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Ismét ülésezett az Elnökség

Az Elnökség 2022.11.03-án 16:00-i kezdettel tartotta ülését 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
Az Elnökség elfogadta Hatala Pál és Zelei Gábor tájékoztatását, valamint jóváhagyta a
pénzügyi tervezés sablonját. Az új sablonnak megfelelően egy tervezési segédlet kerül
hamarosan kialakításra, ami segíti a helyi, területi szervezetek és a szakcsoportok,
szakosztályok tervezését.
Jóváhagyásra került a Kiadói Bizottság előterjesztése is. Ennek megfelelően idén még egy
nyomtatott, és várhatóan egy digitális BKL Bányászat lap jelenik meg. 2023-tól a BKL
Bányászat és a BKL Kohászat összevonásra kerül BKL néven és kizárólag digitálisan fog
megjelenni. Akik 2022-ben előfizettek a nyomtatott BKL-re, a következő évi tagdíjukból

4.500Ft jóváírásra kerül. Ezen felül az SzMSz kiegészül azzal, hogy a BKL-nek évi 4-szer kell
megjelennie, lehetőleg az adott negyedév végéig.
Az SzMSz „törzsszövege” elfogadásra került, amit hamarosan közzé teszünk. A mellékletek
véglegesítése következik.
Az Egyebekben elnök úr beszámolt a nagyon jól sikerült Valétaelnökök találkozójáról.
A következő Elnökségi ülésre 2022.11.15-én kerül sor, ahol egyetlen napirendi pont lesz, az
SzMSz tárgyalása.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
2022-ben az előző évhez képest nem
változtak a tagdíjak, viszont a Választmány
döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek
online lapjai érhetők el alanyi jogon a
tagtársak részére.
Aki nyomtatott lapokra is igényt tart,
azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést
kell fizetni a tagdíjjal együtt.
Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki
átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel
a sárga csekkes befizetéseknek jelentős
költsége van és nehéz nyomonkövetni a
befizetőjüket.
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP
Bank:
11705008-20041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-3231011900000000).

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve
aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse
fel, hogy „+BKL”.
Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege:
- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év,
- házastársak, a 75 évnél fiatalabb
nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok
(30 éves korig) 6.000 Ft/év
- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a
nappali
képzésben
részt
vevő
doktoranduszok, a munkanélküliek, a
GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja
3.000 Ft/év.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató

MEGHÍVÓ
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) - Demjén: egy olajmező múltja jelene és jövője
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
Szanyi János (Szegedi Egyetem) Geotermikus energia volt, Geotermikus energia
van, Geotermikus energia lenni fog!

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
Tóth Szabolcs (BVH) - Hulladékból haszonanyag, avagy zagytéri mésziszap
11:30 11:55 0:25 alternatív felhasználása jégoldó gyártására
Koroncz Péter, Fedorné Szász Anita, Ács Péter, Fedor Ferenc: Laboratóriumi
vizsgálatok szerepe a kő- és kavicsbányászatban, fejlett technológiák
11:55 12:20 0:25 alkalmazásának lehetőségei
Prakfalvi Péter (SzTFH) - Az archív földtani ismeretek felhasználásnak
12:20 12:45 0:25 jelentősége. Esettanulmányok az SZTFH Adattárának adatai alapján.
Kovács Attila Csaba, Szongoth Gábor, Bernáth György (Geo-Log) - Lánchíd
12:45 13:10 0:25 pillérjeinek komplex geofizikai vizsgálata
Tóth Anikó (ME) - A Miskolci Egyetem folyó Geotermikus energia szakmérnök
13:10 13:35 0:25 képzés 15 éves tapasztalatai és aktualitása
13:35 14:35 1:00 Ebéd
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!
A járványhelyzet alakulása változtathat az ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva fogjuk a Hírlevélben megjelentetni a rendezvényeinket.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartásával vegyenek
részt rendezvényeinken!
Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről.
Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések

Helyszín
változó
OMBKE székház

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – OMBKE székház
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányamérő Fórum
OMBKE székház
Országos Bányászati Konferencia
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Szent Hubertus-Szent Borbála
Emlékülés
Központi
Szt.
Borbála-napi
ünnepség
Luca-napi Szakestély

Herceghalom
Székesfehérvér
Kecskemét

Időpont
Státusz
folyamatos
minden
hónap
utolsó csütörtök
egyeztetés
alatt
november
8.
10:00
november 9-11.
november
11.
14:00
december 2.
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

december 13.
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Kunoss Endrére emlékeztünk
Káloz Község Önkormányzata és Egyesületünk Székesfehérvári Területi Szervezete
szervezésében került sor idén is Kunoss Endre, a Bányász Himnusz írója síremlékénél
megkoszorúzása Kálozon, a református temetőben 2022. november 2-án. A szervezők nagy
örömére az Óbudai Egyetem Fehérvári Kar Hagyományápolási Bizottsága elnöke és pénztárosa
is részt vett a megemlékezésen.
A Kálozi Szent István Általános Iskola diákjai és a Kálozi Nyugdíjas Klub tagjai előadásában
hallgathattak meg a megemlékezők Kunoss Endre verseiből és a bányászathoz kötődő dalokból
egy nagyon színvonalas műsort.
Csurgó Lajos, a Székesfehérvári Területi Szervezet elnöke beszédében Kunoss Endre
méltatásán túl megemlékezett Zsámboki Lászlóról, akinek a kutatásai tették széles körben
ismertté a Bányászhimnusz szövegének keletkezését, valamint azokra a tagtársainkról is, akik
az elmúlt évtizedekben részt vettek a kálozi megemlékezéseken, de már nem lehetnek velünk.
A koszorúk elhelyezését követően a bányász és a kohász himnusz eléneklésével zárult a
megemlékezés.
Ezt követően a résztvevők Káloz Község Önkormányzata kedves meghívására terített asztalok
mellett egy kötetlen beszélgetésen vehettek részt, ahol Weisengruber Imre polgármester úr is
köszöntötte a jelenlévőket.
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A Fejér megyei napló tudósítása itt érhető el.

Jó Szerencsét!
Kép és szöveg:

Zelei Gábor
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A Magyar Tudomány Ünnepe (Napja)
OMBKE Kecskeméti Helyi Szervezeti gyökerei
A november 3-i dátum az eddigi Szent Hubertusz ünnep mellett, 1997 április 3-a óta a Magyar
Tudomány Napja. Az ezt kihirdető 55/1997(IV.3.) Korm. rendelet az akkori miniszterelnök írta
alá hosszas, kétéves előkészítő munkát követően.
Hogyan is jutottunk el idáig? 1995 február 16-ára Katona László Kecskemét megyei jogú város
polgármestere tanácskozásra hívta a kecskeméti székhelyű tudományos intézmények vezetőit.
A meghívást elfogadó 25 intézményi vezető magáévá tette egy Kecskeméti Tudományos Nap
életre hívásának gondolatát. Dánfy László, az OMBKE Kecskeméti Helyi Szervezetének
titkára, aki ez időben a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ)
Bács-Kiskun megyei Szervezetének ügyvezető igazgatója volt, a szervezet elnökének, dr.
Danyi József GAMF főigazgató egyetértésével felajánlotta a rendezvény helyszínéül a
kecskeméti Tudomány és Technika Házát, valamint a tudományos konferencia megszervezését
(1. levél).
Dánfy László 1995 március 3-án kelt levelében, melyet a MTESZ ügyvezető igazgatójához írt,
javaslatot tett a Magyar Tudomány Napja létrehozására a MTESZ és az MTA
közreműködésével (2. levél).
Az események felgyorsultak az MTA elnökének támogatásával és az 1995 március 21-én tartott
második kecskeméti tudományos intézmény vezetői tanácskozás jegyzőkönyvének 1 sz.
pontjában már kísérlet történt az első országos rendezvény időpontjának (1995 december 15.)
(3. levél) meghatározására. Ez a nap Bólyai János születési napjaként került előtérbe. A ma is
érvényes dátum november 3-a lett, amikor gr. Széchenyi István 1825-ben az országgyűlésen
bírtokainak 1 évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság alapítására ajánlotta fel. Az első sikeres
és programdús évek után a Magyar Országgyűlés törvénybe iktatta mai nevén a Magyar
Tudomány Ünnepét.
A gondolat felvetőjének örömére az MTA az első országos ünnepét megelőzően „A Magyar
Tudomány Napja Előnap” cím alatt 1997 november 2-án Kecskeméten megrendezett
nyitókonferencián és az ezt megelőző díszebéden a magyar tudományos élet számos
megbecsült tagja vett részt, akiket Oláh György Nobel díjas kémikus is köszöntött élő
videoüzenetében. Ezen az Emlékülésen az OMBKE Bács-Kiskun megyében működő
szakosztályainak tagjai és csoportjainak vezetői is részt vettek (Előnap program).
Az 1995 és 1997 közötti idő hiteles dokumentumait a mellékelt címlapú füzet tartalmazza.

Jó szerencsét!

Dánfy László
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Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképe.... projektzáró rendezvény,
nov. 17-én Sopronban
Tisztelt Kollégák!
Szeretettel meghívunk Benneteket a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzeti Kiválósági Programja által támogatott, Magyarország szeizmotektonikai
veszélyeztetettségi térképének megalkotása és elemzése című kutatási projekt
záróeseményére.
A rendezvényen a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet és a Geomega Kft. munkatársai
bemutatják a projekt legfontosabb eredményeit. A részletes programot és a projekt
összefoglalóját itt érhetitek el.
Az esemény időpontja 2022. november 17., 11 – 15 óra, helyszíne a Földfizikai és
Űrtudományi Kutatóintézet, Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.
Amennyiben szeretnétek részt venni a rendezvényen, kérjük a
https://forms.gle/8TSAWP8AWX29kWeCA linken regisztráljatok. A részvétel ingyenes.
Reméljük, hamarosan találkozunk Sopronban!
Üdvözlettel,
A projekt csapata

November-decemberi programjainkat tartalmazó Hírlevelünk megjelent!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Társulatunk november-decemberi programjait tartalmazó
honlapunkról.

hírlevelünk

már elérhető

Kiemelt programjaink a hónapban:
November 9. 10.00 óra, MTA Székház, Nagyterem: 200 éve született Szabó József, a hazai
geológia megteremtője
November 11-13: Földtudományos forgatag pénteken online, szombat-vasárnap pedig
jelenléttel a Magyar Természettudományi Múzeumban
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága
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Miskolci Egyetem Hírei

Jelentkezz a Miskolci Egyetemre!
Varró Dani versei
Íme az MFK toborzódala és a Rékassy Eszter által illusztrált verzió.

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
Bányász leszek, vagyis még több:
geotechnikai mérnök.
Nem törődök semmi mással,
csak a fenntarthatósággal.
Vizsgálom a környezetet,
felkutatok, fölfedezek,
hogy holnap is legyen világ,
megújuló energiát.
Míg folynak a kutatások,
talajt óvok, kutat ások,
nem középiskolás fokon
hulladékkal gazdálkodom.
Hasznosítom hosszú távon
(nehogy rajtunk bosszút álljon).
Hogy ne érje veszedelem,
a világot resetelem.
Kell ez nagyon, igen nagyon,
míg bekukkant az ablakon,
így köszön rám süni, mókus:
Jó szerencsét, geológus!
Jó szerencsét!
Palotás Árpád Bence
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Energetikai hírek
Hazai hírek az energetikából
1. Az MEKH és az FGSZ közétette a 2021. évi földgázpiaci statisztikát. Tavaly a
földgázfogyasztás nőtt és meghaladta a 11 Mrd köbmétert. A lakossági fogyasztás 12 %kal, az üzleti fogyasztás 4 %-kal nőtt a 2020-as adatokhoz képest.
2. A Kormány földgázkitettségünk csökkentése érdekben intézkedési tervezet fogadott el a
geotermikus energiatermelés növelésére. Ennek eredményeképpen 2030-ra évi 1,5 – 2,0
Mrd köbméter kiváltását várják.
3. Személyi változások az MVM Csoport termelési területén. Október közepén távozott
beosztásból Oravecz Zsolt, a Mátra Energetikai Zrt. elnök–vezérigazgatója. Utódja Dr.
Kiss Csaba lett, az MVM Energetikai Zrt. eddigi termelési vezérigazgató-helyettese.
4. Két új nagyobb naperőmű építését jelentette be az MVM Csoport. Szeged mellett 24 MWp,
a debreceni repülőtér környezetében egy 28,8 MWp naperőművet létesítenek. A 9,5, illetve
11,5 Mrd forintos beruházások 37 %-át az EU forrás biztosítja.
Dr. Horn János

A lengyel PKN Orlen és a PGNiG fúziója lezárult
Az állami ellenőrzés alatt álló lengyel PKN Orlen energetikai konglomerátum hivatalosan is
lezárta fúzióját egy másik állami vállalattal, a PGNiG olaj- és gázkutató és -kitermelő vállalattal
- jelentette be az Orlen november 3-án.
A felvásárlással történő egyesüléssel lezárul egy hosszú folyamat, amelyet a Jog és
Igazságosság (PiS) kormány indított el egy olyan energetikai vállalat létrehozása érdekében,
amely képes jelentős nemzetközi szereplővé válni.
"Összeolvadtunk a PGNiG-vel. Ezzel lezárjuk a felvásárlási folyamatokat, amelyeknek
köszönhetően csatlakozunk a világ 150 legnagyobb vállalatának csoportjához" - közölte Daniel
Obajtek, a PKN Orlen vezérigazgatója egy tweetben.
A PKN Orlen augusztus 1-jén hivatalosan is lezárta egy másik fúzióját, a második legnagyobb
lengyel finomítóval, a Grupa Lotosszal.
A vállalat várakozásai szerint a fúziók után az éves forgalom eléri a 400 milliárd zlotyt (85,3
milliárd eurót).
Ez nagyjából négyszerese a magyar MOL éves bevételének, de még mindig jócskán elmarad
az Európában működő legnagyobb olajtársaságoktól, amelyek éves bevétele több százmilliárd
euróra rúg.
A vállalat augusztusban közölte, hogy a PGNiG-gel való egyesülést követően az évfordulón
frissített stratégiát mutat be.
A PKN Orlen részvényeinek árfolyama november 3-án 3,3%-kal 59,96 zlotyra emelkedett a
varsói tőzsdén.
Newsbase, 2022.11.04.
A magyar MOL megemeli az előrejelzést a gigantikus harmadik negyedéves profit után
A magyar MOL 3,3 milliárd dollárról 4,1-4,4 milliárd dollárra emelte az egész évre vonatkozó,
egyszeri tételekkel kiigazított és a jelenlegi ellátási költségekkel számított EBITDAelőrejelzését, miután a harmadik negyedévben rekord eredményt ért el - közölte az olaj-, gázés petrolkémiai óriás november 4-én a tőzsdegong előtt közzétett jelentésében.
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A Clean CCS EBITDA a harmadik negyedévben 1,45 milliárd dollárt, az első negyedévben
pedig 3,63 milliárd dollárt ért el, meghaladva az elemzői előrejelzéseket. Az eredményt az erős
upstream és downstream teljesítmény hajtotta a szabályozási ellenszél, például az
üzemanyagár-szabályozás és a váratlan adók ellenére.
A harmadik negyedévi nettó nyereség 66%-kal, 658 millió dollárra emelkedett év/év alapon, de
5%-kal csökkent az előző negyedévhez képest, ami jóval meghaladja az 581 millió dolláros
konszenzust.
Az Upstream Clean CSS EBITDA 97%-kal, 640 millió dollárra emelkedett a negyedévben y/y,
a magas globális nyersolajáraknak köszönhetően, amelyek átlagosan 98 dollár/hordó áron
alakultak a július-szeptemberi időszakban a Portfolio.hu pénzügyi weboldal számításai szerint.
A downstream üzletágban a korrigált EBITDA 741 millió dollár volt a harmadik negyedévben
az egy évvel ezelőtti 436 millió dollárról, de elmaradt a második negyedévi 863 millió dolláros
rekordtól, még a finomítói árrésnek az előző negyedévhez képest történő visszaesése miatt is.
A MOL azonban továbbra is profitált a 24 dollár körüli Brent-Ural árfolyamkülönbözetből.
Magyarország júniusban kapott mentességet az orosz olajra, amikor az EU vezetői szankciókat
léptettek életbe az Oroszországból importált olajra vonatkozóan, a szankció a jövő hónapban
lép hatályba. Az értékesítés 2%-kal csökkent y/y, összhangban a tervezett magyarországi
finomítói karbantartás befejezésével.
A gázüzletág EBITDA-ja 25%-kal nőtt y/y és 147%-kal q/q 38,1 millió dollárra, amit a rekord
gázárak támogattak, amelyek a vállalat átlagos realizált szénhidrogénárát 134 dollár/boe-ra
emelték.
A fogyasztói szolgáltatások EBITDA -ja továbbra is nyomás alatt maradt, és 121 millió USD-t
ért el 2022 harmadik negyedévében, főként az üzemanyagár-szabályozás miatt.
A MOL megjegyezte, hogy az üzemanyagár-szabályozás és a szélsőséges adók becsült hatása
az első kilenc hónapban mintegy 1,18 milliárd dollárt tett ki. Hozzátette, hogy az Európai Uniós
"szolidaritási hozzájárulás" tagállamok általi esetleges bevezetése "további negatív hatással"
lehet a nyereségességre.
Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató elismerte, hogy a makrokörülmények "kedvezően
alakultak" az olaj- és gázipar számára az első és harmadik negyedévben, de a bizonytalan külső
környezet, a fenyegető recesszió, az állami beavatkozások és a váratlan adók "bizonytalanságot
vetnek az iparágra".
Elmondta, hogy a MOL "legnagyobb eredménye" a III. negyedévben a stabil üzemanyagellátás
fenntartása volt a közép- és kelet-európai régió "nagyon szűkös" energiaellátása közepette.
A III. negyedév kiemelt eseményei közé tartozik, hogy a MOL 35 évre szóló kommunális
hulladékgazdálkodási koncessziót kapott az államtól, ami lehetővé teszi a vállalat számára,
hogy egy új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körkörös gazdaságú üzletágban terjeszkedjen,
és teljesítse a 2030+ stratégiában foglalt fenntarthatósági célokat.
A MOL célja, hogy 2050-re nettó szén-dioxid-semlegessé váljon, miközben az alacsony széndioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságot alakítja Közép- és Kelet-Európában - közölte a
vállalat.
Newsbase, 2022.11.04.
Zelei Gábor
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Klímaintelligencia-üzenet
A CLINTEL (Klímaintelligencia-csoport) Nincs klímavészhelyzet! című, 2019-ben
kiadott éghajlatváltozási világnyilatkozata (World Climate Declaration, WDC) elsősorban a
szakértőket szólította meg. Mostanában azonban azt tapasztaljuk, hogy a közvéleménynek kezd
elege lenni a klímapánik-keltő történetekből. Hallani akarják másik oldal hangját is. A
CLINTEL ennek a kívánságnak eleget téve olyan tudnivalókat nyújt át a klímáról, amelyeket a
médiában nemigen lehet megtalálni.
A közvéleménynek szóló üzenetünk (Message to the Public, M2P) az emberek túlnyomó
részét kitevő laikusoknak szól, szerte a világon. Az M2P lényegre törően foglalja össze és
magyarázza el, hogy nincs klímavészhelyzet, és hogy a klímaváltozásra hivatkozó
intézkedéseknek nincs mérhető hatása az éghajlatra. Csakis a gazdaságra fejtenek ki romboló
hatást.
Az M2P szerint az éghajlati modellek teljesen alkalmatlanok politikai döntéshozásra.
További következtetés, hogy az éghajlat-politikának az alkalmazkodás módjaira kell
összpontosítania. A klímaváltozás mérséklésére fordított milliárdok az égvilágon senkit nem
mentenek meg (egyetlen ún. klímamenekültet sem), míg az alkalmazkodás évente több millió
embert ment meg.
A WCD-t és az M2P-t a CLINTEL követei milliárdnyi emberhez juttatják el, szerte a
világon. Az újságolvasók nagyban segíthetik ügyünket, ha ezt az M2P-t megosztják
családjukkal, kollégáikkal, barátaikkal és szomszédjaikkal. Kérjük, terjesszék a jó hírt!
A „Nincs klímavészhelyzet, ezt üzenjük az embereknek” című üzenetünk így szól:
Az utóbbi évtizedekben a közvéleményt félelemkeltő történetekkel árasztották el, azt
állítva, hogy a globális hőmérséklet katasztrofálisan megnő.
Klímaaktivisták szerint a közelgő végzetet az emberi tevékenység által előállított
légköri CO2 mennyiségének növekedése idézi elő. Megoldásként az úgynevezett nettó nulla
emissziós politikát javasolják, az iparosodás előtti - az 1700-as évek végének megfelelő - CO2kibocsátást megcélozva.
Ezek az aktivisták azt is sulykolják, hogy pánikolni kell, mert fogy az idő: „Vigyázzunk,
mert már csak öt percünk maradt éjfélig. Ezért haladéktalanul cselekednünk kell!” Sok ezer
kutató azonban nem ért egyet; a CLINTEL (Klímaintelligencia) szakértői nyilatkozatát
(https://clintel.org/world-climate-declaration/) 1400-nál is többen írták alá.
Vajon miért van olyan nagy különbség a klímaaktivisták félelemkeltő narratívája és
azon optimista klímakutatók üzenete között, akik szerint nincs klímavészhelyzet? Mielőtt
folytatná az olvasást, kérjük, nézze meg video-üzenetünket! Címe: A konszenzus találkozik a
CLINTEL-lel: https://www.youtube.com/watch?v=6rQCijG6Xhg
Kevesen vannak tisztában azzal, hogy az összes ijesztő klímaelőrejelzést számítógépes
modellek révén generálták. Sokféle összetett szakterületen szerzett tapasztalatainkból jól
tudjuk, hogy mennyire félrevezető lehet a számítógépes modellezés.
Gondoljunk például a számtalan téves modell-előrejelzésre a gazdaságban, vagy a
közelmúltbeli járványmodellezési hibákra. A számítógépes modellek kimenete teljes
mértékben a modellkészítők által beépített előfeltételektől függ. Az elmúlt 50 évben az éghajlati
modellek globális felmelegedésre és azok súlyos hatásaira vonatkozó összes előrejelzés
tévesnek bizonyult. A mérnöki világ minősítése szerint: használhatatlanok.
Emlékeztetünk arra, hogy Antonio Guterres ENSZ-főtitkár számos „utolsó”
figyelmeztetésében (pl. “ öt perc múlva éjfél lesz!” ) számítógépes szimulációkra hivatkozik,
nem a valós világra. Greta Thunberg az Egyesült Államok Kongresszusa előtt bevallotta, hogy
pánikkeltő kijelentésének (“Azt akarom, hogy ne reménykedjetek, hanem azt, hogy
15

pánikoljatok!”) nincs tudományos alapja (https://www.youtube.com/watch?v=t_hfwOGciH4).
E tényt azonban a média nem terjeszti.
A kérdést közelebbről szemügyre véve azt látjuk, hogy a klímamodellezés
előfeltételezései alapján az előre jelzett hőmérsékletek mindig túl magasak. Ennél még
tragikusabb, hogy a szélsőséges időjárási eseményeket – hőhullámok, aszályok, árvizek,
hurrikánok stb. – tudatosan használják fel szélsőséges klímaelőrejelzéseik alátámasztására. A
történelmi
összevetés
azonban
azt
mutatja
(Goklany
2020,
https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/02/Goklany-EmpiricalTrends.pdf), hogy a
mostani szélsőséges időjárási eseményekben nincs semmiféle rendkívüli jelleg.
A modellek (számítógépes szimulációk) tehát „túlságosan forrón” futnak, és hogy az
emberekre gyakorolt káros hatásokra vonatkozó előrejelzések több mint kétségesek.
Katasztrofális jövőt vetítenek előre, de e jóslatnak semmi köze nincs a valódi
megfigyelésekhez. Sokkal bölcsebb és biztonságosabb mérésekre hagyatkozni. A
tudománytörténet azt tanítja, hogy a jelentős előrelépések mindig az új mérőműszerekhez
kötődnek.
Gondoljunk csak az új James Webb űrteleszkóp által a világűrről készített látványos
képfelvételekre. Hasonló reményeket fűzhetünk azokhoz a modern műholdakhoz is, amelyek
1979 óta kiváló minőségű méréseket végeznek a Föld körül. A műholdadatok nem mutatnak
extrém felmelegedést, és ezt több millió meteorológiai léggömb-mérés igazolja:
www.weather.gov/bmx/kidscorner_weatherballoons
Hasznosítsuk tehát a hosszú évekre rendelkezésre álló hőmérsékletmérések bőségét! Ha
megnézzük az ipari korszak kezdetétől (1850-től) napjainkig (2020-ig) a globális
átlaghőmérséklet alakulását, a mérések alapján azt találjuk, hogy 2020-ban a hőmérséklet 1,1
oC-kal magasabb, mint 1850-ben volt.
Extrapoláljuk hát a műholdas hőmérsékletet 2050-ig, feltételezve azt, hogy az elmúlt 40
év (1980-2020) hőmérséklet-emelkedése szüntelenül és lehűléses szakasz nélkül folytatódik!
Ez a nagyvonalú előrejelzés 2050-ben 1,6 oC-kal magasabb hőmérsékletet jelez az 1850-es
hőmérséklet- értékhez képest. Most itt a nagy kérdés: vajon elrettentő-e egy 1,6 oC-os globális
felmelegedés? Egy ilyen eredménynek csakugyan az a mondanivalója, hogy „már csak öt perc
van éjfélig”?
Gondoljuk meg, mennyi a mai átlaghőmérséklet-különbség Oslo (az Északisarkvidékhez közeli nagyváros) és Szingapúr (az Egyenlítő melletti nagyvárosok egyike)
között! A mérések szerint a különbség 22 oC, hússzor nagyobb, mint az 1850 és 2020 közötti
globális felmelegedés, és csaknem 14-szer nagyobb, mint az 1850 és 2050 közötti „ijesztő”
globális felmelegedés.
A hatalmas, 22 oC-os középhőmérséklet-különbség ellenére mindkét város virágzik, és
polgáraik élvezik az életet. Miért mondogatják tehát a médiában, hogy 1850 és 2050 között egy
1,6 oC-os melegedés katasztrófához vezet („itt a vég”), miközben Oslo és Szingapúr 22 oC-os
különbsége semmiféle problémát nem jelent?
A helyes válasz az alkalmazkodás! Az emberiség történelme lenyűgöző. Természeti
környezete hatalmas változások során esett át, beleértve a Föld éghajlatának jelentős változásait
is. Találékonyságának köszönhetően az ember minduntalan okos megoldásokat agyalt ki arra,
hogy újra és újra megbirkózzon az előtte álló kihívásokkal. Ha ellátogat Oslóba és Szingapúrba,
meggyőző bizonyítékokat talál arra, hogy az ember képes alkalmazkodni 22 oC-os éghajlati
különbségekhez.
Más érdekességre is felfigyelhetünk. A diagnózis szerint a fokozatos globális
felmelegedés nem jelent komoly problémát, ugyanakkor a CO 2 szerepére nem éltünk semmiféle
előfeltételezéssel. Úgyhogy a diagnózis ugyanúgy érvényes azok szemével nézve is, akik azt
szeretnék hinni, hogy a jelenlegi globális felmelegedést teljes mértékben a CO2 okozza.
Ne feledjük, hogy az 1900 körüli lehűlési időszakban és a hatvanas évek melegedés
nélküli időszakában a légkör CO2-koncentrációja rendületlenül emelkedett tovább. Tehát e két
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időszakban az anomális hőmérsékleti viselkedést vitathatatlanul az anyatermészet okozta.
Ugyanez vonatkozik az Oslo és Szingapúr közötti nagy éghajlati különbségre is.
Végezetül még egy üzenet azoknak, akik még mindig azt gondolják, hogy a CO 2kibocsátás környezetszennyezést jelent. A CO2 minden földi élethez nélkülözhetetlen. A
légköri CO2-többlet elősegítette a globális biomassza tömegnövekedését. Ami a mezőgazdaság
számára is nagyon kedvező, hiszen világszerte emeli a terméshozamot.
Ha még ez az életbevágó tény sem hat meggyőzően, kérem, vegye észre, hogy modern
atomerőművek révén bőven van időnk egy nagyrészt nulla kibocsátású globális
energiarendszer létrehozására. Az azonban nagy kérdés, hogy a nulla kibocsátás értelmes céle.
Arra a következtésre jutottunk, hogy nem szabad megijednünk a nemzetek feletti
intézmények – mint például az ENSZ és a WEF (Világgazdasági Fórum) – rémisztő
történeteitől. Különösen nem volna szabad a gyermekekben időjárási események
felhasználásával (https://thenewamerican.com/wef-un-push-compulsory-climate-education-totransform-kids-into-enviro-activists/) klímaszorongást kelteni.
A kis jégkorszakot követő (már 1700 körül kezdődő) fokozatos globális felmelegedés
tény, de nem okozott komolyabb problémát. Azt tanácsoljuk, hogy „élvezzük a mai éghajlatot,
mert a kis jégkorszak történetei mind azt tanúsítják, hogy a hideg éghajlat viszontagságokkal
teli!”
És ha továbbra is befektetünk az innovációba, az emberiség könnyedén meg fog tudni
birkózni a felmelegedés esetleges folytatódásának mindenféle hatásával. Meg kell tehát
akadályoznunk a demoralizáló és múltba visszavető mitigációs („klímavédelmi”)
megoldásokat. Azok ugyanis hanyatláshoz és szegénységhez vezetnének.
Ehelyett a tudományon, a technológián és az oktatáson alapuló alkalmazkodás erejére
kell összpontosítanunk. Ez egy olyan korszakhoz vezet, amelyben mindenki jólétben élhet.
Tartson Ön is velünk!
Guus Berkhout, geofizikus, professzor emeritus, a Holland Királyi Művészeti és Tudományos
Akadémia (KNAW) tagja, a CLINTEL elnöke
A teljes nyilatkozat elérhető az Energiapolitikai Társulat 2000 honlapján.
Magyar fordítás: Szarka László Csaba
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Energiabiztonságunk növelése „gyorsindítású” gázturbinával
A napokban látott napvilágot a hír arról, hogy a MVM1 tervei szerint villamos hálózatunk
stabilitását -melyet a megújuló áramtermelés időjárás függése veszélyeztet- gyorsindítású,
kombinált ciklusú CCGT2 blokkok üzembeállításával kívánjuk megőrizni. A régen várt,
üdvözlendő gondolat egyre komolyodó veszélyt kíván elhárítani, mint azt a 1. sz. ábra mutatja.
Ugyanis jól látszik, hogy villamos hálózatunk frekvenciája inkább az alsó biztonsági határ
közelében (49,95 Hz) tanyázik. Ami egyértelműen azt jelenti, hogy az áramfogyasztási igény
nagyobb, mint a termelés. A sok induktív fogyasztó -aszinkron villamos motor- ugyanis meddő
áramot is kíván, amit csak a forgógépek termelnek, a PV naperőművek, de még a
szélgenerátorok sem. Erre ugyanis nincs technikai lehetőségük. A veszély pedig abban áll, ha a
szűk alsó határt a frekvencia nagy sebességű zuhanása átlépi azt a csekély kapacitású, főként
fosszilis alapanyagú (szinkron) forgógépes erőművünk nem tudja automatikusan kiszabályozni.
A folyamat pedig öngerjesztő módon a villamosenergia termelés megállásához (black-out)
vezethet.

1 sz. ábra
2022 évi frekvenciamenetünk a technikai beavatkozás igényét erősíti

Végezzünk hát egy -könnyen ellenőrizhető- mérnöki számítást arra vonatkozólag, hogy
mennyiben érdemes a kormányunk által villamos fejlesztésre meghirdetett 2030-ig ráfordítható
16 milliárd Euro egy bizonyos részét a hírekben CCGT technikaként említett megoldásra
költeni.
Ám a döntéshez előbb érdemes megvizsgálnunk két műszaki kérdést, ami tulajdonképpen
csupán egy. A sok létező típusból, melyek összefoglaló neve a CCGT betűszó, melyik felel meg
nekünk a hálózat stabilitásának megőrzésére? A „gyors indítás” ugyanis nem műszaki fogalom,
csupán vágyott célunk arra, hogy az időjárás hisztérikusan gyors változásai, amit a nagyszámú,
egymástól távol lévő PV napelemparkunk ott helyben azonnal követ, földgázra alapozott
fosszilis erőműveink ellensúlyozni tudják. Abban biztosak lehetünk, hogy azonnal nem, csupán
jelentős késéssel tudják megtenni. A gázturbina ugyanis egy nagy „tehetetlen” tömeget forgató
gép. Mellyel a naperőművek nagyságrendekkel nagyobb sebességű áramtermelési változásait
követni merész vállalkozás. A gázturbinának ahhoz, hogy elérje az áramtermeléshez szükséges
1
2

Magyar Villamos Művek
Closed-cycle gas turbine, vagy Combined Cycle Gas Turbine Plant
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fordulatszámot, jelentős idő kell. A jobb erőművi hatásfok miatt alkalmazott, hozzá „kapcsolt”
gőzturbina méginkább lomha szerkezet, jelentősen nagyobb forgórész tömege miatt. A villamos
rendszerirányítás egyik ökölszabálya az adott időn (15 perc) belül lehetőleg automatikusan
bekövetkező fel vagy le szabályozás, annak érdekében, hogy a hálózat feszültsége és
frekvenciája a stabilitást jellemző szűk határok között maradjon. (1. sz. ábra)
A CCGT betűszó egyik jelentése magyarul zártciklusú gázturbina. A másik jelentése talán
közelebb áll az MVM által meghirdetett építési szándékunkhoz, hiszen kombinált ciklusú
gázturbinás erőművet jelent. Természetesen már van ilyen nekünk. A 2011-ben Gönyűn átadott
bruttó 433 MW villamos teljesítményű, földgázt égető erőmű. Jellemző adatait az 1. sz. táblázat
mutatja be.
1. sz. táblázat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gönyűi Erőmű
Bruttó villamos teljesítménye
Nettó villamos teljesítménye
Gázturbina villamos teljesítménye
Gőzturbina villamos teljesítménye
Minimum terhelés
Indítási terhelés
Gázfelhasználás (kb.)
Hűtővíz felhasználás (kb.)
Terhelés változtatási sebesség
Indítási idő:
forró indítás (leállítás után 8 órával)
hideg indítás
Gázturbina önálló hatásfoka
Tervezett üzemidő
Éves üzemidő
Erőmű hatásfoka

433 MW
425 MW
285 MW
148 MW
210 MW
100 MW
75 000 m3/h
30 000 m3/h
13 MW/perc
35 perc
2 óra
39 %
30 év
2500 üzemóra/év
59 %
Forrás: BME

Azt, hogy kellően gyors indítású-e bízzuk a vele üzemeltetési tapasztalatot szerzett
szakemberekre. Mi itt csupán azt említjük meg, hogy folyamatos alapjáratú üzeme nélkül a
viszonylag gyors igényű változásban korlátozottan tud részt venni. Ezt mutatja ugyanis az 1.
sz. táblázat 6. és 9-12. sora.
A Litéren 1995-98 között épült 120 MW-os erőművi blokkok cseppesített gázolajjal
működnek. (Adatforrás MAVIR3) Igen, a CCGT betűszó másik jelentése szerinti zárt ciklusú
gázturbinák felépítésüknél fogva többfajta közeggel, éghető és inert 4 gázokkal, így akár
levegővel is üzemelhetnek. A hőt külön kell a nem éghető gázba táplálni. Az éghető gázok
sorába tartozik a szintézis gáz (vagy syngas) is, ami főként szénmonixidból és hidrogénből áll.
Tehát lignitből és egyéb szénféleségekből is termelhető. Mint ahogy import szénből hazai
iparunk folyamatosan előállítja. Elégetve széndioxid kibocsátása a földgázénál kedvezően
kisebb. A napenergiából termelt árammal való vízbontás hidrogénjének gázturbinás égetése
több energiát emészt, mint amennyit szolgáltat…
Sajnos a gázturbinák hatásfoka a tüzelőanyagtól kevéssé függ. A technológia ma még 40%
körül tart. Talán ezért is próbálkoznak a füstgázban elvesző hulladékhő többfajta technológiájú,
további „áramtermelésre fogásával”. A teljesség igénye nélkül a szintén CCGT-nek nevezett
technológiák -angol nyelvű- betűszavai: IGCC, ISCC, COGAS, HRSG és továbbiak...
3
4

Magyar Villamosrendszer Irányító
nem éghető
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A Veszprém megyei Litér közelében fekvő gázturbinás erőmű látképe
Fotó: MTI/H. Szabó Sándor

Optimistán feltételezhetjük, hogy hamarosan kétmilliárd köbméterre növekszik éves földgáz
kitermelésünk, s így hazai forrásból üzemeltethetjük új gázblokkjainkat. Ezzel villamos energia
szuverenitásunk egyik lábát megtaláltuk. Az éves 2 milliárd köbméter saját földgázt 1000 MW
összteljesítményű gázturbinás erőműben égethetjük el. A jobb hatásfokú (64%) gáz
felhasználást akkor kapjuk, ha a gázturbina kipufogó gázával vizet melegítve egy gőzturbinával
is áramot termelünk. Így jön létre a „kombinált ciklusú” gázturbinás erőmű összesen közel 1600
MW teljesítménnyel, évi 8000 óra üzemidővel. Elmondhatjuk tehát, hogy hazai földgáz
vagyonunk felhasználására a ma ismert legkorszerűbb, legjobb villamos áram termelő módszert
alkalmazhattuk.
Viszont az időjárás gyors változására a lehető legkisebb tömegű eszközök tudnak hasonló
sebességgel reagálni. Ilyenek például a teljesítmény elektronikai összeállítások, melyekben a
szabad elektronok a teljesítmény hordozói. Például az elektronikusan vezérelt mesterséges
inercia5, ami jelentheti egy szabályozott fordulatszámú kellő tömegű forgógép szükség szerinti
alkalmazását. Vagy egy megfelelő kapacitású szinkron generátor elektronikus modellje
biztosítja a szükséges meddő teljesítményt. Nagykapacitású -vegyi energiát tárolóakkumulátorokkal kombinálva a villamos hálózat stabilitása kellő gyorsasággal helyreállítható.
A beavatkozás mértékének itt csupán a technikai lehetőség szab határt. Néhány MegaWatt 6
viszonylag kis helyigénnyel építhető meg. Ám vannak egyéb ismert módszerek is.
Végül a példa kedvéért nézzük meg, hogy 100 MW teljesítőképességű „nagyfeszültségű”
akkumulátortelepben (LiFe) mennyi villamos energia tárolható, illetve mobilizálható? Például
egy 512 Volt feszültségű 25,6 kWh tároló képességű akkumulátor egység tömege 280 kg. Ez
azt jelenti, hogy kilogrammonként 0,091 kWh villamos energiát tud tárolni. A 200 MWh
energia tárolásához 7813 db hasonló cellára van szükség. A teljes berendezés tehát közel 2100
tonna tömeggel bír…
(Részletek a www.energiaakademia.lapunk.hu honlapon.)
Livo László
5
6

tehetetlen tömeg
egymillió Watt teljesítmény
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A Magyar Nemzeti Bank és a pénzverés kapcsolatáról,
Körmöcbányáról, szakmánkról nagyon röviden…
A kezdetekben Körmöcbánya az aranytermelése okán, az ott létrejött, és technikailag
folyamatosan fejlődő bányászat és kohósítás, majd Károly Róbert pénzreformja következtében
a magyar királyság legfontosabb pénzverdéje itt alakult ki. Természetesen mindez, a több
évszádon át ott folyó nemesfém bányászat, valamint a nemesfémek kohászatának olyan magas
fokát jelentették, hogy mind az ezüst, mind az aranypénz alapanyagának – más országok és
bányahelyekkel összehasonlítva – kiemelkedően tisztaságú nemesfém egyenletes gyártását
jelentette. A Körmöcbánya a pénzverés kohászatának kiszolgálását jelentette több évszázadon
keresztül. Bizonyítja ezt összehasonlítva még így utólagosan is a Magyar Nemzeti Múzeum és
az ELTE Régészeti Intézet Éremtáraiban lévő eredeti ezüst- és aranypénzek jelenkori gammaspektrométerrel (fémösszetétel elemzővel) mért eredményei, ezek alapján, nyomon követhető
volt a magyar pénzérmék tisztasága, minősége.
I. István király első ezüstpénzei, majd I. Károly király első aranyforintjai, és később
szinte napjainkig minden más nemesfém pénzek összetétele azonos összetétellel készültek.
Pontosabban forgalomba soha nem kerültek összetételhibás, vagy alakhibás érmek, vagy
pénzek – bizonyítják a különböző korokból vett érmék vizsgálati eredményei (ezeknek egy
jelentős részét magam végeztem el az MNB-ben.
Ezek az eredmények egy folyamatosan fejlődő, de már a kezdetekben is biztonsággal
működő pénzverdét feltételeznek és bizonyítanak. Hátterében a legjobb metallurgiát és a
pénzverés alakító műveleteit kidolgozó kohászatot jelentette, míg ez más országokban
(gyakorlatilag Európában) nem mindig volt így. Hiszen fennmaradtak levelek és okiratok, hogy
évszázadok alatt hányszor és mely uralkodók kértek a magyar királyoktól körmöcbányai
pénzverőket, hogy a saját országukban a biztonságos, állandó összetételű forgalomképes
nemesfém érméket verethessenek. Az első írásban fennmaradt kérés és levél a minden oroszok
cárjától érkezett kérés Hunyadi Mátyás királyunkhoz, de a bécsi pénzverde is számos esetben
kért pagamentum gyártáshoz, vagy verőtő véséshez szakembereket (bécsi levéltárban olvasható
már elektronikusan is).
I. Ferdinánd királynak már 1541-ben természetes volt, hogy a körmöci verdét utasítja a
bécsi verde „segítésére”. Ugyanakkor II. Lajos király özvegye, Habsburg Mária királyné – mint
a Németalföld kormányzója – is magához rendelte számos alkalommal Wolfgang Guglingert,
a körmöcbányai vezetőt, hogy IV. Károly német-római császár országai pénzverdéinek szakmai
segítséget, vésnököket adjanak kölcsön.
A trianoni döntés után a körmöcbányai pénzverde is „három részre szakadt”, mivel a
verőtövek, gépek, szakemberek egyharmada helyben maradt, egyharmada Bécsbe került és
egyharmada Budapestre került. Ebből nőtte ki magát a budapesti Állami Pénzverő – kisebb
időszakonként változó névvel ugyan, de a Budapestre került verde az itteni kezdetektől
nemesfém alapú és egyéb pénzgyártásra alkalmas ötvözetek olvasztását, meleg- és
hidegalakítását és 1924 után a mindenkori forgalmi- és emlékérméket a Magyar Nemzeti Bank
részeként végezte és teszi ezt jelenleg is ugyanolyan biztonsággal és pontossággal.
Természetesen a körmöcbányai és a budapesti pénzverde évszázadokon át a legszebb,
minőségében garantált nemesfém dísztárgyakat és ékszereket is gyártott, s ez a tevékenysége is
világhírű volt. A rendszerváltás után ez a két gyártási terület szétvált, sajnos ez a szervezés, és
a „divat” változása nem tett jót, ma már csak az érmegyártás maradt fenn Budapesten az MNB
részeként – természetesen a világszínvonal megtartásával.
Ez a kis cikk csak éppen felvázolja a magyar emlékérem- és forgalmiérme-gyártást,
amely az utóbbi közel 100 év alatt már a Magyar Nemzeti Bank irányítása alatt történt. A
Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont a Magyar Nemzeti Bank alá tartozó intézmény, mely
2022. március 15-én „A pénz útja” kiállítását megnyitotta a Budapest, Krisztina krt. 6. szám
alatt (a korábbi Posta palota felújított épületében), melynek megtekintését mindenkinek jó
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szívvel ajánlok. A kiállítást világszínvonalú és korszerű tárlatvezetés személyre szabottan
biztosítja.
Emiatt a nemrég véletlenül hozzám került „Az aranyvonat” című kisfilm, amely a
Magyar Nemzeti Bank megbízásából készült, a jegybank dolgozói hőstetteinek állít emléket. A
Szász Attila rendezésében megvalósult alkotás a II. világháború fenyegetése elől menekített
magyar aranytartalék történetét mutatja be, eddig nem ismert részletekkel és izgalmakkal teli
fordulatokkal – derült ki az MNB közleményéből.
Az aranyvonat története a Magyar Nemzeti Bank és a magyar történelem egyaránt
fontos fejezete. A jegybank megbízásából elkészült alkotás a második világháború során
nyugatra menekített magyar aranytartalék útján vezeti végig a nézőt. A dokumentarista
elemekre épülő, narrációval és színvonalas színészi játékkal forgatott Aranyvonat legendája
hamarosan a nagyközönség előtt is debütál, ugyanis 2022. október 31-én az M5 csatorna 19
órától kezdődően tűzi műsorra a filmet (ismétlés az M5 csatornán 2022. november 1-jén 12.55kor.).
A Cannes Corporate Media & TV Awards évente díjazza a világ legjobb corporate
filmjeit, online médiaprodukcióit és dokumentumfilmjeit az egyik legfontosabb filmes
központban: a franciaországi Cannes-ban. Ez az egyetlen olyan corporate film fesztivál,
amelyet a játékfilmekről és reklámfilmekről híres városban rendeznek. A nemzetközi versenyen
film gyártók, ügynökségek, televíziós csatornák, valamint diákok vehetnek részt. A 2022-es
megmérettetés során, a történelmi jelentőségű Aranyvonat legendája című filmet ezüst
Delfin-trófeával díjazta a szakmai közönség a History and Personalities/Portraits
kategóriában.
Az alkotást Szász Attila rendezte Köbli Norbert forgatókönyve alapján. A szerzőpáros
korábban is számos neves történelmű vonatkozású, valós eseményeken alapuló filmalkotást
jegyzett. A forgatást szakértőkkel, többek között történészekkel közös, hosszú kutató munka
előzte meg annak érdekében, hogy a megfilmesíteni kívánt történet a lehető legpontosabban
tükrözze a valós eseményeket. Az Aranyvonat legendája mindenki számára tartogathat
érdekességet történelmünk e jelentős, mégis háttérbe szorult eseményéről.
Valójában az Aranyvonat történetét a jegybank hősei írták. 1945-ben, a II. világháború
legsötétebb óráiban 230 jegybanki dolgozó családtagjaikkal együtt arra a feladatra vállalkozott,
hogy a nemzet vagyonát, az aranytartalékot és más értékes kincseket Ausztriába menekítsék.
A nyugatra tartó vonaton a jegybanki hősök közel harminc tonna aranyat, nagy értékű
devizatartalékot, Mátyás király corvináit és a méteretalon platina rúdját szállították, valóban
filmbe illő bátorsággal.
Már biztonságosabb területre érve, az értékeket egy alpesi faluban található bencés
apátság templomának kriptájában tárolták. Ellenállva a német és a nyilas utasításoknak, a
kincseket a közeledő amerikai csapatoknak adták át. A jegybank egykori dolgozói történelmi
jelentőségű tette nagyban hozzájárult a háború utáni gazdaság újjáépítésében és a forint
megszületésében, mivel a háborút követően, 1946 nyarán a harminc tonna aranytartalékot is
tartalmazó szállítmány hiánytalanul visszajutott hazánkba.
Ez az arany állhatott fedezetként az 1946. augusztus 1-jén bevezetett forint mögött, és
ezáltal a háború utáni gazdasági és pénzügyi konszolidáció egyik fő pillére lett.
A film itt megnézhető, mindenkinek szívből és szeretettel ajánlom, mivel a Hírlevél
megjelenésekor a tv-s adások már lementek, így a fenti linkre kattintva saját számítógépünkön
is látható.

Káplánné Juhász Márta km.
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DR. FRICZ-MOLNÁR PÉTER

Pontosítás a „Letűnt városkapuk nyomában: az első ismert
selmeci várostérkép” című tanulmányomhoz
Az idén szeptember 23-án megjelent OMBKE Hírlevél 2022/38. számában 7 a Mikoviny
Sámuel készítette 1738-as selmecbányai várostérképről és az egykori, de mára letűnt
városkapukról, valamint azok vélt mai helyeiről is írtam. A selmeci kartográfia kiváló ismerője,
kutatója és készítője, Miklós Ákos a. Dalospacsirta kiegészítő és részben más kortárs források8
alapján jobbító szándékú pontosításokat tett, melyeket – a selmeci szellem jegyében – örömmel
és barátsággal elfogadtam, az alábbiak szerint:
1. 1879-ben – és nem 1889-ben – bontották el a Szentantali-kaput,9 melyet Bél Mátyás
Korponai-kapuként írt le.10
2. A Farkas-kapu (Farkascher thor, Mikoviny leírásánál: „I.”) az akadémiai erdészeti
palota lépcsőjével szemben – nem pedig az erdőszéli mai Vodárenská és Úvozná utcák
találkozásánál – volt és 1788-ban bontották el. Részemről a Mikoviny-térképen (de nem
a névleírásánál) az „I” és az „L” betűk rendkívüli, szinte megegyező hasonlósága,
összekeverhetősége okozott gondot, de más (itt és itt letölthető) kortárs források
tisztázzák a Farkas-kapu egykori, említett helyét.
3. A Kampel-kapu (Champel thor, Mikoviny leírásánál: „L.”) feljebb, a Glanzenberghegy alatt – vélhetően az Úvozná utca felső részén – volt, így a tanulmányomban a 4.
képen piros körrel jelölt Kampel-kapu téves, mert a XIX. századi metszeten a piros
jelölés valójában a ma is álló kapuív, mely a plébániatemplom főhomlokzatától délre, a
Jána Palárika (egykori Plébánia) utca fölött található. Ugyanakkor az 1740-es években
ebben az utcában a plébánia sarkán volt egy kapu.
4. A tanulmányom 4. képén világoskék ellipszissel jelölt Kamaraházi-kapu a Kamaraház
alsó (délkeleti) végén és – nem a képen látható felső részén – állt, egyebekben a
tanulmányban a helyleírás pontos.
5. Az egykori Vöröskúti-kapu (Rotbrunner- vagy Roxer-kapu) a mai Joerges-ház felső
végéhez kapcsolódott és Selmecen a burkolatban eltérő kövekkel kirakva meg is jelölték
a helyét.
6. Ezen túlmenően a selmeci belső erődrendszert és ezek részeként a kapuk döntő részét
az 1770-80 körüli években elbontották és a Mikoviny által jelölt egyes – így a Farkas,
a Kampel vagy a Hauer (=Klopacska) – kapuk nevei minden bizonnyal személynévi
eredetűek voltak.
A fentieknek megfelelően pontosított tanulmányom itt érhető el.
Világost a geósnak!

7

https://www.ombkenet.hu/images/doku/2022/hirlevel/hirlevel_2022_38.pdf (letöltés: 2022.10.22.)
C. J. della Martina: Selmecbánya látképe 1764-ben (Osztrák Állami Levéltár, Bécs O367-fol); Selmecbányai belváros-részlet 1740 körül (Szlovák
Bányászati Levéltár, Selmecbánya, SBA HKÚ-6459); Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – historické jadro, Kalvária (Magdaléna Kvasnicová szerk.). Pozsony,
2004. 16, 27. [https://www.pamiatky.sk/Content/ZASADY/Banska_Stiavnica/01.1-text-BS.pdf (letöltés: 2022.10.22.), az országos műemléki hivatal által
Selmecbánya műemlékvédelmi területre kiadott védelmi irányelvek dokumentációja]
9
Tirts Rezső: A magyar turista kultúra keletkezése és a Szitnya-osztály Selmecbányán Trianon előtt az ezeréves Magyarországban. Budapest, 1943.
92.; Az egykori kapu helyén, a mai Szent Erzsébet kápolnán lévő emléktábla szerint is 1879-ben volt a bontás.
10
Bél Mátyás: Bányavárosok Selmecbánya. Sopron, 2006. 220.
8
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A világ legnagyobb szénhidrogén-bányászati szolgáltatója
arculatváltást jelentett be
A Schlumberger Limited a világ legnagyobb szénhidrogén-bányászati szolgáltatója. A
társaságot a Schlumberger fivérek, Conrad és Marcel alapította Párizsban 1926-ban. Ma már
négy központja van: Houston, London, Párizs és Hága. A 86 000 alkalmazottja több mint 140
nemzetiséget képvisel és több mint 120 országban dolgoznak. 2020-ban a teljes tőkéje 12,489
milliárd USD, az összvagyona 42,434 milliárd USD, teljes árbevétele 23,601 milliárd USD és
nettó árbevétele 10,518 milliárd USD volt. Vezérigazgatója (CEO = Chief Executive Officer)
Oliver Le Peuch.
A társaság 2022. október 24-én arculatváltást jelentett be, új szervezeti felállással, új névvel,
színsémával és logóval folytatja munkáját. Az arculatváltás nem a fosszilis energiahordozóktól
történő eltávolodást jelenti, hanem ez egy válasz arra, hogy az átszervezett és átnevezett
társaság (SLB) hogyan tudja alkalmazni képességeit az alacsonyabb széndioxid-kibocsátás
érdekében. Az iparágban „nagy kékként” ismert társaság világosabb kék színt és olyan logót
választott, amely a széndioxid-kibocsátás csökkentési görbéjét jelzi.

A régi logó

Az új logó

A társaság 2020-ban elindította az Új Energiák Üzletágát az alacsony széndioxid kibocsátású
és karbon-semleges technológiák fejlesztésére. Ugyanis számos szénhidrogén-termelő ügyfele
a hidrogén és más megújuló energiák, valamint az alacsony széndioxid kibocsátási termelési
technológiák felé mozdult el az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.
Forrás: OE Offshore Engineering, October 24, 2022
id. Ősz Árpád
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Élt hatvan évet?
Régi holland mondás: „Földet az Isten teremtette, Hollandiát pedig a hollandok.”
Előzmények
Hollandiában az 1902-ben és 1903-ban megalkotott bányászati törvény ideiglenes
monopóliumot adott a kormánynak a szén, a kálisó, majd 1908 után a többi ásvány, köztük a
kőolaj kutatására, feltárására és termelésére. Az ország közép-keleti és délkeleti részén
kezdődtek el a kutatások. Az Ásványkincsek Feltárásáért Felelős Állami Szolgálatot (State
Service for Exploration of Mineral Resources = ROD) 1902-en alapították, hogy az országban
fellelhető ásványkincseket felkutassa, és számba vegye. A ROD 1902-1924 évek közötti fúrási
kampányában találtak kőolajjal átitatott palát a Peel Horst déli oldalán. Az első kitermelhető
kőolajat a ROD Winterswijk várostól nyugatra 1923. február 23-án fedezte fel 1066 és 1083 m
mélység között. Az 1923. február 23-án és 24-én elvégzett rétegvizsgálat folyamán 1,5 hordó
(~240 liter) kőolajat tudtak a kútból kiemelni. 1924-ben Winterswijktől északra, a Gelria-1. és
-2. fúrásokban is kőolajnyom mutatkozott. Az ideiglenes kutatási, feltárási és termelési
monopóliumot, valamint a ROD-ot 1924-ben megszüntették és visszaállt az 1903 előtti
törvényben előírtak szerinti szabad kutatás feltárás és termelés. Ezt követően 1926-ban az állam
kőolaj-kutatási és feltárási koncessziót adott a Gerlia területre, azonban a további kutatások
során nem találtak ipari mértékű kőolajat. A Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) (Batavia
Kőolaj Vállalat) Hollandia öt keleti és északi tartományában kapott koncessziót. 1934 után
kezdte meg a kőolaj és földgáz szisztematikus kutatását. A gravitációs és mágneses mérések
után 1937-ben Meppelben és Coevordenben egy-egy meddő fúrást mélyítettek le. A második
holland kőolaj-felfedezés rendkívül érdekes volt. 1938-ban Hágában, a „A Vélemény” (De
Mient) parkban rendezték meg az „Élet a Holland Kelet-Indiában” (Living in the Dutch East
Indies) kiállítást. A parkban felállított bemutatásra szánt kis kapacitású rotari
fúróberendezéssel, az 500 m mélyre tervezett kút fúrása közben 1938. júliusában, 434 m-ben
nagy sűrűségű kőolajat találtak. A felfedezés ugyan nem volt nagy gazdasági jelentőségű, de
ösztönözte a kutatást Hollandia nyugat részén.
Ezt követően 1938-1943 közötti időszakban 25 kutatófúrást mélyítettek Hollandia nyugati
részén. A legmélyebb valamivel több, mint 1000 m mély volt. Hollandiában az 1940-es német
megszállása előtt még 12 meddő kutatófúrást mélyítettek. Végül 1943. februárjában a BPM
Coevorde-3. fúrásával felfedezte a Schoonebeek kőolajmezőt, amely akkor Nyugat-Európa
legnagyobb szárazföldi kőolajmezőjének bizonyult. A kőolajtároló réteg alsó kréta korú
homokkő, amely 803 és 828 m között van. Az 1938-as Mient-I. fúrás kőolajtalálata ugyan
felpörgette a Nyugat - Hollandiai-medence kutatását, azonban BPM Delft közelében lévő 1944es és 1947-es fúrásai sem találtak ipari mennyiségű kőolajat. Közben 1947-ben a Shell és a
Standard Oil Co. közösen megalapította a BPM utódját, a Nederlandse Aardolie Maatschhappij
BV (NAM)-t (Holland Kőolaj Vállalat). A NAM 1952-ben Berkel közelében lemélyített fúrásai
sem találtak kőolajat. Az 1947-ben elindított szeizmikus és graviméteres mérések több helyen
is jeleztek szénhidrogén felhalmozódására alkalmas szerkezeteket. Ezek alapján 1953-ban
megtalálták a Rijswijk, majd 1955-ben a Pijnacker könnyűolaj, továbbá 1955-ben a Lier
földgáz, 1956-ban az Ijselmonde kőolaj/földgáz és Wassernaar kőolajmezőket. Végül a
Rijswijk - koncesszió összesen 10 kőolajmező felfedezéséhez és termeléséhez vezetett,
amelyek össztermelése 1994-ig 200 millió hordó (~31 980 000 m3 ~27 183 000 tonna) kőolaj
volt.
Az ország keleti részén 1947 és 1952 között 67 000 km hosszban végeztek szeizmikus
méréseket. Ez számos földgázmező felfedezéséhez vezetett. 1948 júliusában a CoevordenWest-2. fúrás 2785 m mélységében földgáz találtak. Ez volt akkor Hollandia legmélyebb
szénhidrogénkútja. Egymást követték a földgázmezők felfedezése: 1949-ben a Gdula és a
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Bruijn, 1951-ben a Tubbergen és Wanneperveen, 1955-ben a Twente, 1956-ban a De Lutte és
a De Wijk mezőket találták meg. A Groningen szuperóriás földgázmező felfedezése előtt 98
kutatófúrást mélyítettek, 257 653 m összhosszban. A legmélyebb fúrás a Dwingeloo-1. volt,
amely 1955-ben érte el a 3800 m talpmélységet.

A Mient-I. fúrás emlékműve

Hollandia szárazföldi kőolaj (piros) és földgáz (zöld)
mezői

Groningen szuperóriás földgázmező
Hollandia északi részén, Groningen tartományban 1952-től kezdődően több kutatófúrást is
lemélyítettek (Haren-1., Helenaveen-5A., Ten Boer-1., TBR-1.), azonban ezek meddőnek
bizonyultak. A Delfzijl és Slochteren közelében lévő földtani szerkezeti tetőre tervezett fúrást
1956-ban elhalasztották, miután a szuezi válság a figyelmet a már bizonyított kőolajmezők
továbbfejlesztésére irányította. Végül a NAM 1959. május 29-én kezdte el mélyíteni Slochteren
település mellett a Slochteren-1. kutatófúrást. A 3000 m mélységű fúrásban 1959. július 22-én
fedezték fel az ipari méretű földgázt. Ettől a fúrástól 2,3 km távolságra délkeletre a Slochteren2. fúrásban – ugyanabban a rétegben – szintén földgázt találtak. Azonban, csak amikor egy
további fúrás, a Slochterentől 20 km-re északkeletre, Delfzijl közelében lemélyített Delfzijl-1.
fúrás is szintén nagy mennyiségű földgázt talált 1960. január 26-án, akkor derült ki ezeknek a
felfedezéseknek a jelentősége. Ugyanis megállapították, hogy az összes kútban azonos réteg
tárolja a földgázt (Rotliegend homokkő), azonos a földgáz összetétele és azonos mélységben
van a gáz-víz határ, ami azt jelenti, hogy nem három különálló felfedezésről van szó, hanem
egy szuperóriásról – a Groningen-földgázmezőről! Ezek hatására visszatértek a TBR-1.
fúráshoz és továbbmélyítették, s ott is megtalálták ugyanazt a földgázt. A földgázmező teljes
lehatárolása és feltárása utáni adatok: a mező 900 km2 területű, északról délre 45 km
hosszú és keletről nyugatra 25 km széles, a földgáztároló réteg (Rotliegend homokkő)
vastagsága 130-140 m, kitermelhető földgázkészlete 2 820 milliárd m3! A Rotliegend vagy
Slochteren homokkő alsó-permi korú, elsősorban folyami homokkő. Porozitása
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(hézagtérfogata) 15-20 %, permeabilitása (áteresztőképessége) 0,1-3000 mD között van. A
Groningen tartomány egészére kiterjedő koncessziót 1963. május 30-án királyi rendelettel adták
ki. A groningeni koncesszió területén 1963 óta – a Groningen-mező mellett – 27 kisebb
szénhidrogénmezőt fedeztek fel. A második legnagyobb szárazföldi földgázmező, az
Annervee-mező is itt van, 75 milliárd m3 kitermelhető vagyonnal. Az 1959 óta tett számos
felfedezések ellenére a Groningen-földgázmező továbbra is a legnagyobb Nyugat-Európában
és a tízedik legnagyobb a világon. Összehasonlításképpen az 1979-ben felfedezett Trollföldgázmező, az Északi-tenger legnagyobb tengeri földgázmezőjének kitermelhető készlete 1
325 milliárd m3.

Groningen-földgázmező helye

Groningen-földgázmező földtani metszete

A Groningen-földgázmező felfedezője és üzemeltetője a NAM, amely a kezdetben vonakodott
nyilvánosságra hozni felfedezésének méreteit, mert félt attól, hogy versenytársak özönlenek a
térségbe. Végül a méreteket 1960. október 14-én hozták nyilvánosságra. Az 1959. július 22-én
megtalált groningeni földgáz felfedezése megváltoztatta a holland energiapolitikát, amely
néhány évvel később új kutatási és feltárási szakaszba vezetett a szárazföldön és a tengeren. A
2 820 milliárd m3 földgázkészlet a koncessziók feltételeit is alapjaiban változtatta meg. Abban
az időben a földgázt elsősorban a kőolajtermelés melléktermékének tekintették. Erre az
energiaforrásra nem volt nagy kereslet, az ipar elsősorban a szénre és a nehéz fűtőolajra
támaszkodott. Másrészről az volt az általános elképzelés, hogy 2000 körül az atomenergia fog
széles körben elterjedni és nem tudnak majd mit kezdeni a fosszilis szénhidrogénekkel. Ebben
az összefüggésben úgy tűnt, hogy a groningeni földgáz gyors felhasználása szükséges. A
holland kormány arra ösztönözte a lakosságot és az iparágakat, hogy alakítsák át
berendezéseiket szén helyett földgázra. Létrehozták a szükséges szállítási és elosztási
infrastruktúrát, s így a groningeni földgáz – az export ösztönzése mellett – a holland gazdaság
hatalmas átalakulását is elősegítette. Az ország szénbányáit bezárták. Ezt követen a földgáz
Hollandia energiaellátásának központi elemévé vált. A következő években gyakorlatilag egész
Hollandia hozzákapcsolódott a groningeni földgázhoz. A földgáztermelésből származó
bevételek fontossá váltak a II. világháború utáni holland jóléti állam fejlődésében. A Het
Financieele Dagblad című újság szerint az elmúlt 60 év alatt – az inflációval kiigazítva – a mező
összesen 428 milliárd euró nyereséget hozott, amiből a holland államnak 363 milliárd euró
haszna volt.
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Slochteren-1. kutatófúrás

Földgázmező hivatalos felavatása
1963. július 25.

A groningeni felfedezés óriási mérete arra késztette a szakembereket, hogy a nagyhozamú
termelő kutakat szorosan egymás mellé telepítsék (bokorfúrások, irányított és ferde kutak) és
termelési egységeket alakítsanak ki. A földgázmező hivatalos felavatása ugyan 1963. július 25én megtörtént, azonban a földgáz kitermelése 1963. decemberében indult egy 6 kútból álló
termelési egységgel. Jelenleg 300 kút üzemel 29 termelési egységgel, központi vezérléssel,
amely az egyenletes kitermelést (egyenletes nyomáselosztást) biztosítja.

Termelési egységek
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Kútcsoport

Termelési egység

Groningen 1963 óta Nyugat-Európa földgázellátásának egyik fő bázisa volt. 2013-ig 2 057
milliárd m3 földgázt termeltek ki a mezőből. Még 60 év után is 450 milliárd m3 kitermelhető
földgáz van mezőben. (Összehasonlítás: 2018-ig Magyarország kezdeti földtani éghető
hagyományos földgáz vagyona 426,0 milliárd m3 volt és összesen kitermeltek 236,2 milliárd
m3 éghető földgázt.)

A groningeni földgázmező termelése (milliárd m3/év)

A földgáz kitermelése azonban a mező felett talajsüllyedést és földrengéseket eredményezett.
Amíg Hollandia évente átlagosan 2 mm-t süllyed, addig groningeni földgázmezőnél ez 7 mm.
Ezt a süllyedést a földgázt tároló homokkő nyomásesése okozz(hatj)a. A süllyedéssel
foglalkozó bizottság szerint 2018-ban a süllyedés legmélyebb pontja 37 cm-rel volt lejjebb,
mint 1963-ban. A bizottság 2020-ban azt feltételezte, hogy ez 2080-ra 46 cm-re is nőhet. Az
első földrengést 1991. december 4-én észlelték, amelynek erőssége a Richter-skála szerint 2,4
volt. A NAM 1993-ban, az elvégzett vizsgálatok alapján beismerte, hogy kapcsolat van a
földrengések és a földgázkitermelés között. A következő évtizedekben megnőtt az észlelt
földrengések száma. A fordulópontot a 2012. augusztus 16-án bekövetkezett 3,6-os földrengés
hozta el, ez volt a groningeni földgázmezőben mért legerősebb földrengés. Az Állami
Bányászati Felügyelet (Staatstoezicht op te Mijnen = SodM) a földrengés után arra a
következtetésre jutott, hogy a térségben a földrengések a jövőben erősöd(het)nek, és elér(het)ik
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a Richter-skála szerinti 4-5 értéket. Ezért az SodM a földgázkitermelés gyors és lehető
legnagyobb korlátozását javasolta.

A groningeni földgázmező földrengéseinek térképe 2016. januárjáig

A groningeni földgáztermelés által kiváltott földrengések száma és erőssége

A földrengésekkel együtt a földgázkitermeléssel szembeni lakossági ellenállás is növekedett. A
régióban található csaknem 330 000 ház majd harmadában keletkeztek károk, és több mint
3 000-t le is kellett bontani, mert lakhatatlanná vált. Közben persze az ingatlanok ára
mélyrepülésbe került a környéken, és a lakosok a megítélt kártérítésekkel is elégedetlenek
voltak.
Hollandia központi kormányának két lehetőség közül kellett választania:
1. A groningeni földgázmező továbbra is termeljen fölgázt a mező teljes kimerüléséig az
ország szükségletének kielégítésére, illetve a földgázexportból származó bevételek
biztosítására.
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2. A földgáz kitermelését korlátozzák, folyamatosan csökkentik, majd a mezőt bezárják.
Ugyanakkor felgyorsítják kis földgázmezők fejlesztését, amelyeknek kb. a fele tengeri
mező. Közben a károsodott épületek – beleértve a lakóházakat, a gazdasági épületeket
és a történelmi műemlékeket – folyamatos javításának költségeit és a lakosság
kártérítését biztosítják.
A kormány a második lehetőséget választotta és a Gazdasági Minisztérium 2013-ban úgy
döntött, hogy fokozatosan csökkenti a földgáz kitermelését, majd leállítja és bezárja. Azóta több
bezárási időpontot is meghatároztak, a jelenlegi végleges bezárási idő 2023. október 1. Eric
Wiebes gazdasági miniszter 2018. június közepén megállapodást írt alá a NAM két
tulajdonosával (Shell és ExxonMobil), hogy a két szénhidrogén-ipari társaság a jövőben
lemond a groningeni mező mélyén lent maradó földgázkészletről, azaz 450 milliárd m3
földgázról, akkori földgázáron számolva 70 milliárd euróról. Továbbá a NAM továbbra is
kompenzálja a kiváltott földrengések által okozott károk egy részét. A NAM és a kormány
egyenként 500 millió eurót fektet be a gazdaságba és a groningeni térség életminőségének
javítására.
A földgázkitermelés fokozatos csökkentése mellett különféle intézkedések történtek. 2014 és
2020 között – három alkalommal – több mint 1 milliárd eurót költöttek az épületek
megerősítésére, a követelések kezelésére és a kártérítésre. Kárkezelési központot hoztak létre
2014-ben és 2015-ben válságkezelési koordinátort neveztek ki. Ezen intézkedések ellenére a
károk kezelése és a megerősítések lassan haladnak. 2020-ban az Állami Bányászati Felügyelet
(SodM) számításai szerint ezek még 20 évig is eltarthatnak, és követelték, hogy ezeket 2028-ig
fejezzék be. 2021. októberében Reiner van Zutphen nemzeti ombudsman „nemzeti válságnak”
nevezte a kérdést. A groningeni földgázmező földgázkitermelése és az általa okozott problémák
2021-től parlamenti vizsgálat tárgyát képezik.
Mark Rutte holland miniszterelnök a közelmúltban kizárta, hogy országa 2023 telén az európai
piac ellátási hiányának enyhítésére használja a hatalmas groningeni gázmezőt, noha az
fedezhetné az Európába jelenleg Oroszország által szállított gázmennyiség nagy részét. Rutte
azt is mondta, hogy a mező kitermelését csak akkor növelnék újra, ha a holland háztartások
földgázhiánnyal szembesülnének.
Groningeni emlékművek
Annak ellenére, hogy a Groningen földgázmező még működik, már két emlékművet is állítottak
a közelében. A „Gázmulekula” (Gasmulecule vagy Het Slochter Molecule) emlékművet 2009ben, a földgáz felfedezésének ötvenedik évfordulója emlékére emelték az A7 autópálya középső
sávjában, néhány tíz méterre a földgázmező slochtereni részétől. A 8 méter magas szobor Marc
Ruygrok szobrászművész alkotása és a metán (CH 4) molekuláris szerkezetét ábrázolja, amely
egy szénatomból (kék) és négy hidrogénatomból (fehér) áll. A szobor a NAM, a Gasunie és a
Gas Terra ajándéka volt, amelyet Beatrix királynő leplezett le 2009. június 16-án.
Tíz évvel később a Meent van der Sluis Alapítvány megbízásából készítette Karel Buskes a
„Másik Emlékmű” (Het Andere Monument) vagy más néven a „Földrengés Emlékmű”
(Aardbevings Monument) nevű alkotását, amely a földgáztermelés következtében fellépő
groningeni földrengésekre, az általuk okozott anyagi és lelki károkra hivatott felhívni a
figyelmet. Ez az emlékmű válasz a „Gázmolukula” emlékműre, illetve a földgázkitermelés
másik oldalát, a földrengések hatását mutatja meg. Szintén az A7 autópálya melletti
emlékművet – néhány kilométerre a Gázmolekulától - 2019. május 28-án Jeroen Dijsselbloem,
a Holland Biztonsági Tanács elnöke avatta fel.
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Gázmolekula Emlékmű

Másik Emlékmű vagy Földrengés Emlékmű

Befejezés
Amennyiben tényleg befejezik a groningeni földgáz kitermelését és a földgázmező bezárását
2023. október 1-vel, akkor megközelítően 450 milliárd földgáz marad még a földgázt tároló
rétegben. Ez több, mint 2018-ig Magyarországon felfedezett hagyományos éghető földgáz
kezdeti vagyona (426,0 milliárd m3). Akkor a Groningen földgázmező élt 60 évet, azonban itt
is elmondható – Dr. Gyulay Zoltán professzor úr után szabadon: „A földgázmezők sosem
halnak meg!”
Forrás: •F. F. N. van Hulten: Brief history of petroleum exploration in the Netherlans. Energie
Beheer, January 2009. •https://en.wikipedia.org>wiki>Groningen gas field. •Newsbase,
October 20 2022.
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