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Ismét ülésezett az Elnökség
Az Elnökség 2022.11.15-én 16:00-i kezdettel tartotta ülését az alábbi napirendi pontokkal:
1. Elnöki megnyitó
Előadó: Hatala Pál, elnök
2. További egyeztetése az SZMSZ-nek
Előadó: Lengyel Károly, elnök, Alapszabály Bizottság
3. Egyebek
Az Elnökség elfogadta az Egyesület új SzMSz-ét azzal, hogy az Etikai Kódex tekintetében
kikéri az Egyesület Etikai Bizottságának a véleményét. Az SzMSz-t itt lehet megtekinteni.

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

Székesfehérváron rendezték a XXI. Fémkohász Szakmai Napot
2022.11.11-én
Az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft., az Arconic Alapítvány, valamint a HowmetKöfém Kft. és a Hydro Extrusion Hungary Kft. támogatásával Székesfehérvár adott otthont a
több mint két évtizedes múltra visszatekintő Fémkohász Szakmai Napnak. A rendezvényen
hagyományosan a hazai ipar, cégek, üzemek, valamint új technológiák és gyakorlatok
bemutatása a cél. A szakmai nap az előadásokon túl alkalmat biztosított arra is, hogy az Arconic
Alapítvány ünnepélyes keretek között átadhassa azt a 25.000 dolláros támogatást, mellyel a
Köfém Művelődési Ház programjait és működését segítik.
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Varga Zsuzsanna, az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. ügyvezetője
köszöntőjében a szakmaiság és az együttműködés szerepét emelte ki. Ahogy fogalmazott, jó
szakembergárda nélkül hosszútávon jó minőségű terméket nem lehet előállítani, ehhez a
folyamathoz pedig hozzátartoznak az olyan rendezvények, mint a mostani szakmai nap.
Simon József, a Köfém Művelődési Ház igazgatója beszédében kiemelte, hogy: „Az
alumíniumipari hagyományainkról sem feledkeztünk meg. Felvettük a kapcsolatot az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel, melynek eredményeként létrejöhetett a mai
találkozó is. Szeretnénk fenntarthatóvá tenni ezt az együttműködést, és a jövőben is számos
közös programot szervezni.”
A város nevében Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta:
a Köfém és mai vállalatainak szerepe meghatározó a város történelmében. „A fémkohászat
összenőtt Székesfehérvár nevével. Az elmúlt 81 évben sokezer családnak biztosított megélhetést
a városban a Köfém és mai vállalatai. Fontos, hogy ezek a vállalatok a társadalmi
felelősségvállalásban is kiemelt szerepet játszanak, legyen az a kultúra, a sport, vagy akár az
egészségügy területe.”
Gábor Balázs gyárvezető a gyárban dolgozó kollégák teljesítményét méltatta.
Az OMBKE nevében Dr. Hatala Pál nyitotta meg az előadások sorát.
Valamennyi előadás a fenntarthatóság témakörével foglalkozott más-más oldalról közelítve a
téma aktuális kihívásait (környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás,
beruházások).

Az előadásokat követően a kb. 80 résztvevő állófogadáson vett részt a Howmet-Köfém Kft és
a Hydro Extrusion Kft támogatása jóvoltából.
Itt Csurgó Lajos, a Fémkohászati Szakosztály elnöke mondott pohárköszöntőt, melyben rövid
visszatekintést tett a Székesfehérvái Könnyűfémmű 1941-es alapítása óta eltelt időszakra.
A program bezárásaként az érdeklődők jó hangulatú szakestélyen vettek részt helyi vállalkozók
nagylelkű támogatásának köszönhetően.
Jó szerencsét!
Csurgó Lajos
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Országos Bányászati Konferencia
Herceghalom, 2022.11.09-11.
Idén Herceghalom adott otthont az Országos Bányászati Konferenciának, amit Egyesületünk a
Magyar Bányászati Szövetséggel karöltve szervezett meg. A korábbi évektől eltérően idén nem
tudtuk Egerszalókra vinni a konferenciát, mivel a szokásos szállodában felújítási munkák
folytak.
Dr. Hatala Pál, Egyesületünk elnöke nyitotta meg a konferenciát, majd dr. Szelenczy Gabriella,
Herceghalom jegyzője köszöntötte a résztvevőket.

A konferencia meghatározó témája volt az energiabiztonság erősítése, illetve ebben mi a
szerepe az államnak, a hatóságoknak, a hazai bányászati vállalatoknak, a szakmai
műhelyeknek, egyetemeknek és a szakmai szövetségeknek.
A plenáris előadásokat megelőzően Dr. Hatala Pál elnök úr és Lepsényi István elnök úr a
Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség részéről írta alá a két szervezet közötti
együttműködési megállapodást.

4

Szerda estét egy igazi Selmeczi Szellemben fogant szakestély zárta Kiss Csaba a. Balhés
Charley elnökletével.
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A szervezők az előadásokat tematikus blokkokba csoportosították, így volt Szénhidrogén-,
Alternatív-, Energiabiztonsági-, SzTFH- és Szén, Kő, Kavics Blokk is.
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Csütörtök este a TDE IS támogatásának köszönhetően a résztvevők egy hangulatos
gálavacsorán vehettek részt, amit egy emlékezetes borkóstoló előzött meg.
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Reméljük, hogy minden résztvevő sok új ismerettel és kellemes élménnyel lett gazdagabb!
Köszönjük a Szervezőbizottság munkáját és a támogatóink támogatását is!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!
A járványhelyzet alakulása változtathat az ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva fogjuk a Hírlevélben megjelentetni a rendezvényeinket.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartásával vegyenek
részt rendezvényeinken!
Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről.
Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések

Helyszín
változó
OMBKE székház

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Szent Hubertus-Szent Borbála
Emlékülés
Központi
Szt.
Borbála-napi
ünnepség
Luca-napi Szakestély

OMBKE székház

Időpont
Státusz
folyamatos
minden
hónap
utolsó csütörtök
egyeztetés
alatt

Kecskemét

december 2.

Budapest

december 1.

OMBKE székház

december 13.

Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia – BKF 2023
Első körlevél, meghirdetés
BKF 2023: Altalajkincseink feltárása a fenntartható jövőnk záloga
Szervező: az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT),
Földtani és Bányászati-Kohászati Szakosztályai
Konferencia helyszíne: Resicabánya (a Babeş–Bolyai Tudományegyetem resicabányai
központja)
A konferencia időpontja: 2023. március 30. – április 2.
A konferencia hivatalos nyelve: magyar
A konferencia honlapja: http://bkf.emt.ro
A konferencia célja: Lehetőséget teremteni az erdélyi és magyarországi, illetve más
államokbeli magyar szakembereknek tudományos eredményeik bemutatására, az
ismerkedésre, kapcsolatteremtésre, valamint a diákok tudományos munkájának serkentése.
A konferencia szakmai bizottsága:
·
Márton István, Stockwork Geoconsulting Kft. – konferencia elnök
·
Wanek Ferenc, az EMT Földtani Szakosztályának elnöke
·
Kovács Alpár, az EMT Földtani Szakosztályának titkára
·
Silye Lóránd, BBTE, Geológiai Intézet
·
Serfőző Antal, Geogold Kárpátia Környezetvédelmi és Mérnöki Kft.
9

·
·
·
·
·

Hatala Pál, az OMBKE elnöke
Zelei Gábor, az OMBKE ügyvezető igazgató
Szabados Gábor, OMBKE
Varga Béla, Brassói Transilvania Egyetem
Kovács József, Petrozsényi Egyetem

Határidők:
Részletesebb program közlése (2. körlevél) és a regisztráció megnyitása: 2023. január 9.
Előadás/poszter bejelentésének és anyagának beküldési határideje: 2023. február 20.
A bejelentett előadás elfogadásának visszaigazolása, vagy poszterre jelölése: 2023. március
5.
Jelentkezési határidő (előadás/poszter nélkül): 2023. március 10.
A konferencia előzetes programja:
1. Kerekasztal megbeszélés: Van-e kiút az ásványi nyersanyagok, energia és vízellátás
válságából?
Az elmúlt 25 év célszerűtlen nyersanyag, energia és környezetvédelmi politikájának
következményeként a térségünk egy korábban nem ismert válságba került az ásványi
nyersanyagok, az energiaforrások és a vízellátást illetően. Ezért szándékunk az, hogy
romániai és magyarországi egyetemi, ipari és kormányzati szakemberek bevonásával egy
szakmai fórumot és együttműködést indítsunk el, amely a földtudományi és bányászati
szakmák társadalmi megerősítése mellett, az altalajkincseink megismerését/feltárását
határozottabban támogató kormányzati szándékok alapját képezhetné.
2. Szakmai kirándulás a Bánsági-hegyvidék fontos földtani, bányászati, valamint ipar- és
kultúrtörténeti nevezetességeinek bejárásával. A körút főútvonala kb. 150 km:
Resicabánya – Kiskrassó (Lupac): horvát település, karbon időszaki kövült flórával – Gorony
(Goruia) – Csudafalva (Ciudanovita): a perm időszaki rétegekhez kapcsolódó urán ércesedés
és bányászat nyomai – Krassószentgyörgy (Giurgiova) – Nagytikvány (Ticvanu Mare) –
Kákófalva (régebb: Kákova, Grădinari): késő pannóniai kövületlelőhely, 1858-ban meteorit
hullott itt; utána: 18. századi műemlékhíd a Kárás-folyó felett – Gerőc (Geroni) –
Oravicabánya (Oraviţa): kristályos palák, badeni és szarmata kövületlelőhely, kultúrtörténet
[színház épülete, vasútállomás: Oravicabánya–Stájerlakanina: az első európai hegyi
vasút] stb. – Csiklovabánya (Ciclova): késő kréta szkarn ércesedések ásványtársulásai –
Marilavölgy (Marila) – Oravicabányától Stájerlakanináig perm–jura sorozat– Stájerlakanina
(Anina): szénbányászat emlékei; olajpalák kőzettani viszonyai és az olajpala értelmetlen
bányászatához kapcsolódó környezeti és szociális hatások – Bigér-vízesés – Krassóvár
(Caraşova): Krassófő-vára – Domány (Doman): felhagyott felszíni szénbánya – Resicabánya.
3. Konferencia előadások: magyar nyelvű plenáris és szekció-előadások, valamint poszter
bemutatók a földtudományok, a bányászat és a kohászat bármely területéről.
A konferencia tervezett rövid programja:
március 30., csütörtök: érkezés, regisztráció, kerekasztal megbeszélés
március 31., péntek: egésznapos szakmai kirándulás
április 1., szombat: plenáris előadások, szekció-előadások, poszterek bemutatása
április 2., vasárnap: hazautazás
Pályázati lehetőség:
Az EMT az előző évekhez hasonlóan pályázatot hirdet egyetemi, mesteri hallgatóknak és
doktoranduszoknak, illetve az egyetemet 2 éven belül végzetteknek a LEGJOBB
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ELŐADÁS cím elnyerésére, melynek jutalma egy oklevél és a következő évi konferencián
való díjmentes részvétel.
A pályázaton való részvételi igényüket kérjük, benevezéskor jelezni az előadás-bejelentő
lapon.
A konferencia kiadványa: nemzetközi azonosítóval (ISSN számmal) ellátott, online
konferenciakötet, amely az EMT Open Journal System felületén, a http://ojs.emt.ro linken
érhető el. (A BKF 2022 konferencia kötete megtekinthető
a https://ojs.emt.ro/index.php/bkf linken.)
Konferencia titkárság:
RO-400604 Kolozsvár, 1989. december 21. sugárút 116.
Postacím: RO-400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 140
Tel./fax: +40-264-590825, +40-744-783237
E-mail: emt@emt.ro
Kapcsolattartó személy:
Fülöp Beáta, programszervező (programszervezo@emt.ro)

Megjelent a szakcsoport új hírlevele

Tisztelt Tagtársak!
Szakcsoportunk 2022. évi XI. hírlevelét itt olvashatják.
Jó szerencsét!
Szakcsoport vezetősége
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Múzeumok nyitvatartása
település

Csolnok

Dorog

Dorog

Kesztölc

Komló

Leányvár

Mátranovák

Oroszlány

intézmény

nyitva tartás az intézmény által közölt
információk szerint

Csolnoki Bányász Múzeum Várhatóan december 31-ig a gyűjtemény
oktatási napokon nem látogatható. A
gyűjteménynek enélkül sincs nyitvatartási
ideje, minden látogatót előzetes időpont
egyeztetést követően fogadnak, jelenleg
csak oktatási szüneti napokon. A
gyűjtemény bezárását januártól sem
tervezik, várhatóan maradnak az előzetes
időpont egyeztetéses módszernél.
Reimann Miniverzum
Dorog Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pénzügyi válságkezelési tervet
fogadott el október 10-én, amelynek
értelmében a Reimann Bányászattörténeti
Miniverzum távhőellátásának
szüneteltetése is szerepel. Az energiaválság
ellenére a látogatóközpont nem zár be,
továbbra is várnak mindenkit, keddtől
szombatig nyitvatartási időben
Dorogi József Attila
A Művelődési Ház nem zár be a téli
Művelődési Ház
időszakban, ugyanakkor fűtés nem lesz az
épületben.A téli szünet december 21-től
január 8-ig tart az intézményben
Helytörténeti és
A helytörténeti és bányászati kiállítás az év
Bányászati Kiállítás
bármelyik napján látogatható előzetes
egyeztetés szerint.
József Attila Városi
A gyűjtemények 2022. május 12-től felújítás
Könyvtár és Muzeális
és Látogatóközponttal történő bővítési
Gyűjteményben
munkák miatt bezártak.
a Muzeális Gyűjtemények Várható részleges/teljes újranyitás: 2023.
június 1.
Farkas János Művelődési
A Farkas János Művelődési Ház és könyvtár
Ház és könyvtár
az őszi-téli időszakban 2022. december 1. 2023. január 8. között előre láthatólag zárva
tart. Az későbbi nyitvatartással
kapcsolatban még nem született döntés.
Bányász Emlékház
A Bányász Emlékház nem zár be,
amennyiben érdeklődő van, tudják fogadni
a téli hónapokban is.
Oroszlányi Bányászati
Novemberben előzetes bejelentkezés
Múzeum
alapján tudnak látogatókat fogadni,
minimum 15 fős létszám esetén. A későbbi

12

nyitva tartásról az információk az intézmény
facebook oldalán fognak megjelenni
Pilisszentiván

Bányász Emlékszoba

Recsk

Recski Bányászati
Kiállítóhely

Salgótarján

Dornyay Béla Múzeum
Bányászati Kiállítóhely

Székesfehérvár MMKM Alumíniumipari
Múzeuma

Tatabánya

Tatabányai Múzeum
Bányászati és Ipari
Skanzen

Tokod

Tokodi Értékek és
Gyűjtemények Háza

Pilisszentivánon a "Pilisszentiván története
a római korban" állandó kiállítóhelynek,
valamint a Bányász Emlékszobának állandó
fix nyitvatartási ideje nincs, a két
helyiségben temperálás van. Látogatási
igény esetén - melyet minden esetben
előre szükséges jelezni – emelik meg a
hőmérsékletet a látogatás idejére.
A kiállítóhely jelenleg zárva tart,
épületfelújítási munkálatok miatt. A
befejezés idejét egyenlőre nem tudják
pontosan behatárolni, de tavaszig biztos,
hogy nem lesz látogatható a kiállítóhely.
A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum és a
Bányászati Kiállítóhely felszíni kiállítása
2022. november 1-től 2023. február 28-ig
bezár. A Bányászati Kiállítóhelyen a föld
alatti rész látogatható előzetes
bejelentkezés alapján. A bejelentkezéseket
hétköznap tudják fogadni, a 32/520-700
telefonszámon.
Október 24-től március 31-ig csak
csütörtöktől szombatig, kizárólag előzetes
bejelentkezéssel látogatható. (10:00-14:00ig). A múzeum 2022 december 22-től január
6-ig zárva tart.
A Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari
Skanzen, ebben az évben is bezárja kapuit
télre a látogatók elől 2022. október 23-tól.
Előreláthatólag április 15-én nyitnak ismét.
A Tatabányai Múzeum központi kiállítása ill.
az időszaki kiállításai a Szent Borbála tér 1
szám alatt elérhető lesz egész évben
keddtől-szombatig 10.00-18.00 óráig.
Kivételt képez 2022. december 23 - 2023.
január 9-i időszak, mert akkor teljesen bezár
a múzeum
A Tokodi Értékek és Gyűjtemények Háza
2022 okt 30-án bezárt,várható nyitás 2023
április

Mednyánszky Miklós
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In Memoriam Nemes Károly

Kedves Barátaim!
2022. június 25-én találkoztunk utoljára Miskolcon. Itt személyesen már csak nyolcan
tudtuk átvenni a gyémántdiplománkat, köztük Nemes Karcsi barátunk, aki feleségével együtt
volt ott. Tarr Misi hozta vitte őket és hazafelé szombat délben még együtt ebédeltünk és
élveztük Karesz kifogyhatatlan humorát. Tarr Misi tegnap szomorú hírrel lepett meg: Karcsi
szíve hétfőn, 2022. november 14-én felmondta a szolgálatot. A gyémántdiploma osztáskor még
13-an éltünk, de így most már csak 11-en vagyunk életben, mert időközben a betegsége miatt
távolmaradt K. Szabó Sándor barátunkat is eltemették július 17-én Szegeden.
Mindnyájan mondjunk nekik egy utolsó Jószerencsét és a kérjük a Jóisten áldását,
nyugodjanak békében!
Budapest, 2022. 11. 17.
Beke Imre
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In Memoriam Hajdúne Dr. Molnár Katalin

Kedves Kollégák!
Megrendülten értesítek Mindenkit, hogy Hajdúne Dr. Molnár Katalin, a földtudomány
kandidátusa, ny. egyetemi docens, FDSZ Országos Választmányának tagja, FDSZ ME
Szervezetének közel húsz évig elnöke, majd tiszteletbeli elnöke 2022. november 15-én
eltávozott közülünk.
Emlékét megőrizzük!
Temetéséről később intézkedünk.
Dr. Bokányi Ljudmilla
ME FDSZ elnöke
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MÉRNÖK ÚJSÁG
A Magyar Mérnöki Kamara lapja
XXIX. évfolyam 10. szám 2022. október
KOMÁROM – ESZTERGOM MÉRNÖK EST OROSZLÁNYBAN
Mérnök estre került sora felújított és átadott Oroszlányi Bányászati Múzeumban. A rendezvény
délutánján a résztvevők megtekintették a múzeum tartalmas tárlatát, utazhattak a bányavasúton.
Az est kellemes, családias légkörben zajlott le, melyet az Oroszlányi Bányász Fúvószenekar
koncertje tett különlegessé.
A rendezvényen tiszteletét tette:
Wagner Ernő, a MMK elnöke,
Czunyiné dr Bertalan Judit országgyűlési képviselő,
Rajnai Gábor, Oroszlány alpolgármestere,
Szűcsné Posztovics Ilona Tatabánya polgármestere,
A mérnökök, építészek, műszaki szakemberek találkozóján Ádám Katalin, a T-Mátrix Kft.
ügyvezető igazgatója tartott előadást a múzeum felújításáról a kivitelező szemszögéből.
Az esten sor került
- bányászati témájú kvízre,
- bányászhagyományok fölelevenítésére,
- az alkalomra készített korsókból krampampuli dal eléneklésére,
- tombolasorsolásra (szervezők és támogatok által felajánlott értékes ajándékokból).

Mivel és hogyan takarékoskodjunk?
(A víz melegítése napkollektorral)
Szerző: Dr. Zsebik Albin okleveles gépészmérnök
Az energiahordozók árának drasztikus emelése új kihívások elé állít mindnyájunkat. Akik
korábban nem is foglakoztak energiaszámlájukkal, most azok is előveszik, s ha elszámoló
számlájuk többet mutat a megadott határértéknél, mérlegelni kezdik, hogy mivel és hogyan
takarékoskodjanak.
Használati meleg víz készítése hőszivattyúval
(Energiabiztonság, a gázfüggés megszüntetése)
Szerző: Bakonyi Kornél
A nagy mennyiségű használati meleg víz előállítása mindig is a gázkazánok felségterülete volt,
egyszerűsége, könnyű szabályozhatósága és alacsony költsége révén. A közelmúltban kialakult
energiaválság változtatást eredményezett. Ezért minden olyan technológiai megoldás, amely a
korábban népszerű földgáz kiváltását lehetővé teszi, a túlélésüket támogatja.
(A cikk legvégén szerepel egy anyag a használati meleg víz készítész hőszivattyúval, kiváló
hatásfokkal, nagy mennyiségben akár 90 C fokig ( www.hmvhoszivattyu.hu).)
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Üzemidő-hosszabbítás
(VVER 440 típusú atomerőművek)
Szerzők: Biró Ágnes tudományos főtanácsadó (VEIKI Energia + Kft.), Dr. Katona
Tamás professzor emeritus (Pécsi Tudományegyetem, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
A nukleáris villamosenergia termelés – különös tekintettel az ellátási láncokat drámaian
befolyásoló geopolitikai változásokra – nélkülözhetetlen eleme a nemzetgazdaság villamosenergia rendszerének.

Dr. Horn János

Energetikai hírek
Újraindulnak az orosz olajszállítások a Druzsba kőolajvezetéken keresztül
Újraindult az orosz nyersolaj szállítása Magyarország irányába a Druzsba vezetéken keresztül,
bár alacsony nyomáson - közölte Szijjártó Peter külgazdasági és külügyminiszter november 16án a Facebookon közzétett videóüzenetében.
A szállítás a vezetéken keresztül kedden szűnt meg, miután egy rakéta eltalált egy
transzformátort, amely egy ukrajnai szivattyúállomást táplált. "A műszaki munkálatok olyan
mértékben befejeződtek, hogy néhány perccel ezelőtt újraindultak a nyersolajszállítások
Magyarország irányába a Druzsba-vezetéken keresztül" - mondta Szijjártó.
"Kezdetben, a jelenlegi fázisban az áramlási nyomás alacsony, de a műszaki munka
folyamatban van annak érdekében, hogy a szállítások ismét a megszokott nyomásra, a normális
szintre kerüljenek" - tette hozzá.
Magyarország évente 4,5 milliárd köbméter gázt kap Szerbián és Ausztrián keresztül, Ukrajna
megkerülésével a Gazprommal kötött hosszú távú gázmegállapodás alapján.
A magyar olaj- és gázipari óriásvállalat, a MOL az incidens után jelezte, hogy az üzemanyagellátás nincs veszélyben, mivel egyhavi tartalékkal rendelkezik, és ha kifogyna, a stratégiai
tartalékok 90 napra elegendőek lennének. Ezt követően alternatív ellátás jön szóba, ami a MOL
esetében az Adria-vezeték használatát jelenti - mutattak rá az elemzők.
Az elemzők szerint a stratégiai tartalékokat az OMV finomítójának nyári korszerűsítése után
merítették ki, és azóta nem pótolták. Az energetikai elemzők szerint a tartalékok 70-74 napra
elegendőek.
Newsbase, 2022.11.18.
A magyar fogyasztók visszafogják a gázfogyasztást
A magyarországi belföldi gázfogyasztás 9%-kal csökkent szeptemberben éves
összehasonlításban, mivel a fogyasztók továbbra is alkalmazkodtak az emelkedő árakhoz derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) november 14-i havi
jelentéséből. A napi csúcsfogyasztás, 197 GWh, 2016 óta a legalacsonyabb volt.
Az augusztusi részletes és felülvizsgált adatok szerint a lakossági gázfogyasztás augusztusban
18%-kal esett vissza y/y, miután egy hónappal korábban átalakították a lakossági közüzemi
támogatási rendszert.
Azoknak a háztartásoknak, amelyek augusztustól jövő júliusig az országos átlagfogyasztási
határértéket (évi 1800-1850 cm körüli) meghaladóan fogyasztanak, 732-753 forint/m3 (1-1,85
euró) közötti összeget kell fizetniük, szemben a szabályozott 102 forint/m3-es árral az ezen
határérték alatti fogyasztásért.
A kormány adatai szerint a háztartások 72 százaléka az országos átlagnál kevesebbet fogyaszt,
és a támogatott árat fizeti a gázért és az áramért.
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A támogatások csökkentése jelentős visszaesést jelent a kormány választási ígéretéhez képest,
miszerint alacsonyan kell tartani az energiaszámlákat. Az emelkedő globális energiaárak és a
megingó forint hatalmas pénzügyi terhet rótt a költségvetésre, miután a választások előtti
kiadási hullám növelte a hiányt.
A havi energiaszámlák megugrása egy olyan időszakban következett be, amikor az élelmiszerinfláció októberben több évtizedes csúcsra, 40%-ra emelkedett, ami tovább súlyosbította a
megélhetési válságot.
A MEKH korábbi jelentése szerint a villamosenergia-fogyasztás szeptemberben 2,3%-kal
csökkent éves összehasonlításban az előző havi 2,6%-os csökkenés után, míg a rendszer
maximális terhelése 3,8%-kal, illetve 5%-kal volt alacsonyabb ugyanebben az időszakban, mint
a bázisidőszakban,
A novemberi határidős gázárak szeptemberben 50 €/MWh-val csökkentek az európai és ázsiai
piacokon a magas tárolási szintek és a földgázigényes ipari termelés visszaesése miatt.
A kormány a negyedik negyedévben 25%-os gázfogyasztás-csökkentést rendelt el az állami
intézményeknél és állami tulajdonú vállalatoknál.
Newsbase, 2022.11.15.
Az Északi Áramlat 1 üzemeltetője engedélyt kapott a dán szivárgási helyek felmérésére
A sérült Északi Áramlat-1 gázvezeték orosz üzemeltetője engedélyt kapott egy dán vizeken
lévő terület felmérésére - közölte a dán geodéziai hivatal november 10-én a Reuters
hírügynökséggel.
Az üzemeltető már kiküldött egy általa bérelt hajót egy Svédország partjainál lévő területre,
hogy felmérje a vezeték megrepedt részeit, amely a Balti-tenger alatt áramoltatta a gázt
Oroszországból Németországba.
A dán és a svéd nyomozók egyaránt arra a következtetésre jutottak, hogy az Északi Áramlat 1
és 2 vezetékeket ért négy szivárgás robbanás következménye, de azt nem közölték, hogy ki
lehet a felelős. Az incidenseket széles körben szabotázsnak tulajdonították.
Míg a nyugati vezetők eddig kerülték az ujjal mutogatást, Moszkva a brit királyi
haditengerészetet vádolta a vezetékek megtámadásával.
A Reuters szerint az október 13-án a Dán Geodéziai Ügynökségnek elküldött kérelmet
november 1-jén jóváhagyták, így a Nord Stream AG vállalat felmérheti a dán kizárólagos
gazdasági övezet vizeit. Az üzemeltető által Svédország partjainál gyűjtött kezdeti adatok 3-5
méter mélységű, egymástól mintegy 248 méter távolságra lévő, ember alkotta krátereket
fedeztek fel. A Nord Stream AG közölte, hogy a vezetéknek a kráterek közötti szakasza
megsemmisült, és a csődarabok szétszóródásának sugara legalább 250 méter.
A WIRED múlt héten újabb képet adva a kirakóshoz arról számolt be, hogy a SpaceKnow
műholdas adatmegfigyelő cég elemzése kimutatta, hogy két, egyenként körülbelül 95-130
méter hosszú "sötét hajó" a szivárgás észlelését közvetlenül megelőző napokban, kikapcsolt
nyomkövetővel, több kilométeres körzetben haladt el az Északi Áramlat 2 szivárgási helyei
mellett.
"Észleltünk néhány sötét hajót, vagyis jelentős méretű hajókat, amelyek áthaladtak az adott
területen" - mondta a SpaceKnow vezérigazgatója, Jerry Javornicky a hírügynökségnek. "A
jeladóik ki voltak kapcsolva, ami azt jelenti, hogy nem volt információ a mozgásukról, és
megpróbálták a helymeghatározási adataikat és általános információikat rejtve tartani a világ
elől".
Newsbase, 2022.11.14.
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Az európai gázárak ismét emelkednek, ahogy a kontinens a tél felé tart
Miután augusztus végén 339 euró/MWh (3,741 dollár/1000 köbméter) volt a csúcs, a holland
TTF földgázár front hónapra szóló szerződése október végére 100 euró/MWh alá esett. Bár az
árak november elején ismét emelkedtek, messze a nyáron elért szint alatt maradtak.
A nyári hirtelen árrobbanás okai jól ismertek, annak ellenére, hogy az év melegebb hónapjaiban
jellemzően alacsonyabbak az árak. A koronavírus (COVID-19) világjárvány elleni
intézkedések megszűnése után gyorsan megélénkült a kereslet, Oroszország az ukrajnai háború
kezdetét követő hónapokban meredeken csökkentette a kínálatot, a megújuló energiaforrások
alulteljesítettek, és a nyári hőhullám megnövelte a légkondicionálók használatát és visszafogta
a vízenergia-termelést.
Az augusztus óta tartó meredek árcsökkenés annak köszönhető, hogy Európa a magas árak
ellenére sikeresen növelte a betárolt gázmennyiséget a betáplálási időszakban.
A kontinens az elmúlt hónapokban hatékonyan csökkentette gázkeresletét is, túlteljesítve az EU
célkitűzéseit, mivel a magas árak egyszerűen keresletcsökkenéshez vezettek. A Bloomberg
szerint, az Engie piacelemző platformjának, az Energyscan-nek az adataira hivatkozva, NyugatEurópában októberben 22%-kal csökkent a kereslet az előző év azonos időszakához képest. A
villamosenergia-szektor 14%-kal növelte a fogyasztást, de a lakossági, üzleti és kisipari
felhasználók kereslete 33%-kal, a nagy ipari felhasználók felhasználása pedig 27%-kal esett
vissza.
A magas árak és az uniós célkitűzések mellett a kereslet a szokásosnál melegebb időjárás miatt
is csökkent az utóbbi időben. Ez azt eredményezte, hogy a fűtési igény alacsony, és a kontinens
gázkészleteivel takarékoskodik.
Egy másik tényező a bőséges LNG-kínálat volt. Jelentések szerint az európai kikötőkben sorban
állnak az LNG-hajók, hogy kirakodják rakományukat, mivel a magas árak miatt most már nem
Ázsia, hanem Európa a prémium piac.
A magas LNG-import segített enyhíteni az orosz gázszállítások mennyiségének további
csökkenésének hatását. Az orosz szállítások rekordalacsony szintre, mindössze 2,1 milliárd
köbméterre csökkentek októberben, ami 5,6%-kal alacsonyabb a szeptemberben mért korábbi
mélypontnál.
Az alacsonyabb gázárak valószínűleg csak átmenetiek lesznek, mivel az enyhe időjárás átadja
helyét a hideg téli hőmérsékletnek. Az orosz szállítások további csökkenése is előfordulhat, és
az Európába irányuló LNG- vagy egyéb csővezetékes import kiesése tovább súlyosbítaná a
helyzetet. Ugyanakkor a kínálat bővülése csak korlátozottan lehetséges, mivel a jövő évig
aligha várható további globális LNG-kapacitás üzembe helyezése.
A Rystad Energy a múlt héten megjegyezte, hogy a határidős árak novemberi fellendülése az
elkövetkező dolgok jele.
Newsbase, 2022.11.14.
Románia módosítja a gáz- és villamosenergia-piaci szabályozást
A román kormány november 11-én kiigazította a háztartások, kisvállalkozások és az ipar
számára nyújtott energiatámogatási rendszerét, és 2025 márciusáig részlegesen szabályozta az
energiapiacot, hogy elkerülje az ellátási hiányt.
Számos más uniós tagállamhoz hasonlóan Románia is fenntartotta a gáz- és áramszámlák felső
határát, hogy megvédje a fogyasztókat az emelkedő nagykereskedelmi áraktól. Bukarest tavaly
novemberben vezette be ezeket a plafonokat a háztartások, kisvállalkozások és közintézmények
számára bizonyos havi fogyasztási szintekig, miközben a szolgáltatóknak kompenzálja a
különbözetet. Az idei év során többször is kiigazította a rendszert, csökkentette a kompenzált
fogyasztási szintet, hogy kevesebb fogyasztásra ösztönözze a fogyasztást, meghosszabbította a
rendszer időtartamát, és a többletnyereséget termelő szolgáltatókra váratlan adókat vetett ki,
hogy megfizethesse a rendszert.
Annak érdekében, hogy elegendő gáz- és áramellátás álljon rendelkezésre, a kormány
november 17-én sürgősségi rendelettel központosított energiabeszerzési mechanizmust hozott
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létre, és kötelezte az energiatermelőket, hogy jövő év januárjától MWh-nként 450 RON (95
dollár) szabályozott áron értékesítsék a készleteiket.
"Ez a rendelet biztosítja, hogy meg tudjuk védeni a lakosságot és biztosítani tudjuk a romániai
termékek versenyképességét" - mondta Nicolae Ciuca miniszterelnök.
Virgil-Daniel Popescu energiaügyi miniszter hozzátette, hogy az új energetikai beruházási
projektek mentesülnek a mechanizmusban való részvétel alól.
"Csak a rendelet előtt már működő termelési kapacitások vesznek részt, egyértelmű jelzést
adunk, hogy az új beruházások nem fognak a rendszer csapdájába esni" - mondta. "Becsléseink
szerint 2023-ra az energiapiac körülbelül egyharmada lesz a rendszerben. Olyan átvételi árról
beszélünk, amely lehetővé teszi, hogy megtartsuk a jelenlegi [kompenzált] árakat"."
Ha az energiaszolgáltatók nem tesznek eleget a rendeletnek, éves forgalmuk akár 5%-ának
megfelelő bírsággal sújthatók. Az ipari nagyfogyasztók számára is bevezettek egy 1,3
RON/kWh-ban maximált árat.
A rendelet hatályba lépéséhez előbb a román parlamentnek jóvá kell hagynia.
Románia az ukrajnai konfliktus miatt kialakult rendkívüli körülmények között a válság sújtotta
Moldovának is korlátozott áron ad el áramot. Félő, hogy Moldovának nem lesz elég gáza a tél
átvészeléséhez, mivel Oroszországból, amely szinte teljes egészében fedezi a keresletet,
csökkentették a gázszállítást. Ez azt is jelenti, hogy kevesebb gáz áll rendelkezésre a szakadár
Dnyeszteren túli állam egyik nagy erőműve számára, amely jellemzően az egész ország
áramfogyasztásának kétharmadát adja.
Newsbase, 2022.11.14.
Az OMV mérlegeli a norvégiai lelőhely lehetőségeit
Az osztrák OMV két kutatófúrás után vizsgálja a norvégiai Északi-tengeren található gázkondenzátum felfedezés lehetőségeit. Az előzetes becslések szerint a lelet nagysága 9,44-40,9
millió hordó kitermelhető kőolaj-egyenértékre tehető.
A 30/5-4 S és a 30/5-4 A fúrások voltak az első fúrások az 1110-es termelési engedélyben, az
Oseberg mezőtől mintegy 10 km-re északnyugatra és Bergentől 150 km-re északnyugatra, 95
méteres vízmélységben.
A 30/5-4 S kutat a tengerszint alatt 5 003 méteres függőleges mélységig fúrták, és a Nessformáció középső jura rétegében fejeződött be. A fúrás elsődleges célja a Tarbert-formáció
(Brent-csoport) középső jura kori kőzettároló kőzetében lévő kőolaj kimutatása volt. A
másodlagos cél a Ness-formáció (Brent-csoport) középső jura kori tározó kőzetében lévő kőolaj
kimutatása volt.
A kút a Tarbert-formációban, amelynek teljes vastagsága 200 méter, mintegy 100 méteres gázkondenzátum oszlopot, valamint 96 méteres homokkő rétegeket talált, amelyeknek a tározó
minősége gyenge. Gáz-víz érintkezést nem találtak.
A Ness-formáció száraz, kőolajnyomokkal.
A 30/5-4 A értékelő kutat 4 726 méteres függőleges és 4 946 méteres mért mélységig fúrták a
tenger alatt. A fúrás a középső jura Tarbert-formációban fejeződött be. A cél a Tarbert-formáció
vizsgálata volt. A kútban mintegy 90 méteres gáz-kondenzátum oszlopot találtak. Összesen 150
métert fúrtak a formációban, összesen 90 méter homokkő réteggel, amely gyenge
tározóminőségű volt. Gáz-víz érintkezést nem tapasztaltak.
A fúrásokban kiterjedt adatgyűjtést és mintavételt végeztek, beleértve egy sikeres formációs
tesztet a Tarbert-formációban a 30/5-4 A-ban. A teszt átlagos termelési sebessége körülbelül 60
000 köbméter/nap gáz és 45 köbméter/nap kondenzátum volt egy 10/64 hüvelykes
fojtószelepen keresztül.
A kutakat véglegesen lezárják.
Az OMV az 1100-as termelési engedélyt 40%-os részesedéssel üzemelteti, míg a Source
Energy, a Wintershall Dea és a Longboat Energy egyenként 20%-os részesedéssel rendelkezik.
Newsbase, 2022.11.14.
Zelei Gábor
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A G20 vezetőinek
A CLINTEL (Klímaintelligencia-csoport) arra kéri a G20 vezetőit, hogy ne a globális
felmelegedés miatt aggodalmaskodjanak, hanem a globális szegénység miatt.
Tisztelt Excellenciás Urak!
A november 15–16-ai indonéziai G20 értekezleten Önök olyan fontos témákat tűztek
napirendre, mint a béke helyreállítása, a világgazdaság stabilizálása, és a jelenlegi klímapolitika
folytatása.
Ebben a hatalmas bizonytalansággal teli időszakban a fejlődő országok elleni bűncselekmény
lenne megkövetelni tőlük, hogy energiarendszerüket csakis az időszakosan elérhető szél- és
napenergiára alapozzák. Ez ugyanis a bolygónkon a napi 5 dollárnál kevesebből élő
hárommilliárdnyi embert még mélyebb szegénységbe taszítaná. Gazdasági fejlődés nem
lehetséges megfizethető és megbízható energiaellátás nélkül.
Kérem, tegyék egyértelművé, hogy az energiatermelésben a világnak teljes mértékben ki kell
használnia a megfizethető fosszilis tüzelőanyagok lehetőségeit, és tervet kell készíteni a modern
atomerőművek hálózatára vonatkozóan. Bőséges és megfizethető energia révén talpra állhat a
gazdaság, felvirágozhat a tudomány, mérsékelhető a szegénység, és helyreállítható a béke.
Mindemellett teljes erőfeszítéssel kell törekedni az alkalmazkodási technológiák kidolgozása
érdekében, különösen az ún. testreszabott növénytermesztés („precíziós gazdálkodás”) és a
szélsőséges időjárás elleni védelem („kockázatminimalizálás”) terén. Amint azt Önök is jól
tudják, ezek napjaink valódi és sürgető szükségletei.
A Nobel-díjas Ivar Giaever, a CLINTEL klímanyilatkozatának legelső aláírója mindezt a
következőképpen fogalmazta meg: „Párizsban olyan párizsi megállapodásokat kellett volna
kérnünk, amelyek segítenek az embereknek kilábalni a szegénységből, nem pedig olyat, amely
következményeként szinte használhatatlan nap- és szélerőműparkokkal árasztjuk el őket. Ez az
energiatermelés rendkívül költséges módja. Azért lehetünk ma egészségesebbek és fittebbek,
mint kétszáz évvel ezelőtt, mert - a kőolajnak, a szénnek, a földgáznak és az atomenergiának
köszönhetően - olcsó energia áll rendelkezésünkre. És továbbra is ezt az irányt kell folytatni. A
globális felmelegedés semmiféle problémát nem jelent. Hagyjunk fel az éghajlatbefolyásolási
szándékkal! Az éghajlat majd gondot visel magára.”
Kedves Excellenciás Urak, ezek a Clintel Önöknek szóló üzenetei. Megismétlem: a
megfizethető energia bősége révén a gazdaság talpra áll, a tudomány felvirágozhat, a
szegénység visszaszorítható, és a béke is helyreállítható.
A CLINTEL nagykövetei nevében:
Guus Berkhout elnök
www.clintel.org
Eredeti: https://clintel.org/message-to-world-leaders-at-g20/
Fordítás: Szarka László Csaba
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Olajpala Magyarországon
Bevezetés
Több – nem szakmabeli – ismerősöm érdeklődött nálam az olajpaláról, ugyanis, olvasták
valahol, hogy Magyarországon nagy olajpala telepek találhatók. S azt kérdezték, hogy ebben a
kőolajszegény időkben miért nem bányásszuk ki azokat és nyerünk ki belőlük kőolajat.
Megvallom őszintén, hogy az elmúlt éveim során soha nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, így
semmit sem tudtam nekik mondani. Azonban, bogarat ültettek a fülembe és utánanéztem a
magyarországi olajpala helyzetnek. A következőkben ezt megpróbálom összefoglalni.
Az olajpala
A szénhidrogén tartalmú kőzetek sorában — viszonylag nagy szervesanyag-tartalmuk folytán
— kiemelkedő jelentőségük van az olajpaláknak. Az olajpala technológiai szempontból olyan
finom szemű üledékes kőzet, amelyből 400–600 °C közötti pirolízissel sötétzöld színű,
paraffindús „nyers palaolaj” párolható le, oldószerekkel pedig 0,5–4 %-nyi bitumen oldható ki.
(A pirolízis – magyarul hőbontás - szerves anyag kémiai lebontására szolgáló olyan
technológia, melynek során erre a célra kialakított reaktorban hevítéssel, oxigénmentes vagy
oxigénszegény környezetben a szerves anyagot többféle termékre bontják.)

Olajpala és a belőle lepárolt nyers palaolaj

Minősége, azaz kőolajtartalma alapján három kategóriába sorolják. A gyenge minőségű
olajpala tömegének 0,1-10 %-a nyerhető ki kőolajként, a közepes minőségűből 10-20 %, míg a
magas minőséget a 20-34 % jelenti. Ám a palában található anyag még korántsem kőolaj,
hanem az úgynevezett kerogén. A kerogén átmeneti állapot a szerves anyag és a szénhidrogén
között. Benne mikroszkóp alatt szerves eredetű roncsok, maradványok felismerhetők, de a
szerves anyagtól az különbözteti meg, hogy szerves oldószerekben már nem oldható. Ez egy
szerves anyagban dús fluidum, amely a szénhidrogénné alakulás egyik fázisában van, a
kitermelése után tehát még különböző kémiai eljárások szükségesek, hogy a kerogénból kőolaj
legyen. A szénhidrogén főleg vízi élőlények – de a szél és folyók által is behordott állati és
növényi részek - üledékekben eltemetődött szerves maradványainak termikus, oxigénmentes
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környezetben történő bomlása során keletkezik. Szénhidrogén képződés folyamán a szerves
anyag átalakulása a növekvő betemetődéssel a következő szakaszokban történik:
1. Diagenezis: A biopolimerekből geopolimerek képződnek és a szerves anyag kerogénné
alakul. A lebontást kezdetben a baktériumok végzik, így biogén metán keletkezik,
azonban ennek nagy része elillan a légkörbe. A diagenezis 60°C-ig tart, ez kb. 1-2 km
mélységet jelent.
2. Katagenezis: A kerogénből apró cseppek formájában elkezdődik a kőolaj és a földgáz
elkülönülése. Ez a szakasz 60-175°C-ig tart, ami 4 km körüli maximális mélységnek
felel meg. Ezt a szakaszt „olaj-ablak”-nak is nevezik, utalva a kőolaj elkülönülésére.
3. Metagenezis: A kerogénből történő közvetlen elkülönülés megszűnik. Csak metán
(CH4) keletkezik az előzőekben elkülönült szénhidrogének termális átváltozásával.
Maximális határok 315°C és kb. 10 km mélység.
Az átalakulásban döntő szerepe a hőmérsékletnek van, az idő és a nyomás szerepe alárendelt.
A szénhidrogén-képződés intenzitása a hőmérséklettől exponenciálisan, az idővel lineáris
összefüggésben van.

Szénhidrogén-képződés intenzitásának változása a hőmérsékletnövekedéstől (betemetődéstől) függően

A magyar olajpala
Az olajpala „magyar változata” az alginit. A Bakony-Balaton- felvidék bazalt vulkáni
területének geológiai térképezése során 1973-ban a MÁFI (Magyar Állami Földtani Intézet)
geológusai egy pliocén (kb. 4 millió évvel ezelőtti) maar típusú (egyetlen nagy robbanással
kialakuló) bazalt krátertavat tártak fel, a Veszprém megyei Pula község közelében, mely egy
speciális üledékes kőzettel, töltődött fel. Ezen üledékes kőzetek szerves anyagát elsősorban a
szénhidrogént termelő Botryococcus braunii algák maradványai alkotják és ezért
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Magyarországon az olajpala szinonimájaként használják az alginit kifejezést. A pulai alginit
feltárását követően további alginit rétegeket találtak három maar típusú bazalttufa kráterben,
Gérce, Várkesző, illetve Egyházaskesző közelében. Az utóbbi két krátert alginit és bazalt
bentonit tölti ki.

Bakony – Balaton - felvidéki alginit előfordulások

Egy tipikus maar vulkáni kitörést úgy kell elképzelni, hogy adott a felszín felé közelítő magma
és adott a felszín közelében egy talajvízben gazdag réteg, illetve sekély vízfelület. Amikor a
felszín közelében ez a két tényező találkozik, heves gőz és gázfejlődés játszódik le. A keletkező
hatalmas nyomás szétveti a felszíni rétegeket és a freatomagmás (hidrovulkáni) robbanás
nyomán kialakul egy kürtő, más néven diatréma. Ha a vulkanizmus laza üledékes területen
zajlik le, a kidobott anyag tefragyűrűt (vulkánok által kilövellt mindenféle szilárdanyagból
kialakult gyűrű) alkot a diatréma mélyedése körül. A maarok monogenetikus vulkánok,
jellemzően egyszeri kitöréssel jönnek létre, amely általában nem tart néhány napnál tovább.
Működését a legritkább esetben kíséri lávafolyás. A magyarországi maar vulkanizmus a
Balaton - felvidéki pliocén kori bazaltvulkanizmushoz kapcsolódik.
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Maar keletkezése

Schalkenmehreni maarok az Eifel - hegységben (Németország)

A pulai olajpala (alginit) egy 800 méter átmérőjű egykori krátertóban képződött, mintegy 4
millió évvel ezelőtt. Akkoriban egy tavas-mocsaras lapály terült el a mai Balaton-felvidék
helyén - ennek azonban semmi köze nem volt a mai Balatonhoz. Az éghajlat sem hasonlított a
maihoz, a középhőmérséklet 2-3 fokkal volt melegebb, az északi sark jégmentes volt és ennek
következtében a világtengerek szintje kb. 25 méterrel volt magasabb. Ebbe a meleg és nedves
tóvidékbe robbant be a pulai maar vulkán. A rövid kitörés után először a felnyomuló bazaltos
magma anyaga, valamint a környező kőzetek anyaga hullott vissza tufa formájában. Ez alkotta
a kráter peremét, amely pozitív formaként kiemelkedett a környezetéből. Középen, a kirobbant
anyag helyén negatív forma jött létre, amelyet a tufagyűrű pórusain keresztül hamarosan
visszahódított a talajvíz. A kialakuló tóban háromféle üledékréteg képződött. Közvetlenül a
vulkánosság befejeződése után lerakódott első üledékrétegei a tufagyűrű eróziójából
származnak. Miután a tóban megtelepedett az élet, elkezdett kialakulni a második, olajpalás
réteg. A tó déli részén egy gejzír működött, amely kiegyenlítette az évszakok váltakozása miatti
vízhőmérséklet-ingadozást. Ebben a meleg vizű tóban agyagásványok, karbonátok és szerves
anyag képződött, ezek együttese alkotja az alginitet. Az erősen eutróf (tápanyagban gazdag)
ősföldrajzi környezet igencsak kedvezett a zöldalgák elszaporodásának; az alginitet alkotó
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szerves anyag elsősorban a Botryococcus braunii nevű algából származik. Ezen algák sajátságai
közé tartozik, hogy kolóniái olyan nagy tömegben szaporodnak el, hogy a víz felületét teljesen
beborítják. Bioszintézisük révén többek között szénhidrogéneket állítanak elő, amelynek
eredménye a zsíros olaj, illetve viaszanyag. A tó felszínén élő zöldalgák elpusztulva a tó
fenekére süllyedtek, ahol a bomlásuk során képződő rothadó iszap a vizet anaerobbá (oxigén
mentessé) tette, erre utal a fenéklakó (bentosz) fauna hiánya. Lassú bomlási tulajdonsága miatt
alkalmasak a felhalmozódásra. Az algákban a lignin mennyisége nulla, a cellulózé 10-20 %,
viszont sok a fehérje, a zsír, a viasz és a gyantaanyag, kb. 40-60 %. Így tehát alginitnek az
olajalgák olajos-zsíros vegyületekben gazdag testének származékát nevezik. Közel 400 ezer
évig tartott az üledékképződés a krátertóban, a lerakódás üteme 80 évente egy centiméter volt.
A pleisztocénre elapadtak a magmából hőt nyerő gejzírek és források, betemetődött tómedence
a tufagyűrű lepusztulásával párhuzamosan. A különböző vizsgálatok bebizonyították, hogy az
üledékképződés az elzárt, áramlástól, erős hullámveréstől mentes krátertóban speciális
körülmények között történt. A krátertó „életének” végén az alginit képződést a fokozatosan
növekvő mennyiségű bentonit leülepedése váltotta fel.

Olajpala (alginit) keletkezése vulkáni kráterben

Magyarországon az 1970-es években végzett alginit kutatások során 7 tufagyűrű vált ismertté.
Mind Magyarország nyugati részén, a Balaton-felvidéken és a Kemenesháton található. Pula,
Tihany (Külső-tó, Belső-tó), Gérce, Sitke, Kemenesmagos, Várkesző (Egyházaskesző). Ebből
3 gyűrű (Pula, Gérce, Várkesző) alginit telepet tartalmaz, a sitkeiben is bizonyítottan megvolt.
Az előzőekben ismertetett alginittelepek felfedezése után, hasonló telepek kutatása mellett
megvizsgálták az olajpalák hagyományos keletkezésének lehetőségét is. A hagyományos
alginittelepek zárt lagúnákban keletkeztek. 1975-ben a kapolcsi-medencében folyó térképezési
és bauxitkutatási munkák során a fúrások felsőpannóniai korú, vékonylemezes aleuritos
agyagmárgákat hoztak a felszínre. Ezek, bár igen gyenge minőségűek, mégis kielégítik az
olajpalával szemben támasztott elvárásokat, és mint ilyen előfordulásról nevezték el kapolcsi
típusúnak a nem bazalt vulkáni tufakráterhez kötődő olajpala előfordulásokat.
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Olajpala (alginit) képződése lagúnában

Az országban további kutatások folyamán:
• Börzsönyben a szokolyai-medence miocén rétegsorában találtak olajpalát;
• A szerkezetkutató céllal mélyített budajenői Bö-2. fúrásban 200 m-nél mélyebben talált
olajpala rétegek vékonyak és gyenge minőségűek;
• A várpalotai-medencében mintegy 50 km2 területen ismert, átlag 42 m vastag
barnakőszéntelep fedő összlete is olajpala;
• A várpalotaival szomszédos, hasonló helyzetű herendi-medencében a széntelepet kísérő
olajpala indikációk is gyenge minőségűek;
• A borsodi szénmedence olajpala-gyanús kőzeteinek vizsgálatai nem eredményeztek
iparilag értékelhető olajpala előfordulásokat, de bizonyították a meglétüket.
• A nógrádi szénmedencében elvégzett olajpala prognózis csak gyenge minőségű olajpala
indikációk meglétét tudta kimutatni (Petőfibánya);
• A brennbergbányai szénmedencében is ismert olajpala indikáció;
• A Nagyalföldön a Nagykereki-1. fúrásban az 1632-1637 m közötti rétegsor olajpalának
minősült. A szerves anyag mennyisége és minősége alapján egyaránt kiváló kőolajanyakőzetnek minősült, amely azonban a csekély átalakulás miatt még nem generált
jelentős mennyiségű szénhidrogént;
• A Balatontól délre telepített Gálosfa-1. szerkezetkutató fúrás rétegsorában is találtak
potenciálisan olajpala rétegnek tekinthető képződményt;
• A Budakalász-3. fúrásban a tufit, agyagmárga és homokkő rétegek között is található
olajpala réteg;
• A Zalaszentlászló-I. és a Rezi-I. fúrások által harántolt triász korú rétegekben is találtak
alginit rétegeket.
A nemzetközi szabványok szerint a magyar alginit legnagyobb része rendkívül alacsony
minőségű, az alginit palaolaj-hozamát figyelembe véve.
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Magyarország olajpala (alginit) előfordulásai

Magyarország alginit termelése 1985-2021 között

Alginitbánya Pulán

Alginitbánya Gércén
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Összefoglalás
Jelenlegi ismeretek szerint energetikai célra hasznosítható olajpalával Magyarország nem
rendelkezik. Nem mond ellent ennek az a tény, hogy az éretlen, a genetikai átalakulás kezdeti
szakaszában lévő alginitből, amely földtani, ásványtani besorolás szerint az olajpalák
csoportjába tartozik, közel 150 millió tonna mennyiség található az országban. Az alginit
szerves komponensei részben lebomlottak, döntően algajellegű biomassza, amely agyaggá
változott vulkáni tufába vagy egyéb más kőzetek közé ágyazódott. Ennek tudható be, hogy az
elvégzett
vizsgálatok
szerint
energiatermelésre,
motorhajtóanyagvagy
kenőolajgyártásra alkalmas kőolaj az alginitből nem állítható elő. Annak ellenére, hogy a
földszerű, zöldesszürke színű, rétegzett alginit az olajpala egyik típusa, tehát nem kőolajat
nyernek ki belőle, hanem főként a mezőgazdaság hasznosítja. Ásványi és szervesanyag
összetételének köszönhetően kiváló hatású talajjavító és növényvédő anyag. Használják
szerves- és műtrágyák hatásfokának növelésére, oldatát lemosó permetezésre, de például a
gyógyászatban iszappakolásként is alkalmazzák. Ezzel párhuzamosan a jelentős vízmegkötő
hatása miatt toxikus és sugárzó anyagok megkötésére is alkalmas. Az alginitet Magyarországon
egyedül Pulán és Gércén bányásszák, ahol a telep vastagsága átlagosan 45-75 m.
Végezetül: 2018-ban a Magyarhoni Földtani Társulat az év ásványi nyersanyagának választotta
az alginitet!
Forrás: • Dr. Solti Gábor: Az alginit (olajpala) kutatása és felhasználási lehetőségei
Magyarországon. Földtani Kutatás XXVIII. évfolyam (1985. év), 1-2 szám, 11-20. o. • Dr. Solti
Gábor: Az alginit. A Magyar Állami Földtani Intézet Alkalmi Kiadványa, Budapest, 1987. •
PANGEA Minden, ami földtudomány. 5 perc geológia – Négymillió éves műtrágya. 2019. május
12. 20:00. • https://www.alginit.hu/index.php/hu/ •https://hu.wikipedia.org>wiki>Alginit
id. Ősz Árpád
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