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Ismét ülésezik az Elnökség 
 

Hatala Pál elnök úr a következő elnökségi ülést 2022.11.03-ára 16:00-i kezdettel hívja össze a 

következő napirendi pontokkal: 

 

1. Elnöki megnyitó 

 Előadó: Hatala Pál, elnök 

2. Tájékoztató az Egyesület pénzügyi helyzetéről (1-9 hó) 

 Előadó: Zelei Gábor, egyesületi igazgató 

3. Javaslat a pénzügyi tervezés sablonjára 

 Előadó: Zelei Gábor, egyesületi igazgató, Boza István, az Egyesület könyvvizsgálója 

4. A Kiadói Bizottság előterjesztése a BKL jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni lapkiadás 

terveiről 

 Előadó: Kőrösi Tamás, elnök, Kiadói Bizottság 

5. További egyeztetése az SZMSZ-nek 

 Előadó: Lengyel Károly, elnök, Alapszabály Bizottság 

6. Egyebek 

 

Aki online kíván részt venni az ülésen, ezen a linken keresztül léphet be. 

 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

  

https://meet.google.com/dkp-doeh-dve


 

Kiegészítés a „Társat kapott a csillénk” hírhez 
 

Múlt heti Hírlevelünkből (42. hét) sajnos néhány lényeges elem kimaradt, mely hibánkat a 

cikk ismételt megjelentetésével javítani szeretnénk. 

 

A kimaradt részekben szereplő munkatársaktól elnézést kérünk! 

 

Társat kapott a csillénk! 

 

 
 

Dunaújvárosi vaskohász tagtársainak, nem tagtárs munkatársainak összefogása eredménye-

ként egy öntőüsttel gazdagodott Egyesületünk! 

 

Az ISD DUNAFERR Zrt. Öntöde Gyártóegységének vezetője és az öntöde üzem vezetője 

támogatásával az OMBKE-nek felajánlott öntő üst kiválasztását, szakszerű 

felújítását/acélszerkezeti javítását, szétszerelését, szemcseszórását, ismételt összeszerelését, 

festését, vagyis teljes restaurálását az Öntöde üzem vezetői és dolgozói végezték el. Mindezt 

a napi termelési feladatok maradéktalan végrehajtása mellett, lelkiismeretesen, önkéntes 

felajánlással tették. A résztvevők neveinek külön felsorolása nélkül mondunk köszönetet 

munkájukért! 

 

Az Öntöde üzem dolgozói büszkék arra, hogy ez az öntészeti tevékenységet jelképező eszköz 

ezután az OMBKE székház udvarát fogja díszíteni, maradandó emlék lesz az utókornak és 

remélhetőleg szeretett szakmánkat fogja népszerűsíteni. 

 

Köszönjük Bocz Andrásnak, Kvárik Sándornak és a Vaskohászati Szakosztály-beli 

kollégáinknak is a munkát, amely a méltó felújítás, szállítás szerevezéshez 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  



 

Valéta bizottságok és dékánok találkozója az Egyesületben 
 

Egyesületünk elnöke kezdeményezésére „Valéta bizottságok találkozóját” tartottuk meg 

Egyesületünkben 2022. október 25-én. A rendezvényre meghívót kapott valamennyi, a Selmeci 

Örökséget ápoló és jogutódi jogokkal rendelkező Valéta bizottságok elnökei és pénztárosai, 

valamint a Selmeci Hagyományápolást az oktatási intézmény keretében végző diákszervezet 

vezetői. 

A rendezvényre meghívást küldtünk az érintett oktatási intézmények dékánjainak is.  

Meghívottként megtisztelt bennünket a Miskolci Egyetem (ME) Műszaki 

Földtudományi Karának Valéta elnöke, Szabó Bence Milán, pénztárosa, Bedő Tibor Dániel, a 

Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának Valéta elnöke és Jóna Zoltán, a Bál elnök, Juhász 

Tamás, a Valéta Bizottság tagja, Szendi Bence, az ME Anyagtudományi és Vegyészmérnöki 

Karát Valéta elnöke Fekete Krisztián, pénztárosa Holló István, a Soproni Egyetem 

Faiparimérnöki Karát Valéta elnöke, Kruppa Márton, a Dunaújvárosi Egyetem Valéta 

Bizottságát Mészéros Bence és Scháf Domokos, az Óbudai Egyetem Fehérvári Kar 

Hagyományápolási Bizottságát elnöke, Brunner Dorottya és pénztárosa, Batki Martin 

képviselte. Az ME Egészségügyi Karát Valéta elnöke, Vincze Gréta és pénztárosa Bagi Bettina 

képviselte. 

A ME Anyagtudományi és Vegyészmérnöki Karát Dr. Palotás Árpád dékán, a ME 

Műszaki Földtudományi Karát Dr. Mucsi Gábor dékán, az ME Informatikai és Gépészmérnöki 

Karát Dr. Siménfalvy Zoltán dékán, a ME Bölcsészetttudományi Karát Dr. Kecskés Judit 

dékánhelyettes képviselte a rendezvényünkön.  

Egyesületünket az Egyesület elnöke, alelnökei, elnökségének három tagja, a rendezvény 

előadói, a Bányászati Szakosztály Tatabányai helyi szervezetének elnöke és titkára, és két 

tiszteleti tagunk, valamint az egyesület igazgatója képviselte.  

 

  

  



 

  

  
Fotók: Zelei Gábor 

 

A rendezvény programja az alábbi volt: 

11.00 és 12.30 A megérkezés, az OMBKE a székház bemutatása, kötetlen beszélgetés. 

12.15 – 13.00 Könnyű közös ebéd a székházban.  

13.00 A meghívottak köszöntése. 

13.15 A 130 éves OMBKE bemutatása – Dr. Pataki Attila online előadása 

13.40 A Péch Antal tiszteletére tartott „200 éve született a legnagyobb magyar bányász” éves 

programsorozat rendezvényeinek, megemlékezéseinek tartalmi ismertetése, Péch Antal életútja 

legfontosabb állomásainak felsorolása – Dr. Lengyelné Kiss Katalin előadása. 

14.10 A Valéta Bizottságok elnökei röviden bemutatták bizottságukat, a képviselt karukat. 

15.40 A Valéta Bizottságok és az Egyesület közötti együttműködési témakörök megvitatása. 

16.30 – 17.00 Kötetlen beszélgetés, az összejövetel zárása.  

A jó hangulatú, kötetlen rendezvény résztvevői kölcsönösen egyetértettek abban, hogy 

hasznos volt a találkozás, az Egyesület, a Valéta Bizottságok és a résztvevő karok vezetői az 

együttműködési lehetőségek kihasználásában kölcsönösen érdekeltek, készek dolgozni a 

hagyományok közös ápolásáért, egymás munkájának támogatásáért.  

Az elhangzott sok hasznos felvetés mellett lehangoló volt hallani, hogy míg a Soproni Egyetem 

hallgatóságának több, mint 90%-a évente részt vesz a balekoktatáson, megkeresztelve dicső 

firmaként végez is, míg ugyanez a többi Selmeci hagyományt ápoló kar összlétszáma 

vonatkozásában csak mintegy 20-25 %-os mértékű.  

 A rendezvény végén a valéta elnökök emlékül „Valéta elnök” kitűzőt kaptak 

egyenruhájukra, illetve minden egyetemista kapott egy 1994-ben, az OMBKE által készíttetett, 

a Selmeci Dalainkat tartalmazó „A MI NÓTÁINK” című daloskönyvet és egy-egy, korábbi 

rendezvényünkre készült alkalmi söröskupát.  

A jelenlévők a rendezvény végén közösen elénekelték a „Mindnyájan voltunk egyszer az 

akadémián…” kezdetű dalt. 

 



 

 
Fotó: Szombatfalvy Anna 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

2022-ben az előző évhez képest nem 

változtak a tagdíjak, viszont a Választmány 

döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek 

online lapjai érhetők el alanyi jogon a 

tagtársak részére. 

Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, 

azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést 

kell fizetni a tagdíjjal együtt. 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel 

a sárga csekkes befizetéseknek jelentős 

költsége van és nehéz nyomonkövetni a 

befizetőjüket. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP 

Bank: 11705008-20041982-00000000; 

K&H Bank: 10200830-32310119-

00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve 

aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse 

fel, hogy „+BKL”. 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 
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Az OMBKE III. Ceglédi Szakmai Napja 

 
Az OMBKE Fémkohászati Szakosztály Kecskeméti Helyi Szervezetének szervezésében 2018 

óta már harmadízben találkoztak a meghívást elfogadó szakemberek Cegléden, ahol ezúttal is 

olyan cégeket kerestek fel, ahol élenjáró, világszínvonalú technológiával folyik a gyártó 

tevékenység magas munkakultúra és költséghatékony körülmények között. 

 

 
 

Ezúttal a magyar tulajdonban lévő Patent Kft-nél kezdődött a rendezvény, melyre 21 szakember 

jelentette be részvételi szándékát. A látogatókat Patonai Tibor úr, műszaki vezető a VGKM-ból 

kifejlődő, ma már 30 éves múltra visszatekintő gyár tanácstermében filmvetítéssel illusztrált 

általános prezentáció keretei között, kérdésünkre elmondta, hogy a cégnév nem az angol 

szabvány nevet jelenti, hanem a tulajdonosok elhatározásából a magas minőségű 

gyártmányaikat reprezentálja. A gyártás 90%-ban a telephelyen belül történik, 10% 

alvállalkozók beszállítása. 50 liter űrtartalom-tól a több ezer m3 térfogatú rozsdamentes 

edényeket és tartályokat gyártanak, ügyelve a közúti szállítást lehetővé tevő méretekre. 

Maximum 5 m átmérőjű, domború és kónikus fenékkel ellátott tartályokat, nyomástartó 

edényeket készítenek plazmavágás és védőgázas hegesztési technológiával, amerikai (ASA) és 

a német (TÜV) minőségbiztosítási rendszert működtetve. Az ausztenites krómacél mellett 

gyakran nem vas fémeket is, többségében titánt is felhasználnak speciális célú 

gyártmányaiknál.70-80 fő alkalmazottjuk van, akik között tervezők és fejlesztők is szép 

számmal vannak. Gyártmányaiknál fontos, főleg a gyógyszeripar igényei miatt, az utólagos 

felület tisztítás, amelyet foszforsavas és kénsavas maratással végeznek. A savas mosóvíz 

kezelését és PH beállítását a helyszínen végzik. A kénsav tisztításának és regenerálásának 

lehetőségére felhívtuk figyelmüket a Kecskeméten működő Profigram Zrt. világújdonságnak 

számító tisztító és regeneráló technológiájára és javasoltuk a közvetlen kapcsolatfelvételt a 

céggel. 

A program a Kónusz Kft-nél folytatódott, ahol Ondok Tamás üzemvezető az üzemlátogatás 

során ismertette a forgácsolással készített fékcsővég és egyéb gyártmányaikat, valamint a 

modern japán esztergagépekkel kiszolgált technológiát, majd kontrasztként, a ma is jól 

működő, hagyományos gépparkot, amelyeket az ugyancsak magyar tulajdonban lévő cég és 

dolgozói egyaránt szeretnek. Telephelyen belül van egy másik vállalkozás, ahol az általuk 

gyártott alkatrészek összeszerelése és csomagolása folyik. 
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A Szakmai Nap az amerikai tulajdonban lévő Xylém Hungary Kft-nél fejeződött be, ahol 

Kökény János termelési supervisor kolléga és két munkatársa tartott gyártmányismertetést a 

cég oktató centrumában. Alapvetően 3 féle méretű, a kazán és fűtési rendszerekben, valamint a 

vízsugaras fürdőmedencékben, luxus jachtokban és lakóautókban és kocsikban használt 

vízszivattyúkat gyártanak évi 350000, 150000 és 55000 darabszámban. Gyártanak kondenzvíz 

elszívó szivattyúkat is. A munkavédelmi oktatás és a védőfelszerelés (láthatósági mellény, 

védőcipő és védőszemüveg) felvétele után 1 órán át tartó, részletes üzemlátogatást tettünk 

kísérőink kalauzolása mellett. Az oktatási centrumba történt visszatérés után pezsgő 

véleménycsere után, a gyári bejáratnál csoportkép készítéssel zárult a tartalmas szakmai nap. 
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Jó szerencsét! 

 

Dánfy László 

 

Előadás a Veszprémi Helyi Szervezetnél! 
 

 
 

Október 26.-án tartottuk összejövetelünket, melynek keretében meghallgattuk Varga József okl. 

geológus bányamérnök előadását ”Külfejtéses bányászat és környezetvédelem” címmel. 

A témakörben sok olyan információhoz jutottunk, amikkel a mindennapokban nem 

találkozunk. Az előadó mélyreható elemzéseket mutatott be a hulladékok keletkezéséről, azok 

felhasználásáról, az őskortól kezdve napjainkig. Sok képpel illusztrálta az emberiség által eddig 

elkövetett „bűnöket”, de a jó cselekedetek eredményét is. Az előadás kérdések-válaszok 

keretében beszélgetéssel zárult. 

 

Jó szerencsét! 

 

Czoma Csaba 
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M E G H Í V Ó 
 

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 Homonnay Ádám 

elnök elnök 

OMBKE MBSZ 

https://forms.gle/bPeZAbNqKRRKz8wQ8
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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: 80 000 + ÁFA 

 Teljesárú:  90 000 + ÁFA 

1. nap Kedvezményes: Early Birds** vagy OMBKE tag: 45 000 + ÁFA 

 Teljesárú:  52 500 + ÁFA 

2-3. nap Kedvezményes: Early Birds **vagy OMBKE tag: 52 500 + ÁFA 

 Teljesárú:  60 000 + ÁFA 

*A regisztrációs díj a szállás és a reggeli költségét NEM tartalmazza! 

**Az „Early Birds” regisztrációra október 10-ig van lehetőség! 

 

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 internet-

elérés (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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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)

16:35 17:00 0:25

Mucsi Gábor (Miskolci Egyetem) - Képzési programok fejlesztése a Miskolci 

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)

 9:00 - Regisztráció

9:00 10:40 Szénhidrogén blokk

Levezető elnök: Szabó György

9:00 9:25 0:25

Ördögh Balázs (TDE IS) - Fejlesztések és eredmények a Dráva-medence 

térségében

9:25 9:50 0:25 Bretán Dávid (MOL) - Demjén: egy olajmező múltja jelene és jövője

9:50 10:15 0:25

Kajári Mónika (MOL) - Új geológiai koncepció az Endrőd-Észak  

mezőfejlesztésében

10:15 10:40 0:25

Tiszavári Sándor (Vermilion) - Vermilion bemutatkozás és rétegrepesztés 

esettanulmány

10:40 11:00 0:20 Kávészünet

11:00 12:40 Alternatív blokk

Levezető elnök: Kőrösi Tamás

11:00 11:25 0:25

Nyikos Attila (Hidrogénszövetség) - Bányászat nélkül nincs magyar hidrogén ipar 

és nincs energia függetlenség

11:25 11:50 0:25 Kaderják Péter, Akkumulátor Szövetség

11:50 12:15 0:25 Hidi János (Cambridge Econometrics) - A CCS hazai lehetőségei

12:15 12:40 0:25

Mérő Tamás (MFGT) - Felszín alatti hidrogéntárolási K+F programok 

ismertetése hazai földalatti gáztárolók esetében

12:40 13:55 1:15 ebéd

13:55 15:35 Energiabiztonság blokk

Levezető elnök: Törő György

13:55 14:20 0:25 Holoda Attila, OMBKE Energiabiztonsági Bizottság

14:20 14:45 0:25 Livó László (Marketinfo) - Úton a teljes dekarbonáció felé?

14:45 15:10 0:25

M. Pelczéder Ágnes - PannErgy-csoport, DroverDrill Kft. - A geotermikus 

energiahasznosítás kihívásai

15:10 15:35 0:25 Bóna Róbert (MVM Mátra Energia)

15:35 16:00 0:25 Kávészünet

16:00 17:30 SzTFH blokk

Levezető elnök: Törő György

16:00 16:25 0:25 Fancsik Tamás (SzTFH) - Magyarország lítiumperspektívája

16:25 16:50 0:25

Horváth Zoltán (SzTFH) - Hazai építőipari ásványi nyersanyag helyzetkép 

nemzetközi kitekintéssel

16:50 17:30 0:40 Káldi Zoltán (SzTFH) -  Bányászati jogszabályváltozások

19:30 22:30 3:00 Gálavacsora és borkóstoló (TDE IS)

9:00 11:05 Szén, Kő, Kavics Blokk

Levezető elnök: Kárpáti László

9:00 9:25 0:25 Böhm Balázs (COLAS Északkő) Tállya nagyberuházás bemutatása

9:25 9:50 0:25

Kertész Botond - Pozsár Sándor: Építőipari alapanyagellátás kihívásai 

napjainkban

9:50 10:15 0:25 Földesi Tamás: Robbantás kihívásai a kőbányászatban

10:15 10:40 0:25 Törő György: A barnaszén bányászat lehetőségei

10:40 11:05 0:25 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

Tóth Szabolcs (BVH) - Hulladékból haszonanyag, avagy zagytéri mésziszap 

alternatív felhasználása jégoldó gyártására

11:50 12:10 0:20

Szanyi János (Szegedi Egyetem) Geotermikus energia volt, Geotermikus energia 

van, Geotermikus energia lenni fog!

12:10 12:30 0:20

Koroncz Péter, Fedorné Szász Anita, Ács Péter, Fedor Ferenc: Laboratóriumi 

vizsgálatok szerepe a kő- és kavicsbányászatban, fejlett technológiák 

alkalmazásának lehetőségei

12:30 12:50 0:20

Prakfalvi Péter (SzTFH) - Az archív földtani ismeretek felhasználásnak 

jelentősége. Esettanulmányok az SZTFH Adattárának adatai alapján.

12:50 13:10 0:20

Kovács Attila Csaba, Szongoth Gábor, Bernáth György (Geo-Log) - Lánchíd 

pillérjeinek komplex geofizikai vizsgálata

13:10 13:30 0:20

Tóth Anikó (ME) - A Miskolci Egyetem folyó Geotermikus energia szakmérnök 

képzés 15 éves tapasztalatai és aktualitása

13:30 14:30 1:00 Ebéd

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

2022. november 9. szerda

2022. november 10. csütörtök

2022. november 11. péntek
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet alakulása változtathat az ezévre tervezett programjainkon, de mindig 

aktualizálva fogjuk a Hírlevélben megjelentetni a rendezvényeinket. 

 

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartásával vegyenek 

részt rendezvényeinken! 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről. 

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Péch Antal Emlékév 2022 változó folyamatos  

BOK ülések OMBKE székház minden hónap 

utolsó csütörtök 

 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE székház  egyeztetés 

alatt 

Bányamérő Fórum OMBKE székház november 8. 

10:00 

 

Országos Bányászati Konferencia Herceghalom november 9-11.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvér november 11. 

14:00 

 

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékülés 

Kecskemét december 2.  

Központi Szt. Borbála-napi 

ünnepség 

  egyeztetés 

alatt 

Luca-napi Szakestély OMBKE székház december 13.  
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Káloz Község    Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

Önkormányzata         Székesfehérvári Területi Szervezete 

 

 
 

 

Meghívó 
 

A rendező szervek nevében tisztelettel és szeretettel meghívjuk KUNOSS ENDRE, a Bányász Himnusz 

írója síremlékénél tartandó koszorúzásra. 

 

A koszorúzás helye:  Káloz, református temető 

A koszorúzás időpontja: 2022. november 2. (szerda) 14.00 óra 

 13.45 Gyülekezés a Polgármesteri Hivatalnál 

 14.00 Kunoss Endre sírjának megkoszorúzása 

 - A Kálozi Nyugdíjas Klub műsora 

 - A koszorúk elhelyezése 

 - A bányász-kohász himnusz eléneklése 

 

Kérjük, hogy Ön és a tagtársak jelenlétükkel tiszteljék meg rendezvényünket! 

 

Káloz – Székesfehérvár, 2022. október 27. 

 

Jó Szerencsét! 

 

 

 

Weisengruber Imre    Csurgó Lajos 

polgármester           elnök 
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In Memoriam Szirtes Béla 
 

Négy nappal 92-ik születésnapja után, sok résztvevő jelenlétében, hagyományos bányász 

tiszteletadással, a bányász himnusz elhangzása után örök nyugalomra helyeztük Szirtes Béla 

vasokleveles bányamérnököt. Nyugodjék békében! 

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

Csethe András 

 
 

 

Megjelent az OMBKE Kő- Kavics- és Ásvány-bányászati 

Szakcsoportja legújabb hírlevele 
 

 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Megjelent a 2022. évi X. hírlevelünk, amit itt olvashatnak. 

 

Jó szerencsét! 

 

Szakcsoport vezetősége 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1130eJSUnd4KlHn8rGEcEntfrQS9Fztwr/view
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MEGHÍVÓ 

A 200 éve született Szabó József, a hazai geológia megteremtője előadóülésre 

 

Szabó József, a magyar geológiai iskola megteremtője 200 évvel ezelőtt, 1822 márciusában 

született. A bicentenárium alkalmából a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében 

az MTA X. Osztály Földtani, valamint Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos 

Bizottságai a Magyarhoni Földtani Társulattal társrendezésben tudományos ülést terveznek. Az 

előadónap Szabó József gazdag életútján keresztül szervesen illeszkedik az idei „Tudomány: út 

a világ megismeréséhez” mottóhoz. A tervezett programban egy tudománytörténeti jellegű 

előadás mellett 3-3 földtani, illetve ásvány-kőzettani tematikájú előadást tervezünk, amelyben 

a hazai geológiai kutatással foglalkozó műhelyek előadói közösen szerepelnek. 

 

Az MTA X. Földtudományok Osztálya, a Földtani Tudományos Bizottság, a Geokémiai, 

Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság és a Magyarhoni Földtani Társulat közös 

rendezvénye. 

 

2022. november 9. 10.00, MTA Székház, Nagyterem 

 

Program 

10.00 Megnyitó gondolatok: Haas János, az MTA rendes tagja 

10.10 Szabó József – aki a magyar földtudomány útját kikövezte: 

Papp Gábor PhD 

 

10.30 Budapest földtani megismerése a várostervezés szolgálatában: 

Mindszenty Andrea, az MTA doktora; Török Ákos, az MTA levelező tagja 

 

10.50 „Tegyük láthatóvá a láthatatlant” - A vízföldtan XXI. századi kihívásai: Mádlné Szőnyi 

Judit, az MTA doktora; Szűcs Péter, az MTA levelező tagja 

 

11.10 Gyors klímaváltozások a Negyedidőszakban: Magyari Enikő, az MTA levelező tagja; 

Kovács János PhD 

 

11.30-12.00 Szünet 

 

12.00 Selmectől a kritikus elemekig - a nyersanyagkutatás feladatai: Földessy János, a 

földtudomány kandidátusa; M. Tóth Tivadar, az MTA doktora; Benkó Zsolt PhD 

 

12.20 Szabó József ásványtani munkásságának lenyomata 200 év tükrében: Weiszburg Tamás 

PhD; Zajzon Norbert PhD; Kristály Ferenc PhD; Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja 

 

12.40 Szabó József kőzettani örökségére építve - a földkérgen áthúzódó magmatározó 

koncepció és folyamatai: Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja; Pál-Molnár Elemér PhD 

 

13.00-13.30 Kérdések, hozzászólások 

 

13.30 Zárszó: Haas János, az MTA rendes tagja 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága  
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Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

Jelentkezz a Miskolci Egyetemre! 
Varró Dani versei 

 

 
 

Íme az AVK toborzódala és a Rékassy Eszter által illusztrált verzió. 

 

ANYAG- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR 

 

Bárcsak én is anyagmérnök lehetnék! 

Pár centivel a föld fölött lebegnék. 

Varázslóként lebegtetve tárgyakat, 

kutatnám, hogy mi a legjobb űranyag. 

 

Lánggal tenném láthatóvá a hangot, 

másodpercre kiszámolva a bangot 

robbantgatnék a laborban, bizonyám, 

legálisan lehetnék ott piromán. 

 

Míg a kohó rityeg-rotyog, az ércet 

úgy zúznám, hogy zengenének a bércek. 

Ez a metál, öcsém, nem az Iron Maiden! 

Nemesfémet nyomtatnék ki 3D-ben. 

 

Varázspálcám is lehetne egyébként, 

pinduri kis nanopálcám vegyészként. 

Kvantumpöttyöt fejlesztenék alatta, 

tisztelve a hagyományt, de haladva. 

 

Én tervezném meg a saját anyagom. 

Nem elégednék meg azzal hanyagon, 
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mit az élet könnyelműen alám tol! 

Villanyautót csinálnék a Ladámból. 

 

Néznének a béemvések irigyen! 

Lángtornádót gerjesztenék miniben. 

Fűvel hajtanám a jövő dömperét. 

Ólommentes katonákat öntenék. 

 

Ügyelnék a környezetre kiváltképp. 

Kávézaccból lámpabúrát csinálnék. 

Elismerés kísérne és csodálat: 

„Legyen fényes sikere a Kohásznak!" 

 

Jó szerencsét! 

 

Palotás Árpád Bence 

 

 

Fenntartható Cement- és Betonipari Technológiák VI. című szakmai nap a  

Miskolci Egyetemen 

2022. május 26. 

 

2022. május 26-án került megrendezésre a „Fenntartható Cement- és Betonipari Technológiák” 

c. szakmai nap a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán. A rendezvényen kilenc 

előadást mutattak be az egyetemek és ipari cégek szakemberei. 

A szakmai ülés apropóját egyrészt az adja, hogy az elmúlt időszakban több területen jelentkező 

nyersanyaghiányt hogyan lehetne kielégíteni másodnyersanyagokból. Továbbá 

világviszonylatban nagy mennyiségű ipari melléktermék, hulladék keletkezik évente, amely 

hasznosítása a megfelelő technológiák alkalmazásával, továbbfejlesztésével megoldható. Ez 

környezetbarát anyagok fejlesztésére ad lehetőséget a CO2 kibocsájtás és energiaigény 

csökkentése mellett, így megvalósítható a körforgásos gazdálkodás és fenntartható nyersanyag-

gazdálkodás. Mindemellett a hazai építőipar fejlődése jelentős mennyiségű és jó minőségű 

nyersanyagot igényel a következő időszakban, amely további kihívásokat jelent a hazai ipar és 

K+F+I szektor számára. 

A rendezvény programja a következő volt: 

10:00-10:10 Megnyitó 

PROF. DR. HORVÁTH ZITA rektor, Miskolci Egyetem 

 

10:10-12:35 Szekcióülés 

Levezető elnök: PROF. DR. MUCSI GÁBOR dékán, Miskolci Egyetem Műszaki 

Földtudományi Kar, SZTE Cement Szakosztály elnök 

 

10:10-10:30 URBÁN FERENC ügyvezető, Cemkut Kft. 

A beton szerepe a körforgásos gazdaságban 

 

10:30-10:45 DR. NEHME SALEM GEORGES egyetemi docens, ANNA SZIJÁRTÓ PhD hallgató, 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Nagy és ultranagy szilárdságú öntömörödő beton 

 

10:45-11:00 LACZKÓ LÁSZLÓ laboratórium vezető, SZIKKTI Labor Szilikátkémiai 

Anyagvizsgáló-Kutató Kft. 

Kiegészítőanyagok hatása a cementek hidratációjára 

mailto:pannianni11@gmail.com
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11:00-11:20 DR. SZABÓ ROLAND tudományos munkatárs, DOLGOS FANNI tanszéki mérnök, 

NAGY GÁBORNÉ AMBRUS MÁRIA tudományos segédmunkatárs, PROF. DR. MUCSI GÁBOR 

egyetemi tanár, DR. KRISTÁLY FERENC tudományos főmunkatárs, Miskolci Egyetem 

Alacsony feldolgozottságú ásványi nyersanyagok, melléktermékek reakcióképességének 

fokozása különböző eljárástechnikai műveletekkel 

 

11:20-11:35 ŐZE CSILLA PhD hallgató, KRISTÓFNÉ DR. MAKÓ ÉVA egyetemi docens, Pannon 

Egyetem 

Kaolin mechanokémiai aktiválása puccolános anyagokkal és alkalmazásuk cement 

kiegészítőanyagként 

 

11:35-11:50 DR. KRISTÁLY FERENC tudományos főmunkatárs, Miskolci Egyetem 

Cementkiegészítő anyagok ásványi nyersanyag szemszögből - források, reakciók, 

termékek 

 

11:50-12:05 DR. KOCSERHA ISTVÁN egyetemi docens, HAMZA ALEXANDRA tanszéki mérnök, 

ASZTALOS FLÓRA, Miskolci Egyetem 

Cementhab alapú építőelemek fejlesztése 

 

12:05-12:20 PROF. DR. MUCSI GÁBOR egyetemi tanár, PAPNÉ HALYAG NÓRA, Miskolci 

Egyetem, PROF CARINA ULSEN., PAULA OLIVEIRA FIGUEIREDO, University of Sao Paulo 

Betonhulladék finom frakciójának hasznosítása cementkiegészítő anyagként 

 

12:20-12:35 SZAKÁCS-SIMON SÁNDOR, RÁCZ ÁRPÁD, Austrolab Kft 

A cementgyártás során szükséges analitikai eljárások 

 

A szakmai nap jó lehetőséget biztosított a területen működő cégek (cementgyárak, 

betonüzemek, minősítő szervezetek) valamint a kutatás – fejlesztés és felsőoktatás 

szakembereinek az eszmecseréjére, amelyre több mint 60 fő vett részt. 

A Szervezők bíznak a kutatóhelyek és a cégek által megkezdett együttműködések folytatásában 

mind a kutatás-fejlesztés-innováció, mind pedig a felsőfokú oktatás vonatkozásában. 

A rendezvény szervezői: Szilikátipari Tudományos Egyesület, Cement Szakosztálya, Beton 

Szakosztálya, a MTA Földtudományok Osztály, Bányászati Tudományos Bizottság, 

Bányászati, Geotechnikai és Nyersanyagelőkészítési Albizottsága, az MTA MAB 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Munkabizottsága, valamint a Miskolci 

Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar továbbá az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület Miskolci Egyetemi Szakosztálya. 

 

További információk és fényképek a rendezvényről: 

https://www.uni-miskolc.hu/hirek?news_id=3610 

 

Mucsi Gábor 

 

  

https://www.uni-miskolc.hu/hirek?news_id=3610
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ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

az ENERGIAGAZDÁLKODÁSI EGYESÜLET SZAKFOLYÓIRATA 

63. évfolyam 2022. 4. szám 

 

Különleges lapszámmal jelent meg a Lap. 

A KLENEN 2022 – 2022 március 9-10 előadásainak rövid összefoglalóját 14 oldalon mutatja 

be (p: 2–15). A konferencia célja azt volt, hogy segítsék az energetikai auditorokat és 

szakreferenseket az auditálásra szakreferens igénybevételére kötelezett társaságok, az 

energiaszolgáltatók és az EKR kötelezettjeinek képviselőit. 

 

A plenáris előadások: 

Dr. Botos Barbara a TIM helyettes államtitkára  

 Aktuális jogalkotói feladataink a klímavédelemben 

Dr. Nemes Csaba a MEKH főosztályvezetője 

 A hazai energiahatékonysági célok az „Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer” 

Veres Péter az energia megtakarítási monitoring és verifikációs osztály vezetője és 

Kádár Márton a HUPX Zrt stratégiai menedzsere 

 A hitelesített energia megtakarítások másodlagos piaca 

 

Ezt követően szekció előadásokra és kerekasztal beszélgetésekre került sor  

1. szekció: Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer működésének tapasztalatai (5 előadás) 

2.1 szekció: Épületek energiahatékonysága (6 előadás) 

2.2 szekció: Tehetséges fiatalok az energetikában (7 előadás) 

3.1.szekció: Energiastratégia, ösztönzés, finanszírozás (6 előadás) 

3.2.szekció: Alternatív járműhajtások (6 előadás) 

4.1.szekció: ISO 50001 EgIR rendszer tanúsítás és üzemeltetés tapasztalatai (5 előadás) 

4.2. szekció: Ipari üzemek és folyamatok energetikai auditálása, fejlesztési javaslatok (6 

előadás) 

5.1. szekció: ISO 50001 Workshop - Probléma megoldás vezetett gyakorlat során (1 előadás) 

5.2.szekció: Mérés, almérés, adatgyűjtés (5 előadás) 

Az előadások anyaga iránt érdeklődök keressenek meg (horn.janos@t-onlne.hu)  

A 2023. március 8 -9-ei konferencia információja a www.klenen.eu-n olvasható. 

 

A további szakcikkek 

Kaderják Péter a BME Zéró Karbon Központ vezetője 

Szolnoki Pálma BME Zéró Karbon főmunkatárs 

 Quo Vadis magyar energiapiac? / Javaslatok naperőművek magyar villamosenergia - 

rendszerbeli integrációjának támogatásár (p:16-20) 
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Energetikai hírek 
 

Az EU gázárai a vihar előtti hullámvölgyben 

 

A gázárak az elmúlt hetekben gyorsan csökkentek, mivel az uniós tárolókapacitások majdnem 

megteltek. A részvényekkel ellentétben, amelyek árát a jövőbeli bevételek árfolyamának 

diszkontjával határozzák meg, a gázárakat a nap folyamán határozzák meg, attól függően, hogy 

mennyi hely van még a tárolókban és mennyi gázt fogyasztanak el. Mivel jelenleg a tárolók is 

teljesen megteltek, és köszönhetően az évek óta egyik legbénább októbernek, a gáz ára a 

következő hetekben akár negatívba is fordulhat. 

"A TTF spot gázárai a magas tárolók és a meleg időjárás miatt a régióban 990 dollárra [94,2 

€/MWh] estek 1000 köbméterenként - június közepe óta a legalacsonyabb szintre. Az európai 

tárolók jelenleg 93,6%-ban tele vannak, miközben Németországban a hőmérséklet minden nap 

16-18C-ot mutat, ami az évszakhoz képest meglehetősen meleg" - írja a BCS GM jegyzetében. 

A gázárakra nehezedő nyomás gyorsan nőtt. Az EU partjainál jelenleg LNG-tankerek flottillája 

horgonyoz, amelyek jóval több gázt tárolnak, mint amennyit a tárolók befogadni tudnak. 

Ráadásul az európai országok csatlakoztak a kormányok fogyasztáscsökkentésre vonatkozó 

felhívásaihoz, ami tovább csökkenti a keresletet. Egy brüsszeli agytröszt nemrégiben 7%-ra 

becsülte a fogyasztás egész Európára kiterjedő csökkenését, Németországban pedig a becslések 

szerint 30%-kal esett vissza a fogyasztás. 

A negatív gázárak megismételnék az olajárakat, amelyek a koronavírus (COVID-19) által 

okozott hasonló bizarr piaci körülmények miatt 2020 áprilisában először estek nulla alá, és a 

kereslet masszív visszaesésének köszönhetően szintén felforgatták a piacot. 

 

Jön a tél 

Az olajhoz hasonlóan a gáz ára is várhatóan drámai mértékben vissza fog pattanni, amint a 

következő hónapban új kereslet jelentkezik. (A Brent olajkeverékkel a cikk írásakor 92 dolláron 

kereskedtek hordónként, a gázzal pedig 1000 köbméterenként 1035 dolláron.) A gázárak esését 

széles körben a vihar előtti szélcsendnek tekintik, mivel közeleg a tél - figyelmeztet a Capital 

Economics. 

"Az európai gázárak viszonylagos gyengeségének oka meglehetősen egyszerű: a szezonális 

kereslet még nem kezdett el emelkedni, mivel a meleg időjárás még mindig tart Európában, 

miközben a majdnem teli tárolók miatt kevés lehetőség van a marginális mennyiségű importgáz 

betáplálására" - írja a BCS GM. "Ez nem jelenti azt, hogy Európa energiaválsága megszűnt, 

vagy hogy az árak nem fognak hamarosan emelkedni. Tekintsük ezt a vihar előtti csendnek. 

Amint az időjárás elkerülhetetlenül hűlni kezd, arra számítunk, hogy az árak jelentősen 

emelkedni kezdenek"." 
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A hideg időjárás hamarosan beköszönt, és amikor az EU-tárolókba áramló gázmennyiségek 

megfordulnak, és újra elkezdődik a gázkivitel, az árak várhatóan megugranak: a gáz határidős 

ügyletek a tél közepén 1500 dollárra árazzák a gázt 1000 köbméterenként, és az időjárástól 

függően még mindig nem teljesen világos, hogy Európa eljut-e áprilisig anélkül, hogy hiányt 

szenvedne az otthonok fűtésére és az ipar energiaellátására szolgáló gázból. 

Az EU már-már túlságosan is sikeresen felkészült az Európába irányuló orosz gázexport 

esetleges megszűnésére. És ez a gázáramlás valóban nagyrészt leállt, miután szeptember 26-án 

robbanássorozat pusztította el a Balti-tenger alatt futó két Északi Áramlat gázvezeték négy 

szálából hármat. Ukrajnán keresztül továbbra is csökkentett mennyiségű gáz áramlik, és a 

TurkStream gázvezeték továbbra is működik, bár kapacitása jóval kisebb, mint az Északi 

Áramlaté. 

További probléma, hogy a rekordmagas európai kereslet és a szokásos piaci ár tízszeresét fizetni 

hajlandó vevők nagy mennyiségű LNG-hajót szívtak be, amelyek most nem tudják kirakodni a 

gázt. 

A kínai gazdaság lassulása miatt Kínának többlete maradt az orosz LNG-ből, amelyet 

Európának adott el, és amely a szeptemberi teljes LNG-szállítás 7%-át tette ki. 

Hamarosan mind a kínálat, mind az árak tekintetében válsághelyzet állhat elő, mivel Brüsszel 

jelenleg arról tárgyal, hogy egy nyolcadik szankciós csomag részeként árplafon-mechanizmust 

vezessenek be az európai gázimportra. Fontos, hogy a múlt heti brüsszeli uniós miniszteri 

találkozón Berlin elvetette a gázárplafon bevezetésével szembeni ellenvetéseit, bár a 

mechanizmus részleteiről még nem született megállapodás, és azokat a következő hetekben 

dolgozzák ki. 

 

Ezüstös fényszóró 

Addig is az energiaárak csökkenése számos európai ország számára jó hír. Csökkenti a 

költségvetésekre nehezedő nyomást, és lehetővé teszi a kormányok számára, hogy kisebb 

áremelkedéseket hárítsanak át a háztartásokra, így csökkentve a politikai visszahatás mértékét, 

ami akkor következett volna be, ha az áram- és fűtésszámlák néhány hónap alatt 

megduplázódnak. 
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A Capital Economics szerint a gázárak csökkenése három fő csatornán keresztül fog kedvezni 

a közép- és kelet-európai (KKE) gazdaságoknak. 

"Először is, csökkenti az inflációra nehezedő felfelé irányuló nyomást azáltal, hogy korlátozza 

a háztartások és az üzleti vállalkozások energiaszámláinak emelkedését. Másodszor, ez (ezért) 

támogatni fogja a gazdasági tevékenységet azáltal, hogy korlátozza a háztartások 

reáljövedelmére és a vállalkozások jövedelmezőségére nehezedő nyomást" - mondta Nicholas 

Farr, a Capital Economics feltörekvő európai közgazdásza. "Harmadszor, azáltal, hogy az 

országok kereskedelmi feltételeinek romlását némileg visszafordítja, és csökkenti a magas árak 

okozta csapás enyhítéséhez szükséges kormányzati támogatás mértékét, korlátozza a külső és 

költségvetési pozíciók további romlását." 

Az enyhülés a legnagyobb folyó fizetési mérleghiánnyal rendelkező országokban, különösen 

Magyarországon és Törökországban lesz a legnagyobb. 

"Magyarország Európában az egyik leginkább a gáztól függő ország az energiaszükségleteinek 

fedezésében, és a magyar eszközök idén jelentős nyomás alá kerültek, mivel az energiaárak 

megugrottak" - mondja Farr. 

A magyar központi bank egy sor rendkívüli ülésen belüli rendkívüli kamatemeléssel igyekezett 

támogatni a süllyedő forintot, hogy megállítsa a szárnyaló inflációt. A Magyar Nemzeti Bank 

(MNB) azonban nemrégiben, szeptember végén úgy döntött, hogy szünetelteti a szeptember 

végi emeléseket, de október közepén újabb rendkívüli kamatemeléseket hajtott végre, miután 

rájött, hogy nem tett eleget a negatív folyamatok megállítására. A szabályozó hatóság azt is 

közölte, hogy elkezd devizatartalékot biztosítani az energiaimport finanszírozására. 

"A magyar központi bank, valamint a régió többi országa is némi megnyugvást fog meríteni a 

gázárak csökkenéséből az inflációs kilátások javulása és a valutájukra nehezedő nyomás 

csökkenése miatt" - véli Farr. 

A gázárak közelmúltbeli zuhanása azonban csak átmeneti enyhülést jelent, véli a Capital 

Economics. A gáz és az áram ára az elmúlt hetekben bekövetkezett zuhanás után is nagyon 

magas, rekordszintű marad. Ugyanakkor a felfutó energiaárak okozta inflációt különböző 

"második körös" hatások tartják magasan, amelyek sokkal tartósabbak lesznek. 

Végül, még ha az árak csökkenése és a fűtési szezon kezdetén a 100%-ban teli tartályok enyhítik 

is az idei energiaválságot, az a tény, hogy az Északi Áramlat vezetékei most tartósan nem 

üzemelnek, azt jelenti, hogy a tárolók újratöltése jövőre még nagyobb kihívást jelent majd. Az 

energiaválság valószínűleg nem fog megszűnni.  

 

Hamarosan új front nyílik a gazdasági háborúban 

Elemzők szerint a gázárplafon, valamint a decemberben életbe lépő, tervezett olajárplafon-

rendszer újabb kínálati és ársokkokat okozhat. A Kreml a maga részéről azt mondta, hogy 

egyszerűen megszakítja a szállítást mindenkinek, aki megpróbálja az árakat korlátozni. 

Nyugaton azt feltételezik, hogy a Kreml nem fog tudni lemondani a bevételekről, amelyek a 

kormány bevételeinek legnagyobb részét teszik ki. Az Orosz Központi Bank (CBR) legutóbbi 

makrogazdasági felmérése szerint azonban az orosz gazdaság meglepően jó állapotban van, és 

Putyin magabiztosnak tűnik abban, hogy elég szénhidrogént tud eladni indiai és kínai 

barátainak, hogy fedezze az ország működtetésének költségeit. 

A közelgő összecsapásra való felkészülés jegyében a hajóügynökök arról számoltak be, hogy 

az elmúlt hat hónapban nagyszámú tartályhajót foglaltak le meg nem nevezett ügyfelek, ami 

arra enged következtetni, hogy egy nagy flotta gyűlik össze, amely készen áll az orosz nyersolaj 

és termékek Európából Ázsiába történő átirányítására, amint az európai olajembargó december 

5-én hatályba lép. 

"Az ukrán válság kezdete óta és az európai nyersolajembargó december 5-i kezdete előtt a 

tartályhajókkal folytatott kereskedelemben meredek emelkedés tapasztalható", és sok vagy a 

legtöbb vásárlást "olyan országokban, mint Dubaj, Hongkong, Szingapúr és Ciprus" székhellyel 

rendelkező, nyilvánosságra nem hozott szervezetek hajtják végre - idézi Anoop Singh, a 

Braemar hajótőzsdei brókercég tanker-kutatási vezetőjét a BCS GM. "Lesz elég hajó? Talán... 
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A Braemar becslései szerint ahhoz, hogy napi 4 millió hordó (bpd) orosz nyersolaj és termékek 

Európából a csendes-óceáni régióba történő átirányításához a közelmúltban vásárolt hajók 

közül sok hajóra lesz szükség, hogy csatlakozzon a "102 Aframax, 58 Suezmax és 80 nagyon 

nagy nyersolajszállító hajóhoz", amelyek a közelmúltban venezuelai és iráni nyersolajat 

szállítottak".". 

A BCS GM feltételezi, hogy az orosz terv része az, hogy az olaj és a gáz eredetének álcázása 

érdekében jelentős tengeri hajóról hajóra történő transzfereket hajtanak végre, ahogyan a bne 

IntelliNews a szankciós rendszerbe történő olaj- és gázszivárgásról szóló cikkében arról 

számolt be, hogy ez valószínűleg megtörténik. 

"Az elmúlt hónapok beszámolói szerint ez a gyakorlat már mindennapossá vált, a kisebb hajók 

gyakran az Atlanti-óceán nemzetközi vizeire utaznak, hogy az orosz nyersolajat átrakják 

nagyobb, hatékonyabb hajókra az Ázsiába irányuló továbbszállításhoz" - írja a BCS GM. 

Az elemzők továbbra is nagyon szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy akár az olaj-, akár a 

gázárplafonok működőképessé tehetők, köszönhetően a szankciórendszerben már most is 

meglévő résnek. 

"Úgy gondoljuk, hogy mindkét politika - a blokkoló biztosítás és az árplafon - nagyon 

valószínűtlen, hogy sikerrel járjon. Az elsőt az elszánt vevőkkel meg lehet kerülni, és a jelenlegi 

hordónkénti 20 c$-os uráli kedvezmény jelentős, napi 80 millió dolláros ilyen ösztönzést 

biztosít" - mondja a BCS GM. 

Elemzők azt is feltételezik, hogy az árplafonok bevezetésére tett bármilyen kísérlet a Kreml 

megtorlásához vezetne, amely beváltaná fenyegetését, és egyszerűen elzárná a vevőket a 

szállításoktól, ami mind kínálati, mind ársokkhoz vezetne. 

"A másodikat Oroszország egyszerűen nem fogja betartani, és az árplafonok érvényesítésére 

tett kísérletek az orosz export csökkenését és valószínűleg a nemzetközi olajárak jelentős 

emelkedését eredményezik majd" - tette hozzá a BCS GM.  

Newsbase, 2022.10.26. 

 

 

Szokatlanul meleg ősz segíti Európát a Putyinnal vívott energiaharcban 

 

Az október végi szokatlanul meleg időjárás várhatóan segít Európának abban, hogy a Vlagyimir 

Putyin által bevezetett energiaszorításokkal szemben megőrizze a gázkészleteket. 

A Maxar Technologies Inc. előrejelzése szerint Párizsban például október 27-én nyárias 25 

Celsius-fok lesz a hőmérséklet - idézi a Bloomberg az előrejelzést. Más nagyvárosokban, 

köztük Londonban, Frankfurtban és Madridban is a szokásosnál jóval melegebbre számítanak 

az évnek ebben az időszakában, amikor Európában általában már jócskán benne van a fűtési 

szezonban. 

Minél tovább tudja Európa elkerülni a téli időjárást és a nagy tüzelőanyag-fogyasztás kezdetét, 

mivel az európaiak fűtik otthonaikat, annál jobban aláássa Oroszország háborús erőfeszítéseit 

a gazdasági fronton. 

Az Oroszországból Európába irányuló gáz- és áramszállítások csökkentek, mivel Putyin 

nyilvánvalóan szándékában áll, hogy az európaiakat fűtési energiahiánynak tegye ki, ami 

politikai uraik szankcióinak és az ukrajnai háborúval szembeni fegyveres ellenállásuk egyik 

ára. Eközben több európai nemzet is szenved a normálisnál alacsonyabb nukleáris termelés 

miatt, Franciaország nukleáris iparát pedig sztrájkok akadályozzák. 

A szokatlanul meleg ősz hozzájárult ahhoz, hogy Európa magas téli gáztároló készleteket 

halmozott fel. Az európaiaknak sikerült a kapacitás közel 95%-áig feltölteniük gáztárolóikat - 

jelentette a bne intelliNews október 20-án. 

"A kontinensre a szokásosnál szélesebb körben a szokásosnál melegebb hőmérsékletet 

jósolnak" - írta napi jelentésében a Maxar. A hőmérséklet az átlagot jóval meghaladó és erősen 

meghaladó hőmérsékleti értékek között mozog - áll a közleményben. 
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A Meteo France, Franciaország nemzeti meteorológiai szolgálata e hónap elején azt jósolta, 

hogy az országban átlagosan a szokásosnál melegebb lesz decemberig. A Kopernikusz 

Éghajlatváltozási Szolgálat tudósai pedig azt mondták, hogy a december és február közötti 

fűtési csúcsidőszakban az európai hőmérséklet valószínűleg jelentősen a normális felett lesz - 

jelentette a Bloomberg. 

A Maxar szerint október 29. és november 2. között összesen 27,4 fűtési fokos napot jósolnak, 

ami jóval a 44,1 napos tízéves átlag alatt van. A mutató az energiakeresletet méri. A magasabb 

számok azt tükrözik, hogy több a hideg és több fűtőanyagot égetnek el. 

Október közepén az Európába irányuló orosz gázszállítás az idén a 2021-ben mért szint 20%-a 

alatt volt. 

A téli hónapokban az energiakínálat és a kereslet összehangolásáért folytatott küzdelemben 

fontos megjegyezni, hogy egy hideg tél nemcsak a fűtési igényt növelné, hanem egy 

csapadékszegény tél alacsony vízenergia-termelést, egy csendes tél pedig kevesebb 

szélenergia-termelést eredményezne. 

Az Európába irányuló orosz földgázszállítások szempontjából nagyon korlátozottak a kilátások, 

mivel az Oroszországból Németországba vezető Északi Áramlat 1 és 2 vezetékek 

szabotázsának gyanúja miatt a négy vezetékből legalább három hónapokig, ha nem hosszabb 

ideig nem lesz üzemképes. 

Az orosz gáznak további hátrányai is lehetnek. Moszkva további geopolitikai nyomásgyakorlás 

céljából teljesen leállíthatja az Európába irányuló szállításokat. Vagy újból kiéleződhet a vita 

Ukrajna és Oroszország között a tranzitdíjakról. Mivel az Északi Áramlat nem üzemel, a Jamal-

Európa 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 érkezik, 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.  

Newsbase, 2022.10.25. 

 

 

Az uniós csúcstalálkozón kevés előrelépés történt a gázárplafon-mechanizmus ügyében, 

a kínai függőségtől való eltávolodásra tettek ígéretet 

 

A gázárplafon bevezetése terén kevés előrelépés történt, és az energiaválság megoldásának 

megvitatására rendezett uniós csúcstalálkozón nem született több, mint egy "útiterv" a 

kulcsfontosságú energiakérdés kezelésére, az összegyűlt vezetők pedig konfrontatív álláspontot 

képviseltek Kínával szemben, amelyet egyre inkább orosz szövetségesnek tekintenek. 

Az egyetlen áttörést az jelentette, hogy Németország felhagyott a gázárplafon ötletével 

szembeni ellenállásával. Németország Európában az orosz gázimportnak leginkább kitett 

országok közé tartozik, és eddig ellenállt minden olyan intézkedésnek, amely saját gazdasági 

érdekeit sérthette volna. 

Most azonban, hogy az Északi Áramlat gázvezetékek tönkrementek, és belátható időn belül 

nincs kilátás a helyreállításukra, Németország enyhített a bénító gázárak korlátozására irányuló 

tervekkel szembeni ellenállásán, bár az EU-ban továbbra sincs egyetértés a legjobb cselekvési 

irányt illetően. 

A szintén decemberre tervezett olajárkorlátozási tervhez hasonlóan Ursula von der Leyen, az 

Európai Bizottság elnöke is az egész EU-ra kiterjedő gázárkorlátozást javasolt a szárnyaló 

infláció megfékezésére, de az ötlet több tagállam ellenállásába ütközött. 
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Az október 20-i megbeszélések során nem született végleges megállapodás, de elfogadtak egy 

ütemtervet, és az uniós miniszterek megállapodtak abban, hogy folytatják a munkát egy 

kompromisszumos megoldáson. 

Az előterjesztett ötletek között szerepelt a gáz közös felvásárlása a felvásárlók piaci erejének 

növelése érdekében. "Meg kell fontolnunk a TTF-hez kapcsolódó árkorlátozást oly módon, 

hogy továbbra is biztosítva legyen Európa és valamennyi tagállam gázellátása" - mondta von 

der Leyen. 

A tárgyalások során az uniós vezetők végül támogatták az Európai Bizottság e héten tett 

javaslatait, amelyek a cseppfolyósított földgáz (LNG) alternatív árszabási referenciaértékének 

bevezetésére és az önkéntes közös gázvásárlásra irányultak, bár az ezt megvalósító 

jogszabályokról a következő hetekben kell majd tárgyalni. 

 

Kína a célkeresztben 

Az uniós vezetők egy régóta fennálló külpolitikai álláspontjukat is megfordították Kínával 

szemben. Korábban Kínát "stratégiai partnernek" tekintették, és az EU számos országa, 

különösen Közép-Európában, aktívan kereste a kínai befektetéseket az iparában. 

Von der Leyen október 21-i beszédében más hangot ütött meg, kiemelve Európa kínai 

technológiáktól és nyersanyagoktól, például ritkaföldfémektől való függőségét. 

Az Oroszországgal való konfrontáció fényében azt mondta, hogy ezek a függőségek kockázatot 

jelentenek, és hogy az EU-nak "fájdalmas" reformokat kell végrehajtania a "diverzifikáció" és 

a "megbízható" országok beszállítóinak megtalálása érdekében. 

Von der Leyen rámutatott, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök 

éppen az ukrajnai orosz invázió előestéjén jelentette be, hogy a két ország között "nincs határ". 

Kína azóta is támogatja Oroszországot, de támogatását passzívan tartja, mivel fél attól, hogy 

szankciókat von maga után, mivel az USA és az EU együttesen továbbra is a legnagyobb 

kereskedelmi partnerei, amelyek értéke meghaladja az évi 1 billió dollárt. 

Az EU üzenete az USA álláspontját tükrözi, amely hirtelen konfrontatívabbá vált Kínával 

szemben. Október 7-én Jake Sullivan, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója 

kemény exportellenőrzéseket vázolt fel a csúcstechnológiára vonatkozóan, amelyek egy 

kommentátor szerint "egyik napról a másikra tönkreteszik a kínai félvezető-üzletágat". A 

Kínában dolgozó amerikai állampolgárokat és vállalatokat felszólították, hogy azonnal hagyják 

el az országot, vagy vonják vissza állampolgárságukat, és letartóztatással kell számolniuk, ha 

visszatérnek az Egyesült Államokba. 

Sullivan az új szabályokat szeptember 16-án ismertető megjegyzéseiben kijelentette, hogy az 

USA megvédi technológiai vezető szerepét, és biztosítja, hogy riválisait elzárja a legjobb 

technológiáktól, ami a Washington és Peking közötti feszültségek jelentős fokozódását jelenti. 

Sok más uniós vezető is támogatja az új konfrontatív álláspontot, mivel Kína és Oroszország 

egyre inkább úgy tűnik, hogy együtt dolgoznak, hogy szembeszálljanak a Nyugattal, amely 

ellenzi az ukrajnai háborút. 

"Azt hiszem, Kínával ugyanaz a helyzet, mint Oroszországgal. Az ő érdekük, hogy 

megosztottak legyünk. Nekünk az az érdekünk, hogy egységesek legyünk" - mondta Kaja 

Kallas észt miniszterelnök a Reutersnek.  

Newsbase, 2022.10.24. 

 

Zelei Gábor 
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Metánkráterek 
 

Különös jelenségekkel jár a globális felmelegedés Szibériában, a korábban fagyos talaj 

(permafroszt) felolvadásával ugyanis egyik napról a másikra hatalmas kráterek nyílnak 

a földben. Egyre több óriási krátert találnak az Északi-sark vidékén, főként Szibériában, 

amelyek a permafroszt olvadásával keletkez(het)nek. 

 

 
Metánkráterek Szibériában 

 

A permafroszt egy angol eredetű kifejezés, magyarul örök fagynak vagy állandó fagynak 

fordítható. A szó első tagja a latin permanent (tartós, megmaradó), második tagja pedig 

ógermán (freosan). Permafrosztnak nevezik azokat a földrajzi helyeket, ahol a talaj két egymást 

követő évben sem emelkedik 0 Celsius fok fölé. Általában a sarkvidékek környékén fordul 

elő, leginkább az északi régiókban, a szibériai tajgán, illetve a magas hegységekben. 

Napjainkban - a foltokban előforduló permafrosztot is beleszámítva - a Föld szárazföldjeinek 

kb. 20%-án van kisebb vagy nagyobb mélységig tartósan fagyott állapotban a talaj. Az északi 

félteke közel 22%-át borítja permafroszt. Oroszország szibériai szárazföldi területének 

csaknem kétharmada tartósan fagyott állapotban van. A folytonos permafroszt (continous 

permafrost) nem a fagyás időtartamára, hanem a területi kiterjedésre utal. Vagyis egy változó 

vastagságú “fagytakarót” kell elképzelni, ilyen a szibériai örök fagy területe is. 

A klímaváltozás hatására jelentősen felgyorsult az olvadás az örök fagy területein is. A 20. 

században 6 fokkal nőtt az éves átlaghőmérséklet ezekben a zónákban. Jakutszkban például az 

elmúlt negyven évben a globális felmelegedéshez képest 2,5-szeres a melegedés mértéke. A 

telek is enyhébbek lettek, ám ami még komolyabb probléma, hogy soha nem látott hőség 

jellemzi a jakutszki nyarakat. Az olvadásnak indult állandóan fagyott területekből felszabaduló 

gázok minőségét és mennyiségét, valamint hatásukat nehéz pontosan mérni, meghatározni. 

Andrej Plehanov, a metánkrátereket kutató csoport vezetője szerint az olvadást a kivételesen 

meleg 2012-es és 2013-as nyár okozta, amikor az átlaghőmérséklet 5 Celsius-fokkal magasabb 

volt a szokásosnál a térségben. Más kutatók azonban úgy vélik, nem a helyi időjárás, hanem a 

hosszútávú globális felmelegedés okozta a permafroszt olvadását, mert egy-két szezon 

melegebb időjárás nem lehet elég ekkora lyukak keletkezéséhez. Az elmúlt 20 évben a 20 méter 

mélyen lévő permafroszt átlagosan két fokot melegedett a levegő felmelegedése miatt - mondta 

a Nature-nek Hans-Wolfgang Hubberten.  

https://greendex.hu/evente-16-meternyi-partszakasz-fogy-sziberiaban-a-klimavaltozas-miatt/
https://greendex.hu/evente-16-meternyi-partszakasz-fogy-sziberiaban-a-klimavaltozas-miatt/
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
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Permafroszt területek 

 

 
Globális átlaghőmérséklet változás (1850 – 2021) 

 

2014 nyarától kezdve több híradás számolt be a hatalmas kráterekről, amelyek a földben 

tátonganak Szibériában. Az óriási kürtők ugyanabban a földrajzi régióban vannak Észak-

Oroszországban, a Jamal – Nyenyec Autonóm Körzetben és a Tajmir Autonóm Körzetben, az 

Északi Sark-körön belül. Az első krátert a Jamal-félszigeten fedezték fel 

rénszarvasvadászok. A Jamal-félszigeten, a Gidai-félszigeten, a Pamír-félszigeten, a Tajmir-

félszigeten és a Taz-félszigeten már 17 ilyen krátert azonosítottak. A lyukak különböző 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jamali_Nyenyecf%C3%B6ld
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átmérőjűek, 4 métertől egészen 30 méterig, mélységük is változó, mindamellett félelmetes: 60 

és 100 méter között vannak. 

 

 
Jamal – Nyenyec Autonóm Körzet és Tajmir 

Autonóm Körzet 

Metánkráterek elhelyezkedése 

 

Többféle elméletet is felállítottak arra, hogy mi okozhatja a kráterek létrejöttét a földben, 

azonban ma már a kráter kutatók egyetértenek abban, hogy a felmelegedés miatt a permafroszt 

felenged és így kiszabadul az alatta felhalmozódott metán (CH4). Kétfajta felhalmozódott metán 

típust különböztetnek meg: 

1. Szerves anyagok mikrobiális bomlásából származó metán (mikrobiális metán). Mivel a talaj 

állandóan fagyott állapotban van, megőrzi a szerves anyagokat (nagy mennyiségű növények és 

állatok olyan maradványait), amelyeket – a hideg miatt – még nem bontottak le a mikrobák. 

Amikor a permafroszt felolvad, a mikrobák képesek lebontani a szerves anyagot. A nedves, 

alacsony oxigéntartalmú körülmények között a szerves anyag metánná alakul. 

2. Földgázból származó (termogén metán). Az éghajlat lehűlésével a talaj, a növény- és 

állatvilág maradványai – a tengeri jégtakarók esetében a tengeri élőlények – üledékké váltak, 

amelyek a jég alatt rekedtek. Ott a mikroorganizmusok (anaerob szervezetek) egy részüket 

metánná alakították át, amely a permafroszt réteg alatt vagy azon belül csapdába esett 

(metánhidrát), és felolvadáskor felszabadul. 

Külön-külön is, de általában mindkettő metán típus együttes hatása hoz(hat) létre krátert. A 

felmelegedés és olvadás miatt felszabadult metán a felszín alatti üregekben, repedésekben 

gyűlik össze. A folyamatosan felhalmozódó metán nyomása először kidudorodást hoz létre a 

felszínen. A metán a további felhalmozódása és felmelegedése során eléri azt a kritikus 

nyomást, amikor a felette lévő talaj már tud ellenállni és a metán robbanásszerűen kitör, krátert 

hozva létre. A kráter úgy néz ki, mintha bombarobbanás okozta volna, valójában nem egy 

fentről, hanem egy lentről érkező erőhatás miatt nyílt meg a talaj. Sue Natali, a Woodwell 

Climate Research Center kutatója szerint nem találtak olyan bizonyítékokat, amik 

megmagyarázták volna, miért épp a Föld ezen részén keletkeznek ezek a kráterek, az ok 

valószínűleg a talaj szerkezetében, valamint a globális felmelegedés együttes hatásában 

keresendő. Anna Kurcsatova, az orosz Szubarktikus Kutatóintézet tudósa szerint a globális 

felmelegedés az állandóan fagyott talajban hasonló hatást vált ki, mint mikor kirobban egy 

pezsgősüveg dugója. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jamali_Nyenyecf%C3%B6ld
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Belső nyomás okozta kidudorodás… … és a kirobbant kráter 

 

A kráterek hamarosan feltöltődnek vízzel és mély tavak alakulnak ki. 

 

 
Friss kráter… … és feltöltődése vízzel 

 

Orosz kutatók már több expedíciót is indítottak a kráterekhez és azóta is vizsgálják 

keletkezésüket és tulajdonságaikat. Ezeknek a krátereknek a kutatása egyáltalán nem 

veszélytelen, hiszen nem lehet tudni, legközelebb épp hol történik metán-kiáramlás, amely, ha 

begyullad, szinte elolthatatlan. Először drónt küldtek be a kráterekbe, majd a kutatók maguk is 

leereszkedtek a mélybe. 

 

 
Kutatók a kráter mélyén 
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A kráter alján és oldalában különös üregeket és repedéseket találtak, ami megerősítette a 

kutatók feltételezéseit: a metángáz a permafrosztban található üregekben és repedésekben 

gyülemlik fel. Az egyik kráter alján 9,6 %-os metánkoncentrációt mértek, ami 50 ezerszer több, 

mint a levegő átlagos metántartalma. 

 

 
Képek a kráter oldaláról és aljáról 

 

Ha a metánkitörés legközelebb az egyik közeli földgázmezőn történik, az súlyos balesethez 

vezethet – mint ahogyan az is aggodalomra ad okot, hogy a környéken lévő falvak alatt is 

bármikor beszakadhat a föld. Ugyanis, az Észak - Nyugat Szibériai Jamal-félsziget és környéke 

az orosz földgázmezők egyik leggazdagabb területe. A Gazpromnak csak ezen a félszigeten 

mindösszesen 32 földgázmezője működik, ami 2019-ben 96 milliárd köbméter földgázt termelt 

az orosz vállalatnak. A terület földgázkincsét 360 milliárd köbméterre becsülik. A félszigeten 

a Bovanenkovszkoje termelési terület ma a világ egyik legnagyobb földgáztermelő területe, 

három mezőből áll és a készletét pedig 217 milliárd köbméterre teszik. Ennek a 

földgázmezőnek közelében több metánkrátert is találtak. A szemben lévő Gidan-félsziget 

Szalmanovszkij és Geofiziheszkij földgázmezői összesen 30 milliárd köbméter földgázt és 

1,2 millió tonna kondenzátumot tartalmaznak. Tehát, sarkvidéki metán-felszabadulás 

komoly következményekkel járó folyamat lehet, várható, hogy idővel egyre több kráter jön 

majd létre. A föld alól előrobbanó metán fenyegetést jelent a vidéken élők számára is. Az 

olvadás miatt puhább talajban számos épület, vasút, út megsüllyedhet. A 156 000 lélekszámú 

permi Bereznyiki városában és környékén is már öt, bizonytalan eredetű kráter jelent meg. 

 

https://www.gazprom.com/projects/yamal/
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Egy kráter az öt közül Bereznyiki városban 

 

id. Ősz Árpád 

 

 

Kőolaj- és földgázipari út menti történelmi jelzőtáblák 
V. 

 

Kanada 

Alberta 

Medicene Hat - First Discovery of Natural Gas. A Canadian Pacific Ralway (CPR) 1883-

ban vasúti hidat épített Alberta déli részén a Saskatchewan – folyón. Az épülő híd mellett lévő 

munkásszálló tábor részére ivóvíz kutat fúrtak (CPR Langevin No.1) és 1883 decemberében 

1155 láb (~325 méter) mélységből a víz helyett földgáz tört a felszínre. A CPR azonnal munkára 

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

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

Gas City) címet kapta. Ez volt Albertában az első földgázkút. Az Rd 153A országút mellett 

helyezték el a jelzőtáblát. 
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Waterton Lakes National Park - First Oil Well in Western Canada. Nyugat-Kanadában 

1902. szeptember 12-én fejezték be az első termelő kőolajkút (Lineham Discovery Well No.1) 

fúrását. Az 1020 láb (311 méter) mély kútból 300 hordó/nap (~ 48 m3 ~ 41 tonna) 

kőolajtermelést kaptak. A kút élete során összesen 8 000 hordó (~1 300 m3 ~110,5 tonna) 

kőolajat termelt. Az emléktáblát a kút helyén állították fel a Waterton Lakes National Parkban. 

 

 
 

Turner Valley - Turner Valley Oilfield. Turner Valley Alberta első nagy 

szénhidrogénmezőjében 1914-ben kezdték meg a földgázkitermelést. 1924-ben a Royalite No. 

4 fúrás mélyebb szinten hatalmas földgázmezőt találtak. 1936-ban találták meg kőolajat és ezzel 

Alberta legnagyobb szénhidrogén-termelő területe lett. Az 1942. évi csúcstermelés után a 

kitermelés csökkent, azonban a terület továbbra is jelentős kőolaj- és földgáztermelő. Az angol 

és francia nyelvű jelzőtáblát 1985-ben állították fel. 
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Turner Valley - Royalite No.4. Turner Valley Alberta első nagy szénhidrogénmezőjében 

1914-ben kezdték meg a földgázkitermelést. 1924. október 7-én a Royalite No. 4 fúrás mélyebb 

szinten hatalmas földgázmezőt talált. Ezzel kezdődött Turner Valley második szénhidrogén-

bányászat fellendülése. A Royalite No.4 kút volt az első savanyúgázkút Albertában. A 

hidrogénszulfid (H2S) eltávolítására a dél-ontarioi Tilbury – mezőn alkalmazott technológiát 

vették át. 
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Befejezés 

1986 és 2021 évek között, 35 év alatt, az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából összesen 

210 út menti történelmi jelzőtáblát gyűjtöttem össze, amelyek válogatott bemutatását most 

befejezem. Azonban a gyűjtést tovább folytatom és az összeállítás állandóan naprakész 

nyomtatási állapotban van. Amennyiben lesznek támogatók a kiadására – a szerzői jog 

megtartásával – térítésmentesen rendelkezésükre bocsátom.  

 

(Vége)                                                                                                           id. Ősz Árpád 

 

 

Hírlevél 
 

 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

Hírlevél 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

A Hírlevelet összeállította:  

 

Zelei Gábor

 

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