusabbnak és a legteljesebbnek. Eszerint az első az energia, a
második az édesvíz, a harmadik az élelmiszer és a termőföld, a negyedik a környezet, az ötödik
a társadalmi problémák, azaz a népesség, egészségügy, oktatás, kultúra és hasonlók ügye. A
lista minden eleme előfeltétele annak, hogy a sorban utána következőkkel érdemben lehessen
foglalkozni. A bizottság elnökével annyit tettünk mindehhez hozzá, hogy az energia mellé
beemeltük az ásványi nyersanyagok kérdését is.
– Egy kicsit aggasztó ez a sorrend az energiabázisának jelentős részétől megfosztott
Európa számára... Mi a különbség a fenti prioritási sorrend és az ENSZ fenntartható
fejlődési céljai között, amelyek ma Agenda 2030 néven ismertek?
– Smalley prioritási sorrendje józan és logikus, és éles ellentétben áll az ENSZ 2015–30 közötti
fenntartható fejlődési céljaival, az úgynevezett SDG-vel. Smalley perspektívájából eleve
lehetetlen az energiapolitikát a klímapolitikának alárendelni. Azonban a 13. számú SDG-célt,
miszerint „sürgős intézkedéseket kell tenni az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni küzdelem
érdekében”, már 2015-ben mindenek felettivé nyilvánították és a párizsi klímamegállapodásban
az aláíró országok számára jogilag is kötelező erejűvé tették.
– Mit jelent ez a számunkra?
– A civilizáció alapja az energia, amit nem volna szabad semmiféle egyéb szempontnak
alárendelni. Láttuk, hogy az éghajlat a Smalley-listában legfeljebb egy szelete a környezeti
problémáknak. De egyáltalán nem a legfontosabb szelete, hiszen a környezet egészségesebbé
tétele érdekében rengeteg a konkrét feladat. Annak, hogy az éghajlat kérdését központi
problémává tették, a civilizáció létalapját veszélyeztető következményei vannak. A párizsi
klímaegyezményben ugyanis törvénybe foglalták, hogy a CO2-től származik a fölmelegedés,
miközben talán épp fordított a helyzet. Könnyen elképzelhető, hogy az úgynevezett
„dekarbonizáció”, vagyis az energiaellátás több mint négyötödét jelentő energiaforrásokról
való gyorsított ütemű lemondás kierőltetése tévedés vagy megtévesztés következménye.
– Mi a tudomány felelőssége? A La Veritának azt mondta, a tudományos konszenzus
tudományellenes fogalom. Elárulná, hogy miért?
– Úgy tesznek, mintha a klímaváltozás okát a tudomány mondta volna ki. De hát nem így van,
még ha sokan be is álltak a sorba. Jogi törvénybe foglalni a természettudományt: nonszensz. A
CPAC Hungaryn, vagyis a 2022 májusában Budapesten megrendezett Konzervatív Politikai
Akció Konferencián Orbán Viktor e tekintetben is nagyon fontosat mondott: „Meg kell adni az
Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császáré és a természettudománynak, ami a
természettudományé.” Ebből megértettem, hogy a mi kötelességünk meggyőzni a felelős
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döntéshozókat arról, hogy amit „tudományos konszenzusnak” tartanak, az csak egy utópia. Az
úgynevezett konszenzusos nézet ugyanis politikai és nem tudományos gyökerű.
– Az európai gazdaság önpusztító válságát látva miben reménykedjünk?
– A fizikai valóság szerencsére velünk van. Az ideológiai alapú kártyavárak előbb-utóbb
összedőlnek.
Demokrata, 2022. október 5. 34-35. oldal

Kőolaj- és földgázipari út menti történelmi jelzőtáblák
IV.
Oklahoma
Roxana - Roxana. Roxana környékén 1927-ben a NcCully No.1 fúrással találták meg a
kőolajat. Ez volt az első és akkor az egyetlen kőolajtalálat a megyében. Azonban 1928-ra már
14 kút 25 000 hordó (~3975 m3 ~3380 tonna) kőolajat termelt, majd a kútállomány 1000-re
nőtt. A kőolaj finomítóban keletkezett tűz után a tevékenység csökkent, azonban még néhány
kút ma is működik. A jelzőtáblát az OK51 országút mellett állították fel 1986-ban.
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Pennsylvania
Leidy - Leidy Natural Gas Boom. Dorcie Calhoun szakértő irányításával fúrták le a Leidy –
kerület első produktív földgázkútját 1950. január 8-án. Az 5659 láb (~1725 méter) mélységig
lefúrt kút naponta 15 millió köbláb (~420 000 m3) földgázt termelt. Ezzel fellendült a környék
szénhidrogén kutatása, néhány hónapon belül már több mint 30 cég és független vállalkozó
dolgozott a területen. Az 1975-ben a PR4001 út mellett felállított jelzőtáblától ¼ mérföldre
(~400 méter) délre található az első földgázkút.
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Texas
McAllen - Hidalgo County’s First Oil Well. Hidalgo – megyében a Rio Grande – völgyben
Otto C. Woods tapasztalt fúrómester irányításával mélyített John M. Lawrence No.1
kutatófúrásban 1934. szeptember 18-án találták meg a kőolajat. A kút 1000 hordónál (~159 m3
~135 tonna) több kőolajat termelt naponta, a megyében 1968-ig 20 millió hordó (~3,2 millió
m3 ~2,7 millió tonna) kőolajat termeltek ki. Az US83 országút mellett helyezték el a jelzőtáblát
1968-ban.
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Új-Mexikó
Hobbs - Oil and Gas. A Hobbs – medencében 1929. április 12-én fejezték be az első
kutatófúrás kútkiképzését, ezzel a kőolaj- és földgáz kutatása és termelése fellendült az
államban. Az 1950-es, 1960-as és az 1970-es években Új-Mexikó az Amerikai Egyesült
Államok hatodik kőolajtermelő és negyedik földgáztermelő állama volt. Az US62 országút
melletti pihenőben elhelyezett jelzőtáblától 6 mérföld (~9,5 kilométer) távolságra déli irányba
volt az első kutatófúrás.
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Vermont
Castleton - Edwin L. Drake 1819-1880. Edwin L. Drake 1819. március 29-én született
Greenvilleben, New York államban. Még kisgyermek korában átköltöztek Vermont állam
Castleton településébe és itt töltötte gyermekkorát. Fiatal felnőtt éveit, mint vasúti alkalmazott,
a Connecticut állambeli New Haven környékén töltötte. 1858-ben már a pennsylvaniai
Titusvilleben élt. Az 1859. augusztus 27-én az általa megtalált kőolajjal egy új iparág született.
Az US44 országút mellett felállított jelzőtáblától kiinduló Drake Road végén található tanyán
töltötte gyermekkorát és innét járt a helyi iskolába.

45

Wyoming
Glenrock - Big Muddy Oil Field. A Big Muddy kőolajmező első kutatófúrását 1916-ban
kezdte el mélyíteni a Wyoming Peerles Oil Company. 1918 júniusban 1475 láb (~450 méter),
júliusban 1675 láb (~583 méter), 1919 augusztusában 3315 láb (~1010 méter) és végül 4050
láb (~1234 méter) mélységet értek el. Azonban, a fúrás meddő lett, így ledugózták és
véglegesen felszámolták. A második kutatófúrással találták meg a kőolajmezőt. Az US230
országút és a 33 helyi út mentén helyezték el a jelzőtáblát.
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