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2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

2022-ben az előző évhez képest nem 

változtak a tagdíjak, viszont a Választmány 

döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek 

online lapjai érhetők el alanyi jogon a 

tagtársak részére. 

Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, 

azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést 

kell fizetni a tagdíjjal együtt. 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel 

a sárga csekkes befizetéseknek jelentős 

költsége van és nehéz nyomonkövetni a 

befizetőjüket. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP 

Bank: 11705008-20041982-00000000; 

K&H Bank: 10200830-32310119-

00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve 

aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse 

fel, hogy „+BKL”. 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

 

In Memoriam Noveczky János 
 

Életének 87-ik évében elhunyt Noveczky János aranydiplomás bányaművelő mérnök, a Pécs-

Vasasi Szénbányák biztonságtechnikai főmérnöke.  

 

Temetésére a Pécsi Köztemetőben kerül sor.  

 

Bányász tiszteletadás mellett 2022. 11. 25-én 12:30-kor helyezik örök nyugalomra. 

 

 

Emlékét megőrizzük.  

 

A gyászoló család 
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Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Elnöksége 

 

PÁLYÁZATOT 

 
ír ki az összevonásra kerülő 

 

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (BKL) 
felelős szerkesztői pozíciójára. 

 

A pályázatra jelentkezhet minden Egyesületi tag. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai – egyesületi önéletrajzát, 

valamint a negyedévente megjelenő BKL, mint az Egyesület tudományos értékű 

szakmai lapjának jövőjére vonatkozó elképzeléseit, javaslatait. 

 

Előny a médiaszerkesztés területén megszerzett gyakorlat. 

 

A pályázatot az OMBKE ügyvezető igazgatójához, Zelei Gáborhoz (e-mail: 

zelei.gabor@ombke.hu) kell benyújtani elektronikus formában, jelszóval 

védetten. A jelszót a beadási határidőt követő egy órában kell elküldeni a fenti e-

mail címre. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkavégzés díjazására 

vonatkozó igényét. 

 

Beadási határidő: 2022. december 9. 12:00. 

 

A pályázat eredményéről, a BKL felelős szerkesztőjének személyéről az OMBKE 

Elnöksége dönt, 2022. december 21-én. 

 

Az új felelős szerkesztő munkáját segítő szerkesztő bizottságról és az összevont 

lap rovatvezetőiről ezt követően dönt az Elnökség, a felelős szerkesztő 

bevonásával, javaslatainak figyelembe vételével. 

 

Budapest, 2022. november 25. 

 

Jó Szerencsét! 

 

 

Dr. Hatala Pál 

az OMBKE elnöke 

  

mailto:zelei.gabor@ombke.hu
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Ülésezett a Történeti Bizottság 
 

2022. november 17-én a székházunkban jött össze a szakma- és egyesülettörténettel foglalkozó 

tagtársainkat összefogó bizottság. 22 résztvevő személyesen jelent meg, öten pedig „zoom”-os 

bejelentkezéssel vettek részt az ülésen, négyen kimentésüket kérték. 

 

 
Az ülés hallgatósága. Bal oldalon Réthy Károly előadónk látható 

 

Dr. Lengyelné Kiss Katalin bizottságvezető köszöntő szavai után felolvasta a TB 1998-ban 

lemondott vezetőjének levelét. Csath Béla rubindiplomás bányamérnök egészségi állapotára 

hivatkozva közölte, hogy az üléseken személyesen nem tud részt venni, de Papp Péter 

tagtársunk közvetítésével a Hírlevél eljut őhozzá is, s történeti munkák írásával még szívesen 

foglalkozik. Egyesületünk jeles személyiségéről nem feledkezhetünk el, hiszen 15 évig ő 

vezette a szakosztályok által delegált TB-tagok alkotta grémiumot. Vezetésével többek között 

1983 és 1993 között öt ipartörténeti szemináriumot rendeztek, emellett aktívan részt vett a 

MTESZ Tudománytörténeti Bizottságának munkájában is. Benke Istvánnal, Szűcs Imrével és 

Csaba Józseffel együtt elindítója volt először 1989. december 4-én a budapesti Városmajori 

templomban, a következő évben a budavári Mátyás-templomban, majd 1991-ben az esztergomi 

Bazilikában megtartott Borbála-napi szentmiséknek, amit ezt követően egyesületünk a Gellért-

hegyi sziklakápolnában ökumenikus emlékmisék formájában mindmáig megrendez.  

Béla bátyánknak jó egészséget és további kutatási kedvet kívánunk, megköszönve a Péch Antal 

emlékkiállításunkhoz adott relikviákat is.  

Ezután Hadobás Sándor nyugalmazott múzeumigazgató jóvoltából a rudabányai Érc- és 

Ásványbányászati Múzeum Alapítvány által kiadott három új könyvről kaptunk tájékoztatást, 

melyeket az érdeklődők tadibe@gmail.com e-mail-címre küldött kéréssel elérhetnek. 

 

1. Hadobás Sándor: Isaac Potter újbányai „tűzgépe” Legendák és tények c. könyvét a 

szerző távollétében dr. Lengyel Károly mutatta be, amely a Selmecbánya közelében, Újbányán 

(Königsberg, Nova Baňa) működő Newcomen-féle atmoszférikus gőzgép Isaac Potter által 

történő felállításának 300. évfordulója alkalmából jelent meg.  

H. S. írja az előszóban „A Potter-évfordulóról szóló könyvecskét azért írtam meg, hogy végre 

leszámoljunk azzal a sok mítosszal és tévedéssel, azzal a hamis dicsőséggel, amit Potter és 

masinája köré vontunk. Péch Antal is kudarcnak ítélte a vállalkozást. A 300. évforduló kapcsán 

érdemes megemlékezni róla, mint hazánkban (s nem Anglia után a kontinensen) az első ilyen 

próbálkozásról.” 

Szombatfalvy Rudolf bemutatta plakett- és éremgyűjteményének egyik becses darabját, az 1. 

képen is látható, a 250 éves Potter-ünnepségre készített plakettet.  

mailto:tadibe@gmail.com
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Az 50 éve készült Potter-plakett 

 

2. Réthy Károly: Misztbánya és Láposbánya monográfiája c. könyvet a szerző mutatta be, 

amivel bővül az erdélyi bányák múltjáról szóló sorozat.  

Nagybányától (Baia Mare) 8 kilométerre, északnyugatra, s az Égető-hegytől (Piatra Arsă) délre 

a Sikárló (Cicîrlău) és Borpatak (Valea Borcutului) völgyek között fekvő Misztbánya (Nistru) 

és Láposbánya (Băița) a történelem során egységes bányaterületként volt ismert. A Handalkő 

vulkáni kürtő körüli völgyekben több mint ötven jelentősebb érctest Cu-szulfidos karakterű, a 

kürtőtől valamivel távolabb fekvők pedig arany, ezüst, galenit, szfalerit vagy wurtzit, kalkopirit 

és piritben gazdag polimetallikus jellegűek. Itt már az ősi időkben, kisebb-nagyobb 

megszakításokkal a honfoglalástól 2006-ig folyt érctermelés. Megbízható adatok csak az 1280-

as évektől léteznek. Tollius Jacopus németalföldi tudós alkimista 1660-ban és 1687-ben említi 

az itteni arany- és ezüstbányákat, csakúgy, mint a Kapnikbányán született Born Ignác 1770-

ben.  

 

3. Ing. Lőrincz Árpád PhD Kecső (Kečovo, Szlovákia): Maderspach Livius. Egy bánáti 

bányamérnök Gömörben című könyvét röviden Lengyelné Kiss Katalin ismertette. 

Maderspach Livius (1840–1921) bányamérnök a Selmecbányán végzett ruszkabányai 

vasgyáros, Maderspach Károly fia volt. Édesapja a Haynau–féle megtorlás áldozata lett 1849-

ben. Livius is műszaki, földtani, bányászati és kohászati tanulmányokat folytatott Karlsruhéban 

és Selmecbányán. Előbb apja nyomdokain a ruszkabányai vasműben dolgozott, majd Felső-

Magyarországon és Borsod megyében munkálkodott. A korabeli Magyarország egyik 

legkiválóbb kohászati–bányászati szakembere volt. 

A pelsőcardói és más gömöri bányák történetének kutatója könyvében ismerteti 

Maderspach Livius életrajzát, kohászati és bányászati működését, széleskörű szakirodalmi 

munkásságát, melyek közül a Magyarország vasércz-fekhelyei című munkája a legjelentősebb. 

Bányász-kohász őseihez méltó módon élt és tevékenykedett, s a rangos bányatanácsosi címet 

is kiérdemelte. Az olvasmányos monográfia összeállításához a család történetének lelkes 

kutatója, Maderspach Kinga adatokkal, fotókkal járult hozzá. 
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Ezután két vetítettképes előadás hangzott el. 

 

4. A Liptay család öröksége Salgótarjánban 
Előadó: Dr. Nickel Vira Réka PhD az MTA Néprajztudományi Intézet történésze 

Salgótarján 100 éve történt várossá nyilvánítása alkalmából az ünnepi program során hangzott 

el a Liptay család négy generációjának (Liptay Pál (1845–1907) a dédapa, Liptay B. Jenő 

(1878–1928) a nagyapa, Liptay Pál (1913–1944) az apa és Liptay Péter a fiú, történeti 

bizottságunk tagja) bemutatása, akik jelentősen hozzájárultak az ottani ipar fejlesztéséhez, s a 

lakosság életkörülményeinek javításához.  

Kiemelkedő volt Liptay B. Jenő gépészmérnök szerepe, aki 1904-től szinte haláláig a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaságnál tevékenykedett, az acélgyár és a város 

ikonikus, vezető egyénisége volt.  

 

 
Dr. Nickel Vira Réka PhD a Liptay-dinasztiáról tart előadást 

 

Az előadó megköszönte Liptay Péter kohómérnöknek a monográfia elkészítéséhez 

nyújtott adatközlését, aki folytatva ősei elkötelezettségét, egész dolgos életét a salgótarjáni 

acélgyárban töltötte, s a mai napig is kutatja a valaha ott dolgozott kollégák tevékenységét, 

életét. Ennek a családtörténetnek a felderítése kapcsán sikerült a város fejlődésének, 

alakulásának, közösségi változásainak megismerése, amit fontos a mai nemzedéknek is 

felmutatni. Az előadás a helyi Dornyai Béla Múzeum évkönyvében fog megjelenni, reméljük, 

tagságunk is olvashatja a későbbiekben. 
 

5. Budapest harangjai. A tornyokban rejlő Budapest című könyv bemutatója 

Előadó: Bajkó Ferenc településmérnök, harangkutató 

Egyesületünk Öntészeti szakosztálya két éve elhunyt tagjának, dr. Patay Pál (1914–2020) 

régésznek a szinte hobbiként folytatott, de szisztematikusan vezetett, mintegy 22.000 adatot 

tartalmazó, cédularendszerben lejegyzett és az Öntödei Múzeumban számítógépre vitt 

harangtörténeti kutatásait megismerve kezdte el Bajkó Ferenc is gyűjteni az adatokat a 

harangöntő műhelyekről, az egyes harangöntő mesterek harangjairól, a tornyokba kerülő zengő 

öntvények sorsáról, amerre csak eljutott az országban. A vetítettképes előadáson igen 

sokszínűen, érdekes történeti kapcsolatokat is feltárva mutatta be a budapesti harangokról szóló, 

még Patay Pál által lektorált, 126 forrásra támaszkodó, saját kiadású könyvét.  
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Bajkó Ferenc harangkutató Az egyik kivetített harangos dia 

 

2000 óta munkája mellett, minden szabad idejében gyűjti a harangok jellemzőit, fényképeket 

készít róluk, felveszi a hangjukat, kutatja a harangöntödék és a harangöntő mesterek történetét. 

Imponáló volt, hogy milyen alapos történelmi ismeretbe ágyazott, sok fotóval színesített 

előadást hallhattunk. CD-lemezzel is gazdagított kötetében a 20 éves szisztematikus gyűjtés 

eredményét tárta elénk. A könyvet többen megvásárolták, bajkoferenc@gmail.com címen 

felvehető a szerzővel a kapcsolat. 

 

Egyebek 

1. A bizottság tagjai, ill. a meghívottak előzetesen megkapták Csath Béla rubindiplomás 

bányamérnök visszaemlékezését az 1982–97 közötti időkről, amikor ő volt a bizottság 

vezetője. 

 

2. Mednyánszky Miklós, a Múzeumok, bemutatóhelyek, emlékhelyek és kegyeleti helyek 

bizottságának vezetője elküldte a 2022. szeptember 23-án, Dorogon rendezett, kiválóan 

megszervezett 3. Bányászati és kohászati múzeumok találkozójáról írt, a 2022/39. sz. 

OMBKE Hírlevélben is olvasható összefoglalóját. Délelőtt a térség (a dorogi újonnan 

felavatott Reimann Bányászattörténeti Miniverzum, Pilisszentiván, Tatabányai 

skanzen) múzeumai mutatkoztak be. Érdeklődésre tarthat számot a dorogi térségben a 

Bányászkör Instant Túrák interneten követhető mozgalom, ami az ipari emlékhelyek 

megismerésére igyekszik ösztönözni a fiatalokat. Vezetője Hartyán Csaba, 

tapasztalatait szívesen megosztja, elérhető a banyaszkor.hu honlapon.  

A délutáni program is tartalmas volt. Dr. Szemán Attila (Sopron, ill. Brennbergbánya), 

Szente Tünde (Dunaújváros) előadásai után Mednyánszky Miklós mutatta be a TERC 

kiadónál nem régen megjelent „Bányászati műemlékek” című, és „Aknatorony, 

bányaló, szénlapát és altáró” c. gyermekeknek szánt könyvét. 

 

 

mailto:bajkoferenc@gmail.com


 

 

 

 

7 

  
Mednyánszky Miklós könyveinek címlapja 

 

Hazánkban jelenleg tucatnyi bányászati műemléket tartanak nyilván, amik között a 

mérnöki alkotás csúcsát jelentő vasbeton aknatornyot ugyanúgy találunk, mint egykori 

teljes bányaüzemet. Ezekről az épületekről, építmény-együttesekről – egy, az 1980-as 

években pár száz példányban kiadott minikönyv kivételével – még nem jelent meg 

kiadvány magyar nyelven. A könyv nem titkolt célja a bányászat társadalmi 

elismertségének és elfogadottságának növelése.  

A gyermekeknek szánt könyv élményszerűen ismerteti meg a gyerekeket a bányák 

típusaival, a bányászmesterség fortélyaival, a bányászok életével. Mellékletként jár 

hozzá 4 db kivágós mintalap is, amelyekből részletes leírás alapján egy aknaház és 

aknatorony makettje készíthető el. Karácsonyi ajándéknak is ajánlhatjuk! 

 

3. Dr. Harcsik Béla az MMKM Kohászati Gyűjtemény vezetője interneten jelentkezett be 

az ülésre. Beszámolt a Miskolci Egyetem két ősi kara Péch Antal tiszteletére, a bányász 

és kohász tanszékek történetéről, ill. Péch Antalnak a diósgyőri kohászat 

megmentésében játszott szerepéről rendezett szeptember 7-i emlékülésről, s az azt 

követő hétvégén tartott, kb. 1200 látogatót vonzó kétnapos Fazola Fesztiválról, ami a 

2022/42 sz. OMBKE Hírlevélben is olvasható.  

A Fazola-napokat az MMKM Kohászati Gyűjteménye és az EKMITA (Északkelet-

Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány) szervezte, sok vállalkozás és 

helybéli szakember, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara, valamint 

Miskolc város támogatásával.   

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum október 13-án országos ipari 

örökségvédelmi konferenciát szervezett, ahol többek között szó esett az ózdi kohászat 

leépítése után új funkciót kapott épületek példamutató és sikeres átalakításáról is. 

Szakmúzeumaink közül a zalaegerszegi MOGIM és a miskolci Kohászati gyűjtemény 

mutatkozott be. Horváth Csaba, az MMKM megbízott főigazgatója ismertette az 

Öntödei Múzeum helyreállítási és átalakítási terveit, melyeknek megvalósulása kb. 

három év múlva várható.  

Ezután a bizottság vezetője megköszönte az előadók és a krónikások érdeklődésre 

számot tartó munkáját. Az országos Bányász-naphoz kapcsolódó ünnepségekről 

tagtársaink az OMBKE Hírlevélben beszámoltak, ezek előkészítésében, rendezésében a 



 

 

 

 

8 

helyi tagtársak, a szakszervezet és a települések önkormányzatai közösen vettek részt. 

A decemberi Borbála-napi ünnepséghez kapcsolódva, kérésünkre a Kossuth Rádió 

december elsején délben a dorogi Szent Borbála-templom harangját szólaltatja meg, 4-

én pedig a budapesti Sziklatemplom harangját hallhatjuk a Déli harangszóban. 

  

Záró eseményként bizottságunk tagja, Benke István vasokleveles bányamérnök 

köszöntésére került sor abból az alkalomból, hogy a Telkibányai Ipartörténeti 

Gyűjtemény megalapítása, a magyar ásványbányászat kutatása és ipartörténeti 

emlékeinek megmentése érdekében végzett odaadó és önzetlen tevékenységéért rangos 

állami elismerésben részesült, ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozat 

kitüntetést kapott.  

 

 
Benke István 

 

Élete kiemelkedő mozzanatai közül a bizottság vezetője sok évtizedes szakmai 

munkáját, bányászat- és technikatörténeti kutatásainak eredményeit és a honfoglalás 

1100. évfordulójára megjelent „Magyar bányászat évezredes története” c. ötkötetes mű 

főszerkesztőjeként és részben szerzőjeként oroszlánrészt vállalt munkáját emelte ki.  

A megjelentek egy pohár pezsgővel kívántak Pista bátyánknak további életéhez jó 

egészséget és lankadatlan kutatási kedvet, s nem utolsó sorban Jó szerencsét! 
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8. kép. Lengyelné Kiss Katalin Benke István életútját méltatja 

 

A fotókat Káplán György és Kerékgyártó József készítette. 

 

U.i.: Lengyelné Kiss Katalin kéri, hogy december közepéig a szakosztályok küldjenek rövid 

írásos beszámolót az idei történeti és hagyományőrző tevékenységükről. A Péch Antal-emlékév 

eseményeit az évvégi jelentésben összegezzük. 

 

Jó szerencsét! 

 

Lengyelné Kiss 

Katalin 

bizottságvezető 

 

 

II. Kárpát-medencei Földrajz- és Földtudományi Verseny 2022 
 

A „hagyomány-teremtő” céllal a kárpát-medencei középiskolások részére 2021-ben 

meghirdetett I. Földrajz- és Földtudományi Kárpát-medencei Verseny („FÖCIK Verseny”) 

komoly sikert aratott. Ennek a versenynek az „infrastruktúrájára” (mind a „szoftver”, mind a 

„hardver” tekintetében) támaszkodva, együttműködve a SZTAKI-val szerveztük meg a II. 

FÖCIK Versenyt. 

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága az idei évben is vállalta a védnökséget. A 2021-ben 

életre hívott Versenybizottság minden tagja vállalta idén is a feladatot. A Versenybizottság az 

előző évi tapasztalatok alapján kisebb módosításokkal készítette el a verseny kiírását annak 

érdekében, hogy a személyes jelenléttel megrendezett döntőre valóban a legfelkészültebb 

csapatok kerülhessenek be. A Versenybizottság augusztus 29-étől hetente ülésezett annak 

érdekében, hogy minden fordulóra időben kész legyenek a verseny adott fordulójára a 

feladatsorok. 

A FÖCIK Verseny széles összefogással valósult meg, a FÖCIK tagegyesületei, 

magyarországi és külhoni pedagógus szervezetek, a SZTAKI, a MOL, a Miskolci Egyetem 

Műszaki Földtudományi Kara, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az MH 

Geoinformációs Szolgálat, az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Földfizikai és 

Űrtudományi Kutatóintézet együttműködésével. 
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A csapatok szeptember 30-ig regisztrálhattak a versenyre. A szervezők nagy örömére 

sikerült megdönteni a tavalyi 50 csapat regisztrációját, mivel idén már 66 3 fős (+1 felkészítő 

pedagógus) csapat regisztrált. A versenyző csapatok közül 11 határon túli volt, ezen belül 8 

csapat Erdélyből (Kolozsvár (7), Sepsiszentgyörgy (1)), valamint 3 csapat a Felvidékről 

(Somorja (2) és Rimaszombat (1)) regisztrált. 

 

A Verseny öt fordulóból állt:  

1. Élettelen természeti értékeink: Kő kövön megmarad – a kőzetburokkal (belső erők, 

földtan, földtörténet, geofizika, barlangászat és bányászat stb.) kapcsolatos feladatokat 

kellett megoldani a csapatoknak; 

2. Nemcsak térkép e táj: - ebben a fordulóban térképészettel, geoinformatikával, 

tájföldrajzzal, a külső erők felszínformálá- sával és légköri jelenségekkel, 

meteorológiával, klimatológiával, vízrajzzal, a földrajzi övezetességgel és a vonatkozó 

természettudományi ismeretekkel kapcsolatos feladatokat kaptak a versenyzők; 

3. A Kárpát-medence csodás tájai: - Ez egy csoportfeladat volt, melyben a versenyző 

csapatoknak legfeljebb 5 perces kisfilmet kellett készíteniük a földrajzi/földtani 

környezetük bemutatásáról. A kisfilmek hamarosan a FÖCIK hivatalos YouTube 

csatornáján elérhetőek lesznek. 

Az online fordulók internetes felületét idén is a SZTAKI biztosította. 

4. Elődöntő: Az online fordulók legjobb 16 helyezett csapata mérhette össze tudását a 

2022. november 12-én, személyes jelenléttel megrendezésre került elődöntőn, amit az 

SZTFH Stefánia úti székházában tarthattunk meg, ami a hazai földtudományok 

„szentélye”. Az elődöntőn egy tesztet kellett megoldaniuk a csapatoknak, ami 45 percet 

vett igénybe. Az elődöntő legjobb 8 csapata alkotta döntő résztvevőit.  

5. Döntő: A döntőben interaktív feladatokat, kvízeket oldottak meg egymással versengve 

a csapatok. A feladatok egy részében a leggyorsabban jelentkező csapatot illette meg a 

válaszadás lehetősége, ahol a jó válaszokért plusz pont járt, míg a rosszakért 

pontlevonás. A gyorsan változó sorrendet a csapatok folyamatosan nyomon követhették 

egy kivetítőn. A döntő kb. 2,5 óra hosszú volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén a 

verseny fő támogatója, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, 

Dr. Birkner Zoltán úr elfogadta felkérésünket, és a döntő zsűrijének elnöke lett. 

 

A döntő első három helyezett csapata és a legjobb kisfilmet készítő csapat boldogan vehette át 

a kiírásban szereplő fődíjakat, de az összes résztvevő csapat a FÖCIK egyesületeknek és a 

támogatóknak köszönhetően értékes könyv és tárgyi ajándékokkal távozhattak. 

 

 
Zelei Gábor, a FÖCIK elnöke köszönti a résztvevőket és megnyitja a versenyt 
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Gruber László tanárúr ismerteti az elődöntő menetét A csapatok lázasan dolgoznak... 

  

  
A zsűri figyel Az idő letelt... 
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A zsűri elnöke ismerteti az elődöntő eredményét A csapatok feszülten figyelnek 

  
Kialakult a döntő mezőnye Kinél gyullad fel először a lámpa? 

  
 Vajon mi van a képen? 
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Alexa Péter tanár úr kvízkéréseket olvas fel A végeredmény 

  
Eredményhirdetés előtt Eredményhirdetés 

 
3. helyezett: Földhősök (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) 
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2. helyezett: BIG GANG (Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr) 

 

 
1. helyezett: Spártaiak (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) 

 

Szívből gratulálunk a döntős csapatoknak és felkészítő tanáraiknak a kimagasló 

teljesítményükhöz! 

 

Köszönjük a Versenybizottság és a szervezők munkáját és a támogatók támogatásait. 

 

Reméljük, hogy jövőre újra meghirdethetjük a FÖCIK Versenyt! 

 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 
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Életút beszélgetés Galicz Gergely tagtársunkkal 
 

A Kőolaj-, Földgáz-, és Vízbányászati Szakosztály Alföldi Helyi Szervezeténél 2022. 

november 17-én meghallgattuk Galicz Gergely olajipari nyugdíjas egyesületi tagtársunkat. 

Galicz Gergely pályáját a Nagyalföldi Kőolajkutató- és Feltáró üzemnél kezdte Szolnokon 

1971-ben. Pályafutása során dolgozott még a Kőolajkutató Vállalatnál, a MOL Rt.-nél, a 

Geoinform Kft.-nél egészen nyugdíjba vonulásáig. 

 

Gergely színvonalas és részletes beszámolója után tagtársaink kérdéseket tettek fel, és érdekes 

történetekkel kiegészítve idézték fel az olajiparban együtt töltött éveket. 

 

 
 

 

Pugner Sándor 

elnök 

KFV Szakosztály 

alföldi helyi szervezet 
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Központi Szent Borbála ünnepség időpontja változik! 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A kormányzati / minisztériumi struktúraváltás miatt (annak érdekében, hogy az aktuális 

minisztériumi képviselet biztosítható legyen, illetve a miniszteri elismerések adományozása 

megtörténhessék) az eredetileg december 1-re tervezett Szt. Borbála napi országos központi 

ünnepség időpontja kényszerűen tolódik. Valószínűleg december 8-ra, vagy december 15-re 

módosul.  

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Zoltay Ákos 

ügyvezető főtitkár 

Magyar Bányászati Szövetség 

 

 

Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet alakulása változtathat az ezévre tervezett programjainkon, de mindig 

aktualizálva fogjuk a Hírlevélben megjelentetni a rendezvényeinket. 

 

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

részt rendezvényeinken! 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről. 

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékülés 

Kecskemét december 2.  

Központi Szt. Borbála-napi 

ünnepség 

Budapest  egyeztetés 

alatt 

Szent Borbála Istentisztelet Budapest, 

Sziklatemplom 

december 4. 

17:00 

 

Luca-napi Szakestély OMBKE székház december 13.  
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OMBKE Bányamérő Szakcsoport 
LXI. Magyar Bányamérő Konferencia 2023. évi előzetes tájékoztató 

 

 

Tisztelt Hites bányamérők, bányamérő kollégák, barátaink! 

 

2022. november 22-én a Bányamérő Szakcsoport Intézőbizottsági megbeszélésén az alábbi 

elhatározásunk született a 2023. évi LXI. Bányamérő Konferencia megrendezéséről. 

A konferencia tervezett időpontja 2023.05.24-25-26 

Helyszíne: Harkány  

A szállodai elhelyezésről és a Konferencia helyszínéről tájékoztató jellegű megbeszélést 

folytattunk 3 potenciálisan szóba jöhető szállodával. Az árajánlatokat már várjuk. Ennek 

függvénye az, hogy melyik szállodát foglaljuk majd le január közepéig.  

Az előzetes programról: 

Szerdai napon: Nagyharsányi Szoborpark és Gere Attila Pincészetének meglátogatása 

Csütörtöki napon: szokásos szakmai előadások 

Pénteki napon DDC cégcsoporthoz tartozó Kisharsányi Kőbányát látogatjuk meg. 

A várható költségekről és részvételi díjról jövő év januárjában tudunk tájékoztatást adni. 

Kérünk mindenkit, hogy az időpontot és a következő tájékoztatásainkat legyetek 

szívesek figyelemmel kísérni.  

 

Jó szerencsét! 

 

Wéber József 

Magyar Bányamérő Szakcsoport tiszteletbeli elnöke 
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DR. FRICZ-MOLNÁR PÉTER 

„Los von Selmecbánya” és a professzori villanegyed kapcsolata 

1905-ben 
 

Az 1905-ös esztendő a selmeci főiskola és a városvezetés kapcsolatában mozgalmas évnek 

számított. Az év elején, február közepétől a főiskola tanárok által kezdeményezett elvitele, a 

„Los von Selmecbánya”1 – az e melletti főiskolai tanári érvek és a városvezetői ellenérvek 

folytatólagos közlése – uralta a helyi sajtó-nyilvánosságot. A főiskola tanári kara június elején 

az elvitelről, vagyis a „főiskola székhelyének áthelyezése tárgyában” emlékiratot 

(memorandumot), míg erre feleletként a városvezetés szeptember elején válasziratot készített 

és tett közzé a helyi újságban.2 1905. június elején a főiskolai tanárok testülete nevében Fodor 

László rektor és az előadó (1892-ben még Neuherz családnévvel ifjúsági köri elnök, majd 1912-

14-ben rektor) Barlai Béla írta3 az emlékiratot, míg Szitnyai József polgármester jegyezte a 

városi válasziratot. A főiskolai tanácsülési jegyzőkönyv alapján 10 tanár – Vadas Jenő 

(1908/10-ben rektor), Schwartz Ottó (volt igazgató), Bencze Gergely, Bartha Béla, Hermann 

Miksa (1906/08-ban rektor), Böckh Hugó, Téglás Károly, Boleman Géza (1922/23-ban soproni 

rektor), a már említett Barlai Béla és Fodor László – igennel, míg Fekete Lajos (volt igazgató), 

Schelle Róbert, Sobó Jenő és Szentistványi Gyula nemmel szavazott a memorandumról (annak 

„általánosságáról”), Faller Károly és Kövessi Ferenc pedig távol voltak.4 A főiskolai 

memorandum és a városi válaszirat egyik közös nevezője a selmeci lakáskérdés tarthatatlansága 

volt, ugyanis akkoriban kevés volt a jó és száraz lakás. Ennek megfelelően a szembenálló felek 

között egyetértés volt abban, hogy a kornak megfelelő, modern lakások építése szükséges. 

Lássuk is, hogy 1905-ben a főiskola esetleges elvitele miként járult hozzá a még ma is meglévő 

villatelep felépítéséhez.  

 

 
1. kép: 1910 körüli professzori lakás-belső: szalon Böckh Hugó selmeci otthonában (illusztráció, MNM 89.453) 

 
1  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 7. sz. 1-2. (febr. 12.), 8. sz. 1-2. (febr.19.), 10. sz. 1-3. (márc. 5.), 11. sz. 1. (márc. 12.). A kérdéskör részletes 
feldolgozását lásd Oroszi Sándor: A Selmec-kérdés. (Erdészettörténeti Közlemények LVI.) Budapest, 2003. 
2  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 32. sz. 2-3 (aug. 6.), 33. sz. 3-4. (aug. 13.), 34. sz. 2-3. (aug. 20.), 37. sz. 1-3. (szept. 10.), 38. sz. 2-4. (szept. 17.) 
3  Homor Péter levéltáros közli a két tanár rövid szakmai életrajzát, lásd http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=49 és http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=10 
(letöltés: 2022.10.01.). Barlai Béla 1892-ben, az erdészeti palota avatásakor az akadémiai ifjúsági kör elnöke volt, majd 1914-ben a főiskola rektoraként vett 
részt a bányászati palotában egy szoboravatáson, lásd Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 87., 102. 
4  A selmecbányai M. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola tanácsülései 1904-1906. 1905. június 2-ai rendkívüli és június 5-ei rendes tanácsülés: 
Miskolci Egyetem Levéltára A.1.c.5. 117-154. [https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_TUJKV_1904-1906/?pg=116&layout=s (letöltés: 
2022.10.01.)]   

http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=49
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=10
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_TUJKV_1904-1906/?pg=116&layout=s
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Akkoriban, az 1900-as évek elején az ősi bányavárosnak az egyik nyomasztó gondja a 

lakásínség – és a tanárok által is hiányolt színház, téli fürdő és tornacsarnok – mellett az is volt, 

hogy nem épültek új lakások, bérházak, ami az eltérő igényű tanárokat is sújtotta (1. kép). A 

főiskolai emlékirat a fővárosban látta megvalósíthatónak a tanárok szakmai-tudományos és 

nemzetközi fejlődését, továbbá a rossz selmeci lakáshelyzettel kapcsolta össze a vendégoktatók 

hiányát is. Ezt igazolhatja valamelyest, hogy az akadémiai növénytani oktatás után 1904-től 

budapesti műegyetemi magántanár Tuzson János 1906-ban a közgyűléstől a szénásfalvi városi, 

vagyis vihnyefürdői földbirtokból kért magának villalakás céljára 1,5 hold építési telket.5 A 

fővárosi műegyetem ugyan elszólította Tuzsont, de azon kívül visszavágyott (pihenni) 

Selmecre és környékéra. E neves professzor azonban a villaépítési szándékával nem volt 

egyedül. A város és az 1847-ben – többek mellett Fritz Pál Károly hozzám hasonlóan szintén 

jogász (1811-1878) ősapám részéről – alapított selmeci takarékpénztár is támogatta új lakások, 

villák felépítését. Ennek megfelelően az egykori Bélabányai út melletti és az akadémiai felső 

botanikus kert mögötti – a mai Vilová és Botanická utcákban lévő – „professzorvilláknak” is 

nevezett lakónegyed felépítése bő egy év alatt, 1905 nyara és 1906 ősze között (vagyis nem 

közvetlenül az első világháború előtt)6 zajlott (2. kép).  

 

 
2. kép: A selmeci takarékpénztár 8 lakóházas villatelepe az építést követően, 1907-ben, középen az alsó villasor 

balról első épülete a III/222. számot viselhette, 1909-ben abban lakhatott Roth Gyula és itt született 1932-ben 

Anton Hykisch szlovák író is 

 

Az akkor új és modern villalakásokban – többek között – Fekete Lajos és fia, Fekete Zoltán, 

valamint Krippel Móric és Réz Géza főiskolai tanárok is laktak (3. kép), így a 

„professzorvillák” elnevezés ebből ered, részben nekik is köszönhető.7 A főiskolai tanárok 

intézményelviteli-emlékirata döntő lökést adott a selmeci villanegyed építési ügyének, mely 

során a helyi takarékpénztár és a városvezetés gyorsan a tettek mezejére lépett. 1905-ben a 

főiskola élén Fodor László rektor állt, míg a várost Szitnyai József polgármester, a 

 
5  Selmecbányai Híradó, 16. (1906) 40. sz. 5. (okt. 7.), 45. sz. 6. (nov. 11.) 
6  Selmeczbányaiak emlékkönyve (szerk. Fejes Béla). Budapest, 1936. 44.; Ezt vette át Koudela Pál: Négy felvidéki város. Budapest, 2016. 57. 
7  Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Ha Selmec hív. Budapest, 2009. 104.; (Prof. Dr. Kosáry Juditnak köszönöm Réz Géz családjával kapcsolatos villabeli 
fényképeket.  
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takarékpénztárt (bankot)8 pedig Hornyacsek István vezérigazgató irányította. 1905-ben 

Selmecen a takarékpénztárnak volt a bérházépítéshez szükséges pénztőkéje, ezzel a város vagy 

a főiskola (az állam) sem rendelkezett. 

 

 
3. kép: Az 1910-es évek közepén Réz Géza családja a villa tornácán, valamint lánya (Kosáryné Réz Lola) és 

unokája (Kosáry Domokos) háttérben az étkezővel 

 

A takarékpénztár eredetileg a saját tulajdonú belvárosi-főutcai Flemming-ház telkén tervezte a 

felújítással egybekötött korszerű bérház-építést. Az 1905. március 14-ei (57. évi) rendes 

közgyűlésen azonban oldalági rokonom, Heincz Hugó ügyvéd és selmeci országgyűlési 

képviselő (illetve takarékpénztári részvényes) felvetésére – a Flemming-ház átépítése helyett – 

villaszerű építkezésről döntöttek, egy, a város részéről e célra átengedett telken. Erre pedig a 

főiskola mögötti területet (faraktárt) nézték ki. A tervek szerint a takarékpénztár nyeresége – 

hosszú távú befektetésként – az építésre adott kölcsön-törlesztéséből, illetve házbérből és az 

ingatlan értéke növekedéséből származott volna, figyelemmel arra is, hogy kiadásként 

lényegében csak a kivitelezés költsége merült fel. Ez abból adódott, hogy a takarékpénztár után 

a városi közgyűlés is megadta a szükséges támogatást, ugyanis „a városi tanács javaslatára 

elhatározta a közgyűlés, hogy a takarékpénztárnak és mindazoknak, akik építeni akarnak, 

ingyen ad telket a főiskola mögött fekvő Zlinszky-féle telken, ingyen ad továbbá követ és 

polgári áron fát, rendezteti ezeken kívül a Zlinszky-telekhez vezető utcát, a vízvezetéket odáig 

vezeti, csatornát építtet. Amit tehát a város ez ügyben tehet, azt megtette.” Ez nagyon komoly 

segítség volt. Ezek után a főiskola részéről Sobó Jenő tanár – egyben részvényes és az építészeti 

bizottság elnöke – a takarékpénztári rendkívüli közgyűlésre 6 lakóház építési tervével készült. 

A május 8-ai takarékpénztári közgyűlés – Szitnyai József polgármester elnöklete alatt – a már 

említett Heincz Hugó javaslatára 85 000 korona (mai értéken közel 177 millió forint) építési 

költséget biztosított (a takarékpénztár az évi nyeresége 73 000 korona volt). Ezt követően 

júniusban újra döntött a városvezetés is: „a takarékpénztár kérésére újólag elhatározta a 

közgyűlés, hogy abban az esetben, ha a takarékpénztár a Zlinszky-féle telken épít, rendezteti a 

telket, vízvezetéket, csatornát építtet a város.” Ezután július közepén a takarékpénztár „árlejtési 

hirdetményt” jelentetett meg, melyben – a korábbiaktól eltérően – „108 000 korona előirányzott 

költséggel 9 földszintes, villaszerű családi lakóházat” kívánt építtetni. Emellett – egyfajta 

viszonyításként említve – 1905-ben egy főiskolás havi 40 koronáért, mai értéken 83 ezer 

forintért teljes ellátást (szállást, étkezést) kaphatott.9 A takarékpénztári árlejtési hirdetmény 

folyományaként 1905 júliusában örömmel lehettet a „Főiskolai negyedről” olvasni: „A 

 
8  Pénzügyi Compass 1905-1906 (szerk Kormos Alfréd). Budapest, 1025. A takarékpénztár kormányzatában a városi – szellemi, gazdasági és egyházi – 
vezetőréteg túlsúlyban volt. „Igazgatóság: Hornyacsek István (vezérigazgató), Farbaky István, Fizély Károly, Händel Vilmos, Hlavatsek András, Joerges Ágost, 
Kachelmann Farkas, dr. Kapp Jakab, Lestyánszky József, id. Oszwald Gusztáv, Schmidt Ferencz, Sobó Jenő, Székely Vilmos, Vankovits Lajos, Velics György, Heincz 
Hugó, ifj. Hornyacsek István; Felügyelő-bizottság: dr. Schwarcz Ottó (elnök), Pachmayer János, dr. Tóth Imre, Ágfalvi Alajos, Ács József; Ügyész dr. Wagner 
László; főkönyvelő Baumerth István; könyvelő Szolár Lajos; pénztárnok Dimák Gyula; számvizsgáló Herbst Ágoston.”  
9  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 11. sz. 1. (márc. 12.) 
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takarékpénztár által tervbe vett villanegyed építési munkálatokat az e hó 24-én megtartott 

árlejtésen a legkedvezőbb ajánlatot tevő cég, a Selmecbányai Iparosok Hitelszövetkezete kapta 

meg. A szövetkezet már a jövő héten megkezdi a munkálatokat úgy, hogy az épületek már az 

ősszel tető alá kerülnek.”10 A selmeci iparosok helyzetbe hozását elősegítette az is, hogy az 

1900-as évek elejétől a helyi iparosok a sikeres működés érdekében szövetkezetbe tömörülve 

össze is fogtak.  

 

 

 
4. kép: A villatelep 1910 körül és napjainkban, 2022 kora őszén lombhullás előtt, a piros nyilak jelzik a 8 

épületet 

 

Persze az építkezés akkor sem volt villámgyors és problémamentes dolog. Egy évvel később, 

1906 szeptemberében a város által ígért fa ára körül volt vita, majd „Az új villák melletti 

csendélet” címmel kifogás érte az építőmunkásokat is, akik végül – az árlejtési hirdetményben 

említett 9 helyett – 8, ma is fellelhető villaépületet emeltek (4. kép): „A bélabányai kapu körül 

lakók nem győznek eleget panaszkodni a villák építésénél alkalmazott cigány munkások 

minden kritikán aluli viselkedése miatt. Éktelen lárma, verekedés és káromkodás zavarja 

 
10  Selmecbányai Híradó, 15. (1905) 12. sz. 2. (márc. 19.), 13. sz. 1. (márc. 26.), 16. sz. 2. (ápr. 16.), 17. sz. 3. (ápr. 23.), 18. sz. 3. (ápr. 30.), 19. sz. 5. 
(máj. 7.), 20. sz. 4. (máj. 14.), 25. sz. 3. (jún. 18.), 29. sz. 6. (júl. 16.), 31. sz 5. (júl. 5.); Pénzügyi i. m. 1025.; https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-
es-devizak-alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2022.10.01.) 

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
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állandóan a különben csendes városrész nyugalmát. Bepálinkázott munkások ténferegnek 

állandóan a környéken, neki menve intelligens úri hölgyeknek s nyitott mellű ruhákban járó 

cigányasszonyok, kiknek éktelen ordítozása az ott lakást valóban tűrhetetlenné teszi. Felhívjuk 

rendőrségünk figyelmét a botrányos állapotokra s e helyen is kérjük a minél erélyesebb 

rendszabályok életbeléptetését.”11 Hogy a rendőrség mit lépett, nem tudom, mindenesetre 1906 

novemberétől már lakók (5. kép) is kerültek az addigra elkészült villákba.  

 

 
5. kép: Selmeci villabelső Réz Géza családtagjaival az 1910-es évek derekán (Prof. Dr. Kosáry Juditnak 

köszönöm a képeket) 

 

Ott lakott ekkortól – többek között – Becker Nándor líceumi tanár (III/226. számú házban) vagy 

1907 tavaszától Szolár Lajos takarékpénztári tisztviselő (III/227.) is, aki ősszel a „Főiskola 

közelében a villatelepen bútorozott szép szoba kiadó” szövegezésű lakáshirdetést is feladott.12 

Akkortájt, 1907. szeptember elején az Országos Központi Hitelszövetkezet tagjaként a – 

kivitelező – Selmecbányai Iparosok Hitelszövetkezete felszámolási eljárás alá került, ami akár 

a villaépítéssel is összefüggésben lehetett.13 Ettől függetlenül a „professzorvillákban” élt 1909 

decemberében Roth Gyula (1873-1961), az „erdészeti kísérleti állomás adjunktusa” is, aki a 

III/222. akkori jelölésű házban nem akármilyen karácsonyi ajándékot kapott, ugyanis gyermeke 

született.14 Vélhetően ez az épület ugyanaz a villa, ahol 1932-ben Bálinth Nándor (Ferdinand 

Bálinth) vagyonos selmeci kereskedő, a Bálinth & Wetzler cég társtulajdonosa unokája, Anton 

Hykisch szlovák író is született.15  

 

 
11  Selmecbányai Híradó, 16. (1906) 36. sz. 4. (szept. 9.), 37. sz. 2. (szept. 16.) 
12  1906 és 1910 decemberében is Becker Nándor a III/226. jelölésű házban élt, ez a villatelep felső házsorában lehetett: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMJ-6G2?cc=1554443&cat=773918 (letöltés: 2022.10.01.). 1907 márciusában Szolár Lajos pedig a 
szomszédban, a III/227. számú házban lakott: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMJ-6G2?cc=1554443&cat=773918 (letöltés: 2022.10.01.); 
Selmecbányai Híradó, 17. (1907) 38. sz. 6. (szept. 22.); 1919 márciusában Klaniczay Sándor líceumi – később menekült – tanár is a „villatelepen” lakott 

[https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMJ-6T7?i=686&cc=1554443&cat=773918 (letöltés: 2022.10.01.)]. 
13  Központi Értesítő, 32. (1907) 75. sz. 1803. (szept. 18.) 
14  Roth Gyula 1909-es selmeci lakáscímeként az evangélikus születési anyakönyvben a III/222. szám szerepelt 
[https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMJ-DD2?cc=1554443&cat=773918 (letöltés: 2022.10.01.)]. A városi kerületi házszámokat tartalmazó 
(töredékes) várostérkép szerint a plébánia a III/221. utolsó számot viselte, s ezzel zárult is a III. kerületi házak száma 
[https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=236%2C-1701%2C2045%2C-690 (letöltés: 2022.10.01.)]. Mindezek alapján 
feltehetően az 1905-06-ban felépült 8 új villalakás – új épületekként – a soron következő helyrajzi számokat kapta, vagyis III/222-től III/229-ig tarthatott a 
jelölésük. Homor Péter levéltáros közli Roth Gyula rövid szakmai életrajzát, lásd http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=168 (letöltés: 2022.10.01.) 
15  Anton Hykisch: Moja Štiavnica. Banská Štiavnica, Bratislava, 2018. 16. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMJ-6G2?cc=1554443&cat=773918
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMJ-6G2?cc=1554443&cat=773918
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMJ-6T7?i=686&cc=1554443&cat=773918
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMJ-DD2?cc=1554443&cat=773918
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=236%2C-1701%2C2045%2C-690
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=168
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6. kép: Az egykori selmeci takarékpénztári villák 2022 nyarán, a jobb alsó az egykori III/222. számú épület, itt 

lakhatott 1909-ben Roth Gyula és itt született 1932-ben Anton Hykisch szlovák író 

 

Nála az egykori villaépület szülőházként szerepel, de a ma is meglévő, eltérő állapotú (6. kép) 

egykori selmeci takarékpénztári villák jóval Hykisch előtt, még az építésük idején, 1906-ban 

kaptak helyi irodalmi említést is. Egy név nélküli költő fakadt dalra a selmeci villáktól és 

ragadott tollhegyet. Az április 1-jei selmeci hetilapban – talán áprilisi tréfának szánt – „Dal a 

villákról” című vers (7. kép) vagy a Tollheggyel rovat „Horkayné Márkus bácsinál” című, 

képzelt cukrászdabeli dialógus16 ugyancsak ismeretlen (talán ugyanazon) szerzőjéről azt azért 

sejthetjük, hogy nem volt selmeci villalakó. Mindenesetre a feledés homályából és a selmeci 

völgykatlanból most kiszabadítom az eddig ismeretlen, de említésre méltó sorokat:  

„(…) Horkayné: (megsemmisülten hallgat. Hosszú, kínos csönd után.) S van még más 

nevezetessége is a városnak?  

Én: (elgondolkozva, bátortalanul) Aranyunk és ezüstünk nincs, de van főiskolán … (…) 

Horkayné: (naiv érdeklődéssel) De remélem édes barátom, ajánl nekem egy szép lakást, 

lehetőleg földszinten, keletnek fekvőt, hol nyugat-európai nívón álló kényelmemet 

feltalálhatom?  

Én: (Megsemmisülten hallgatok, később némi kockáztatással) Esetleg ajánlhatnám a 

nagyságos asszonynak a kies fekvésű villákat. …  

Horkayné: (gyanakodva) Villákat? Melyek kint a város kapuin túl feküsznek? 

(Határozottan) Nem, barátom; Önből a rosszakarat beszél (…).”  

A 115 évvel ezelőtti gúnyolódó sorok ellenére selmeci kiránduláskor ne hagyjuk figyelmen 

kívül a ma is „kies fekvésű” villákat és arra felé jártunkban vessünk rájuk is egy pillantást. 

 

 
16  Selmecbányai Híradó, 16. (1906) 13. sz. 4. (ápr. 1.), 46. sz. 5-6. (nov. 18.) 
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7. kép: A villák ihlette ismeretlen szerzőjű vers 1906-ból és a versben említett, de már elbontott Bélabányai-kapu 

háttérében a „dalfakasztó” villák 1910 körül 

 

1905 után – amikor a főiskola elvitele felmerült – végül 1919 tavaszáig Selmecen maradt az ősi 

oktatási intézmény és felépültek a professzorok által is lakott villák, valamint 1912 év végére 

az erdészeti és a bányászati után a kémiai palota is, melyek ma is megcsodálhatóak, igaz, nem 

úgy, mint 1914-ben (8. kép), de nekünk az akkori és a ma látvány is szép. 

 

 
8. kép: A főiskolai paloták 1914-ben, mögöttük a (nem látható) villanegyed 
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Életünk az Energia 22. 

Pártatlan energiakincsünk a lignit 
 

A villamosenergia nem primerenergia hordozó. Csupán valamilyen fosszilis-, 

atom-, megújuló energiából előállított másodlagos energiaforrás. Ráadásul nagy 

mennyiségben nem tárolható. Így folyamatosan annyit kell előállítanunk belőle, 

amennyit percről-percre felhasználunk. Hazánk fosszilis energiakincsei közül 

egyedül a lignit az, amely többszáz esztendős lehetőséget kínál számunkra a 

biztonságos villamosenergia termelésre. Bizonyos ideológiai és politikai okokból 

pillanatnyilag mégsem élünk vele. 

 

A villamosenergia XX. századi térhódítása Magyarországon is egyre több, egyre nagyobb 

teljesítményű erőművet igényelt. Kezdetben az áramot termelő egységek bizonyos települések 

fogyasztását elégítették ki. Helyben vagy a közelben elérhető fűtőanyaggal dolgoztak. A II. 

Világháború után az energiaigény fokozott növekedésnek indult. Az ismert szénkészletek gyors 

fogyása új bányák nyitását eredményezte. Később új technológiák alkalmazását tette 

szükségessé. A folyamat 1949-ben Petőfibányán indult. Ugyanis itt nyitotta az első földalatti 

lignitbányát a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. A mélybánya 1964-ig működött. Majd a termelés 

súlypontja az Ecséd-Rózsaszentmárton környéki lignitmezőre került. Itt már nagygépes 

technológiájú külszíni fejtéssel termelhették a lignitet a Lőrinciben időközben (1940-49) 

megépített Mátravidéki Erőmű számára. A lignit ugyanis a legkisebb széntartalommal 

rendelkező, fosszilis primérenergia hordozó, melynek hozzáférhetősége, kitermelése kevés 

energia befektetést kíván (1. sz. táblázat). 

A háború befejezése után felgyorsultak az energetikai- és egyéb ásványkutatások, melyek 

során újabb hazai lignitmezőket is találtak. A villamos áramigény robbanásszerű növekedése 

már 1969 júliusában szükségessé tette a napjainkban MVM Mátra Energia Zrt. néven ismert 7 

blokkos közel 1000 MW teljesítményű erőmű elődjének megnyitását. A villamos iparban 

szokatlanul hosszú ideje működő erőművi blokkok közül öt (több mint 880 MW) ma is 90%-

ban lignitet éget. Az elmúlt 53 esztendő alatt felhasznált mintegy 450 millió tonna tüzelőanyag 

kezdetben Visonta környéki bányamezőkből, majd Bükkábrányhoz közeli ugyancsak külszíni 

fejtésből származott. Ma is e két bánya táplálja az erőművet, a villamos áram alapanyagának 

döntő hányadát adva. 

Az erőmű építése közben többször áttervezésre került, követve az egyre növekvő áramigényt. 

Végül 5 blokkja huzamosabb ideig -az első nagyfelújításig- összesen 884 megawatt 

teljesítményű volt. Minden blokkja évente 8000 üzemórán át ontotta a villamos energiát. A 

felújítások teljesítmény növeléssel jártak. A két 33 MW-os földgázt égető blokk segítségével 

az erőmű hatásfokát folyamatosan a kor színvonalán (36%) tartják. 

A 2. sz. táblázatban nemcsak alap- és történelmi adatokat látunk. Az erőműveket gyártók 

általában 25-30 évre tervezik a berendezéseik élettartamát. Így a Mátrának már a 2000. esztendő 

környékén kellett volna új lignit blokkokat kapnia. Az Európai Unióhoz való csatlakozási 

szándékunk azonban kitolta az erőmű építés/pótlás szokásos időtartamát. Olyannyira, hogy 

európai mintára Gönyűn 2011-ben már kombinált ciklusú földgáz erőművet építettünk. Igaz, a 

tervezett két 433 MW-os blokk helyett csupán egyet. Ezzel erősítettük az Európában szokatlan 

gyakorlatot, miszerint áram importunk 25-30% között ingadozik. Később behódoltunk annak 

az EU-s elképzelésnek, hogy a villamosenergia jelentős részét a fosszilisek energiasűrűségének 

töredékével rendelkező nap- és szélenergiával kívánjuk „gyártani”. 

A 2. sz. táblázat „üzemóra” rovatában hihetetlennek tűnő számokat látunk, hiszen egy év 8760 

órából áll csupán, míg egy 65 esztendős friss nyugdíjas 18 éves korától „csak” 11750 órát töltött 

munkahelyén. Lignit blokkjaink tehát igencsak megbízhatók, hiszen napjainkig már átlagosan 

több mint 25-szörös emberi munkaidőt dolgoztak… 
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A fejlesztések eredményeként a viszonylag nagymennyiségű hulladékhő (64%) és az erőművi 

melléktermékek hasznosítására is helyben kerül sor. E célból az egyre terebélyesedő ipari park 

betelepülő üzemei nemcsak a szükséges hőmennyiséget, hanem a füstgáz kéntelenítése során 

keletkező gipszet, a gyártáshoz szükséges vízgőzt, természetesen a működésüket lehetővé tévő 

villamosáramot, ipari vizet is az erőművi lignit technológia eredményeként kapják. A 

füstgázból leválasztott pernye sem vész kárba, hiszen például a cementgyártáshoz a 

(szén)erőművi pernye elengedhetetlen adalékanyag. A betelepült üzemek biomassza hulladékai 

viszont az erőmű üzemanyagát egészítik ki. 

 

1. sz. táblázat 

Fosszilis energiaforrások energetikai jellemzői 

Primer-energia forrás 
Széntartalom 

[tömeg %] 

Fűtőérték 

[MJ/kg] 

lignit 63 6 - 12,5 

barnaszén 73 17 

kőolaj 84 45 

földgáz 85 50 

feketeszén 87 25 

antracit 95 34 

 

 
1. sz. ábra 

MVM Mátra Energia Zrt. erőművi látképe 

 

2. sz. táblázat 

A „Mátra” villamosenergia termelő blokkjainak jellemző adatai 
Berendezés 

neve 

 

Névleges 

teljesítmény 

 

[MW] 

Üzemanyag Tüzelőanyag 

fogyasztás 

 

[t/h] 

Üzembe-

helyezés 

éve 

Indítások 

száma 

 

[db] 

Üzemóra 

2022-ig 

 

[h] 

Folyamatos 

üzem 

(8000 h/év) 

[év] 

I. blokk 100 lignit 320 1969 1435 302326 37,8 

II. blokk 100 lignit 320 1970 1328 302019 37,8 

III. blokk 220 lignit 620 1971 1184 333586 41,7 

IV. blokk 232 lignit 650 1971 1440 311008 38,9 

V. blokk 232 lignit 650 1972 1199 331825 41,5 

VI. blokk 33 földgáz 364 2007 1917 45848 5,7 

VII. 

blokk 

33 földgáz 364 2007 1935 46890 5,9 
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A lignit korszerű égetése több, a napi létünkhöz- és az ipar számára elengedhetetlenül 

szükséges energiaforráshoz, segédanyaghoz juttat bennünket. A napi áramfogyasztásunk 10-

11%-át adó Mátrához kapcsolódó 260 hektáros ipari park lakói ki is használják ezt, hiszen 

napjainkban többek között növényolaj gyártás, biomassza előkészítés, alfa-félhidrát (sokoldalú 

építőipari féltermék) gyártás, keményítő gyártás, bioetanol gyártás, gipszkarton gyártás folyik 

az erőmű adta energiával, illetve melléktermékei felhasználásával. Az ipari park létesítményei 

közel 2300 ember számára biztosítanak nemzetgazdaságunk számára hasznos elfoglaltságot 

(bővebben 2. sz. ábra). 

 

 
2. sz. ábra 

A kapcsolódó ipari park a lignit égetés villamosenergiájával és melléktermékeiből 

készít nélkülözhetetlen alapanyagokat iparunk számára és exportra is 

 

A lignit szó latin eredete kapcsán fa, tűzifa jelentésű. A francia nyelvben is használt „lignite” 

változatát a barnaszén jelölésére alkalmazzák. Ezért van az, hogy míg hazánkban a 

barnaszeneket fűtőértékük szerint több osztályba sorolják, a világ sok országában ezt nem így 

teszik. A lignit a legkisebb fűtőértékű (6-12,5 MJ/kg), legnagyobb hamutartalmú barnakőszén 

fajta. Széntartalma általában 60-65% közé esik. Jelentős mennyiségben tartalmazhat többféle -

könnyen felismerhető-, még el nem szenesedett fa fajtát. A geológia által „szenülés”-nek 

nevezett folyamat ugyanis több millió évig tart. Az 1. sz. táblázatban szereplő antracit tehát a 

legidősebb, legnagyobb fajlagos energiájú szénfajta, míg a lignit a legfiatalabb. A réges-régi 

mocsári erdők és lápi növényzet folyamatos pusztulása és egyéb okok miatt vizét vesztett 

mocsár évmilliók alatt takaró kőzetréteg alá kerül. A rátelepült kőzetek súlyából adódó nyomás 

és a felfelé áramló földhő együttes hatásának köszönhető lassú égés során elszenesedik. Az 

időközben keletkező gázok ma is távoznak a mocsarakból. (Metán, széndioxid, kénhidrogén, 

kéndioxid, egyebek.) Így a szenülés folyamata az eltelt „rövid” idő és a kis mélység okán még 

nem fejeződött be. Ám ez a mi szerencsénk Magyarországon, hiszen a könnyen hozzáférhető s 

ezért olcsón termelhető lignitből több mint 5,5 milliárd tonna ismert készletünk van, mely olcsó 

villamos energiatermelésre még évi 25 millió tonnás felhasználás mellett is kettőszáz 

esztendőre elegendő. Saját tulajdonú elsődleges energiahordozónk. Tehát, ha az üzemideje 
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végén tartó 4 db paksi blokk pótlására 2000 MW-nyi 40%-os hatásfokú modern, lignitet tüzelő 

áramtermelő egységet építenénk, a napjainkban importált 25-30%-nyi villamosenergiát saját 

alapanyagból való termeléssel válthatnánk ki. Amit aztán valódi hazai áron adhatnánk a 

fogyasztóknak. Ezek a lignitblokkok villamos rendszerünket stabilabbá tennék, könnyedén 

kiszabályozva PV napelemparkjaink labilis, inercia nélküli energia termelését. Az engedéllyel 

rendelkező visontai és a bükkábrányi bányatelkek felhasználásra váró megkutatott, kitermelésre 

váró lignit készlete együttesen közelíti a 600 millió tonnát! Visontán lignitet égető 500 MW-os 

erőművi blokk megépítéséhez és üzemeltetéséhez a hely és az ipari infrastruktúra, valamint a 

terv rendelkezésünkre áll. A bükkábrányi 2000 MW-os ligniterőmű tervei hasonlóképpen több 

változatban megvannak, aktualizálásra várnak. Kelet-Magyarország villamosenergia ellátását a 

lignit tehetné biztonságossá. Napjainkban csupán a beruházási szándék hiányzik, például a 

magyar állam részéről. A lehetőség azonban, mivel azt a Természet adja nyugodtan várakozik, 

bár a Magyar Villamos Művek vezetése egyelőre hallani sem akar róla. 

 

  
3. sz. ábra 4. sz. ábra 

Bükkábrány bánya lignit készlete Visonta bánya lignit készlete 

 

A Mátra és a Bükk lábánál a mintegy 120 km hosszan elterülő lignitmező elenyésző méretű 

részletein 53 esztendeje folyó külfejtéses termelés folyamatos előrehaladása közben először 

letakarítja a felszíni termőtalajt, melyet külön deponálnak. Majd az altalaj kerül sorra a 

lignittelepig. A haszonanyag kifejtése és elszállítása után maradt gödörbe visszaterítik a 

kitermelt éghetetlen kísérő kőzetet az altalajt, melynek tetejére a korábban félretett és megőrzött 

humuszréteg kerül. Az ily módon rekultivált, visszaállított természetes réteg sorrend tájképi 

kialakítása a korábbi mezőgazdasági művelés lehetőségét adja vissza (5. sz. ábra). A tájrendezés 

során mód van évelők és haszonnövények, erdők, vizes élőhelyek telepítésére is. A bánya 

folyamatos előrehaladtával a tervezett rekultivációs célok így azonnal elérhetőek. 

 

  
5. sz. ábra 6. sz. ábra 

A bánya előrehaladtával folyamatos a természeti 

környezet helyreállítása 

A rekultiváció részei a villamosáramot termelő PV 

napelemparkok is 
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Hazai ismert lignit előfordulásaink nemcsak a Cserhát-Mátra-Bükk hegységeink előterében, 

hanem Várpalota környékén, a Mecsek előterében Hidas település mellett és Vas megyében 

Torony környékén is találhatók. Ezek vagyona teszi ki a ma ismert lignitkincsünket képező 

5,687 milliárd tonnát. E földtani vagyon mai technológiával gazdaságosan kitermelhető része 

is jelentős, 40%-ra becsülhető. A jövő technológiája, mint más termékek esetén is a 

rendelkezésre álló -nem túl rövid- idő alatt kidolgozható. Ám, mivel Magyarországon 1983 óta 

fizikai (helyszíni fúrásos) geológiai, geofizikai kutatás energetikai- és egyéb ásványkincseink 

után nem folyik, nem tudhatjuk pontosan, milyen értékeket rejt a hazánk területe alatti mélység. 

Szerencsére mindig akadnak elkötelezett tudós emberek, akik szakmai kíváncsiságuktól 

vezérelve kutatják a fellelhető vonatkozó adatokat. Újra feldolgozáshoz gyűjtik az ismereteket, 

amit a kor adta technológiai lehetőségek tesznek lehetővé. Így a Föld körül keringő 

űrobjektumok, melyek elektronikus, mágneses, gravitációs és egyéb mérési adatokat 

szolgáltatnak Magyarország mélységeiről is, alapját adják annak a szakmai hozzáértésnek, 

mellyel ki lehet jelölni azokat a helyszíneket, ahol a jövőben érdemesnek látszik meghatározott 

ásványkincsek után fúrásos kutatást végezni. A sejtett mélységben a fontos energiahordozót, az 

Európai Unió számára kritikus ásványokat felszínre lehet hozni, további mintavizsgálat 

érdekében. Márpedig a lignit és széntelepek környékén a közvetlenül felette és a széntelep alatti 

kőzetekben dúsult állapotban ilyen készleteink is bizonyítottan vannak. 

 

3. sz. táblázat 

Néhány külfejtéssel termelhető egyéb lignit lelőhelyünk 

Terület neve Ismert vagyon 

[millió tonna] 

Fűtőérték 

[MJ/kg] 

Súlyponti mélység 

[m] 

Torony 1.400 6,8 150 

Füzesabony 630 6,7 130 

Nagyréde 550 6,4 92 

Kápolna 480 6,6 170 

Karácsond 200 7,8 113 

Komjáti 60 6,3 70 

Várpalota 65 9,8 140 

Hidas 30 8,0 150 

Összesen: 3.415 - - 

 

A 3. sz. táblázat ízelítőt ad a felszínhez közeli további lignitkincsünkből. Olyanról is, mely 

nem az MVM Mátra Energia Zrt. közelében van. Ráadásul könnyen hozzáférhető, külfejtéses 

technológiákkal termelhető magas fűtőértékű készletről van szó, mely villamos áramtermelésre 

alkalmas. Ám ezek a lignit telepek többnyire a mélységben folytatódnak, mely tény lehetőséget 

ad mélybányászati technológiákkal való további termelésre is. Magyarország történelme során 

már többször előfordult, hogy korábban felhagyott bányaterületeket elődeink energiaigényük 

kielégítésére újra munkára fogtak. Nem lenne meglepő, ha lignitkincsünk esetében is újra 

megtörténne az, ami már az 1850-es, 1940-es, 1980-as években sorra ismétlődött. A villamos 

energia szűkösség idején egy lignit erőmű, ha már tervei megvannak, mintegy 2,5-3 esztendő 

alatt megépíthető. Az időben megnyitott új bánya termelése vele szinkronban megnövelhető. A 

külszíni fejtés technológiája főként olyan gépkezelési ismereteket kíván, amit a mélyépítő 

iparág folyamatosan használt és ma is gyakorol. Igaz, a bánya mélysége ennél egy „kicsit” 

nagyobb, azonban a szükséges bányászati munkavédelmi ismeretek a termelés során 

elmélyíthetők. Az így kialakítható bánya és erőmű együttes élettartama, mint látjuk a Mátra 

esetében, akár 50-60 esztendő is lehet. Beruházási és felújítási költségei ez idő alatt sem 

haladják meg egy hasonló teljesítményű atomerőművi blokk beruházásának töredék 

költségét… Ám mindkét fajta villamos áramtermelő egység, a lignit- és az atomerőmű is az 

esztendő során folyamatosan és megbízhatóan éjjel-nappal szolgáltatja az elengedhetetlenül 
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szükséges villamos energiát. Míg drága PV napelemparkjaink és szélerőműveink rövid éltük 

során évente csupán 2000, illetve közel 3200 órát teljesítenek. Szolgáltatott energiabiztonságuk 

tehát össze sem vethető a folyamatosan termelő fosszilis- és atomerőműveink technológiai 

lehetőségeivel! 

Egyszerű energetikai számítással megbizonyosodhatunk róla, hogy a ma főként erőmű 

hiányában villamos rendszerünk szabályozására vásárolt 25-30%-nyi import áramot 2000 MW 

teljesítményű hazai lignitbázisú erőművel ki tudjuk váltani. Ami hazai alapanyagból -

lignitkincsünkből- előállítva biztonsággal saját kezünkbe adhatja az energiaszuverenitásunk és 

további kényelmünk alapját képező olcsó villamos energiát. 

 

Livo László 1977-ben szerzett oklevelet az NME Bányamérnöki karán. 2009 óta geotermikus 

szakmérnök. Tanszéki mérnök, majd az MTA kutatómérnöke. A Nógrádi Szénbányák 

megszűnésekor annak Technikai Főmérnöke. 1990 óta mérnökirodát vezet. Egyik alapítója a 

Magyar Mérnöki Kamarának, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítványnak, a MMK 

Geotermikus Szakosztályának, a Nógrádi Energetikai Klaszternek. A Miskolci Egyetem 

meghívott előadója. (Energetikai tárgyú írásai a www.energiaakademia.lapunk.hu honlapon is 

megtalálhatók.) 

 

 

K Ö N Y V A J Á N L Ó 
 

Apokalipszis SOHA 

(A klímakatasztrófa elmarad?) 
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Zombori Andrea főszerkesztő és Rohánszky-Nagy Réka ügyvezető a Gingko Kiadó alapító 

tulajdonosai gondozásában magyar nyelven is tanulmányozhatjuk Michael Shellenberger 

amerikai író és egykori PR szakember Apokalipszis SOHA/ a klímakatasztrófa elmarad? című 

művét. 2019-ben néhány szélsőséges környezetvédő azt állította, hogy a klímakatasztrófa miatt 

„az emberek milliárdjai fognak meghalni”- ezzel  növelve a lakosság, köztük számos fiatal 

szorongását. Ekkor a Time amerikai heti hírmagazintól a „Hero of the Environment” (A 

környezetet hőse) elnevezést kapó Shellenberger szükségét érzete, hogy mint elkötelezett 

környezetvédelmi aktivista, energetikai szakértő és egy tizenéves lány édesapja felszólaljon, 

különbséget téve a tudomány és a fikció között.  

A szerző számos környezetvédelemmel kapcsolatos törekvést mutat be, melyeknek utána sorra 

megkérdőjelezi a létjogosultságát és sikerességét. Azt állítja, hogy nincs apokalipszis, nem is 

lesz soha, a klímaváltozás ténye valós, ám a média és a szélsőséges környezetvédők torzított 

képet festenek a bolygónk valódi ökológiai helyzetéről és problémáiról. 

A szerző terítékén olyan fajsúlyos témák szerepelnek, mint a 

 tűzvészek, 

 a műanyagok, 

 fajkihalás, 

 méltányos kereskedelem, 

 ember mindenhatósága az élő világ felett, 

 az energiaéhség, 

 fosszilis - kontra megújuló energiaforrások, 

 szén-dioxid kibocsátás és a húsevés problematikája. 

 

EZEN KIVŰL RÁVÍLÁGIT ARRA IS, HOGY A ZÖLD ESZMÉK NÉHA NAGYOBB 

KÁRT OKOZNAK, MINT HASZNOT. 

 

Dr. Horn János 

 

 

Energetikai hírek 
 

Az EU és a szövetségesek tovább vitáznak az orosz olajárplafonról 

 

Az EU diplomatái folytatják a tárgyalásokat az orosz olajexportra vonatkozó árplafon 

bevezetéséről, bár a végleges megállapodás még nem született meg.  

Az EU mind a 27 tagállamának tisztviselői november 23-án késő estig tárgyaltak a kérdésről, 

anélkül, hogy megállapodtak volna egy olyan árplafonról, amelyet a kereskedőknek, a 

szállítmányozóknak és más vállalatoknak fizetniük kellene a blokkon kívül értékesített orosz 

olajért. A politikát még azelőtt el kell fogadni, hogy december 5-én hatályba lépne az EU 

embargója a legtöbb orosz nyersolajimportra. 

Ez az embargó csak az EU-ba érkező orosz kőolajszállításokra vonatkozik, de az Egyesült 

Államok és Ukrajna más szövetségesei tovább akarják korlátozni Moszkva pénzügyi előnyeit 

az Európán kívül értékesített orosz kőolajra vonatkozó árplafon bevezetésével. Oroszország 

többször is kijelentette, hogy figyelmen kívül fogja hagyni ezt a politikát, és elemzők arra 

figyelmeztettek, hogy nehéz lesz betartatni. 

Brüsszel azt szeretné, ha a felső határt valahol hordónként 65 és 70 dollár között határoznák 

meg - jelentette a Reuters november 23-án. A politikát a G7-ek és Ausztrália is támogatja. Ez 

az árplafon azonban nagyjából megegyezik azzal az árral, amelyen az orosz Urals keverékkel 

jelenleg kereskednek, ami azonban kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire 

hatékonyan fogja megfosztani Moszkvát a bevételektől. Az Urals jelenleg hordónként 20-25 

dollárral a nemzetközi referenciaértékek alatt kerül értékesítésre, ami a szankcióknak és a 
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Moszkva ukrajnai fellépésére válaszul a szállításoktól elzárkózó vevők egy részének 

következménye. 

Az EU tagállamai között még mindig jelentős nézeteltérések vannak arról, hogy milyen árat 

kellene meghatározni a felső határértéket. Lengyelország, Litvánia és Észtország úgy véli, hogy 

a hordónkénti 65-70 dolláros ár túl sok bevételhez juttatná Oroszországot, mivel termelési 

költségei csak 20 dollár körül vannak hordónként. Ugyanakkor azzal érveltek, hogy a globális 

energiaellátási válság súlyosbodásának elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy 

Oroszországnak továbbra is elegendő ösztönzője legyen a termelés fenntartására. A JP Morgan 

arra figyelmeztetett, hogy az olajárak elérhetik a "sztratoszférikus" 380 dolláros hordónkénti 

árat, ha Oroszország a kitermelés napi 5 millió hordóval történő csökkentésével torolja meg az 

árkorlátozást. Egy 3 millió hordónkénti csökkentés a Brentet hordónként 190 dollárra 

emelhetné. 

Ciprus, Görögország és Málta, amelyeknek nagy hajózási iparuk van, viszont úgy gondolják, 

hogy a plafon túl alacsony, és kártérítést is követelnek a kieső üzletágakért, vagy több időt a 

terv végrehajtására. 

"Lengyelország azt mondja, hogy nem mehetnek 30 dollár/hordó fölé. Ciprus kompenzációt 

akar. Görögország több időt akar. Ez nem ma este fog megtörténni" - mondta egy diplomata a 

Reutersnek november 23-án, az aznap lezajlott tárgyalásokra utalva. 

Oroszország nyersolajának mintegy 70-85%-át nem csővezetékeken, hanem tartályhajókon 

exportálja, és az árplafon elsősorban ezeket a tengeri szállításokat célozza, mivel megtiltja a 

hajózási, biztosítási és viszontbiztosítási cégeknek, hogy orosz nyersolajszállítmányokkal 

kereskedjenek világszerte, hacsak nem adják el azokat a plafonárnál nem magasabb áron. 

Kritikus, hogy a világ legtöbb nagy hajózási és biztosítási cége a G7-országokban székel.  

A BCS Global Markets elemzői megjegyzik, hogy a hordónkénti 65-70 dolláros árplafon 

korlátozott hatást gyakorolna, de ha már a keretrendszer életbe lépett, az ár később csökkenthető 

lenne. 

"Véleményünk szerint egy ilyen árszintet azért választanak, hogy a lehető legkevesebb 

fennakadást okozzák, amíg a plafonmechanizmusokat bevezetik, de valószínűleg később 

csökkenteni fogják" - írta a BCS GM egy kutatási jegyzetében. "Mindenesetre nem gondoljuk, 

hogy ez a szándéknak megfelelően fog működni, mivel az orosz kormány a saját egyértelmű 

kijelentéseit tette az ársapkával kapcsolatban, mégpedig azt, hogy a meghatározott árszinttől 

függetlenül nem fog orosz olajat exportálni azokba az országokba, amelyek részt vesznek 

benne"." 

A JP Morgan megjegyzi, hogy Oroszország már bizonyította hajlandóságát az energiaellátás 

visszafogására, miután az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen csökkentette az Európába 

irányuló gázáramlást.  

Newsbase, 2022.11.25. 

 

Szaúdi, UAE miniszterek tagadják a kibocsátás növeléséről szóló tárgyalásokat 

 

Az OPEC+ olajtermelés csökkentéséről szóló megbeszélések és megállapodások az elmúlt 

hónapban a címlapokra kerültek, és ezek a csoport október 5-i megállapodásával 

kiegyenlítődtek, amely a termelés napi 2 millió hordóval (bpd) történő csökkentéséről szólt. Ez 

a megállapodás 2023 végéig szólt. 

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait, Omán, Bahrein és Algéria vezetői 

mind felsorakoztak a megállapodás mögött, és egyesek hozzátették, hogy ez "tisztán gazdasági 

megfontolásokon alapuló, tisztán technikai válasz". A lényeg ezzel kapcsolatban az, hogy a 

nyilatkozat ellentmond az USA azon megjegyzésének, miszerint a csökkentés növelné 

Oroszország külföldi bevételeit, és azt sugallta, hogy azt "politikai okokból" tervezte ki Szaúd-

Arábia, utalva Moszkva támogatására az ukrajnai invázióban. 
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A kérdés a közelmúltban Egyiptomban tartott COP27 konferencián merült fel, ahol az OPEC+ 

tagjai felsorakoztak, hogy támogassák a hónap elején elfogadott meredek csökkentést a 

kibocsátási célhoz képest. 

A kérdés azonban tovább húzódik, és Abdulaziz bin Salman szaúdi energiaügyi miniszter, 

Abdulaziz bin Salman herceg a jelentések szerint cáfolta azokat a közelmúltbeli jelentéseket, 

amelyek szerint a királyság jelenleg a kibocsátás 500 000 bpd-vel történő növeléséről tárgyal a 

többi OPEC+ termelővel. 

A miniszter hozzátette, hogy nem titok, hogy az OPEC+ nem vitat meg semmilyen döntést az 

ülései előtt - jelentette a Saudi Press Agency. 

Abdulaziz herceg megismételte, hogy a kartell döntése a kitermelés 2 millió bpd-vel történő 

csökkentéséről 2023 végéig áll. Ezt mondta: "Ha további intézkedésekre van szükség a termelés 

csökkentésére a kereslet és a kínálat egyensúlyának helyreállítása érdekében, mindig készen 

állunk a beavatkozásra". 

Eközben Suhail Mohamed Al-Mazrouei, az Egyesült Arab Emírségek energiaügyi és 

infrastrukturális minisztere tagadta, hogy országa "bármilyen tárgyalást folytat más OPEC+ 

tagokkal a legutóbbi, 2023 végéig érvényes megállapodás megváltoztatásáról". Továbbra is 

elkötelezettek vagyunk az OPEC+ azon célja mellett, hogy az olajpiac egyensúlyba kerüljön, 

és támogatni fogunk minden olyan döntést, amely e cél elérését szolgálja". 

Newsbase, 2022.11.24. 

 

Az Egyesült Királyság folytatja az orosz nyersolaj felvásárlását a kivonás ellenére is 

 

Az Egyesült Királyság továbbra is vásárol orosz olajat annak ellenére, hogy ígérete szerint 

elzárkózik az ilyen szállítmányoktól, olyan dokumentumokat használva, amelyek más 

országokat neveznek meg beszállítóként - jelentette a Sunday Times november 20-án. 

Február óta legalább 39 tartályhajó érkezett 200 millió font (237 millió dollár) értékű orosz 

nyersolajjal megrakodva, annak ellenére, hogy "más országokból származó importként voltak 

besorolva" - jelentette a brit lap. Az újság szerint március óta összesen 10 brit kikötőbe érkezett 

orosz olajszállítmány 778 millió font értékben. 

Csak júniusban 78 millió font értékben érkezett orosz nyersolaj az Egyesült Királyságba a 

Sunday Times szerint, noha a brit nemzeti statisztikai hivatal szerint az ország nem importált 

olajat Oroszországból. A statisztikai szolgálat ugyanis az exportáló országot veszi figyelembe, 

nem pedig az árut előállítót. Hivatalosan ez az olaj Hollandiából, Észtországból, 

Lengyelországból és Belgiumból importáltként szerepelt - írta a lap. 

A Sunday Times szerint az orosz olajszállító tartályhajók úgy tudják kijátszani a szankciókat, 

hogy a nyílt tengeren más hajókra rakodják át a nyersolajat, és jellemzően kikapcsolják a GPS-

jeladóikat, hogy ne lehessen követni őket a művelet során. Az egyik ilyen, májusban rögzített 

esetben a Mariner III tartályhajó 200 ezer hordónyi nyersolaj rakományával hagyta el az 

oroszországi Tuapse déli kikötőjét. Az óceánon töltött öt nap után a hajó lehorgonyzott egy 

nagyobb tartályhajóval, amely a görög Marinoula céghez tartozott. A hajók a görög vizeken 

fekvő Kalamata város közelében álltak meg. 

A következő 36 órában a két hajót nagy csövek kötötték össze. Miután átvette a Mariner III 

olaját, a görög hajó az Egyesült Királyság partjai felé vette az irányt, ahol Imminghamben 

kikötött, és június 6-án mintegy 250 000 hordó olajat rakodott ki. 

Newsbase, 2022.11.24. 

 

A cseh kabinet energiaár-korlátozást vezet be a nagyvállalatok számára 

 

A cseh kabinet tagjai az ország nagyvállalatai számára energiaár-korlátozás bevezetéséről 

tárgyalnak. Zbynek Stanjura pénzügyminiszter (ODS párt) a cseh televíziónak elmondta, hogy 

ez hasonló intézkedés lesz, mint a háztartások energiaár-korlátozása, és hogy az intézkedés 

költségei 30-50 milliárd CZK (1,2-2 milliárd euró) között lesznek. 
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Stanjura szerint nincs más lehetőség. "Gyors megállapodást várok a kabinet szintjén, ha kiderül, 

hogy az energiaárak felső határának európai megoldása nem lehetséges" - mondta a cseh 

televíziónak. 

Radek Spicar, az Ipari és Közlekedési Szövetség alelnöke elmondta, hogy a gazdasági 

szövetség tagjainak kétharmadánál az idei év végéig van árplafon, de csak 20%-uknál van 

plafon jövőre. "Legfőbb ideje, hogy olyan megoldást hagyjunk jóvá, amely segít a 

vállalatoknak" - mondta Spicar. 

A kabinetnek a paraméterek egyeztetése után értesítenie kellene az Európai Bizottságot. Az 

ellenzék azt mondja, hogy a Németországéval megegyező szintű plafonokat szeretne látni. 

"Ott 130 €/MWh-s plafont akarnak, ami 3250 CZK [...] felszólítjuk [a kormányt], hogy 

ugyanezen a szinten maximálja a plafont, és ne 6000 CZK-ban", mint a háztartások és a 

kisvállalkozások esetében, mondta Karel Havlicek, a populista ANO párt volt kereskedelmi és 

ipari minisztere a cseh televíziónak. 

A kabinet az ársapkák költségeit a váratlan adókról szóló törvény által biztosított bevételből 

kívánja fedezni, amelyet a szenátus várhatóan ezen a héten ratifikál. 

A parlament pénteken jóváhagyta az energiatörvény módosítását is, amely az energiatermelők 

számára árplafonokat ír elő annak alapján, hogy mennyi szélsőséges adót szednek be tőlük. Ez 

a már december 1-je óta megtermelt energiára vonatkozik majd, és az eladási ár és a törvényben 

meghatározott MWh-ár közötti különbség 90%-ából fog állni. 

Petr Barton közgazdász szerint sok függ majd a valós piaci ártól. Ez fogja meghatározni, hogy 

"mennyit kell majd beszedni a maximált ár és a valós ár közötti különbség támogatására" - 

mondta, és kifejtette, hogy az intézkedés kiegészíti a szélsőséges adót. "Minél többet szed be a 

kormány az árképzésre, annál kevesebbet szed be az extraprofitra" - idézte Bartont a cseh 

televízió. 

Newsbase, 2022.11.24. 

 

Az EU közzétette a szimbolikus gáz- és előzetes olajársapka-számokat 

 

Az EU közzétette a javasolt gázárplafon és az előzetes olajárplafon árait, amelyeket a következő 

napokban fognak megerősíteni, de mindkettő olyan szinten van, amely inkább szimbolikus 

gesztus, mint a sokak által remélt megsemmisítő szankció. 

A Nyugat a holland TTF tőzsdén kereskedett gázár határidős ügyletekre vonatkozó gázárplafont 

rendkívül magas, 275 EUR/MWh (2,974 EUR/1000 köbméter) szinten határozta meg. Az EU 

közölte, hogy ezzel igyekszik megelőzni az EU "nagyobb gazdasági károkat". Egy kikötés 

azonban azt jelenti, hogy a felső határ csak akkor lép életbe, ha ezt az árszintet két egymást 

követő héten keresztül átlépik. 

A második javasolt kiváltó ok az, ha a TTF tőzsdei ára és az LNG globális ára közötti 

különbözet 10 kereskedési napon belül meghaladja az 58 eurót. Az árplafon csak egy határidős 

termékre korlátozódik, hogy a piaci szereplők továbbra is vásárolhassanak gázt az azonnali 

piacon és a tőzsdén kívüli piacon, és így biztosítsák az ellátás biztonságát - közölte az EB. 

A korlátozások egy évig érvényesek, és 2023. január 1-jén lépnek hatályba. A végleges árat az 

uniós energiaügyi miniszterek november 24-i ülésükön fogják megerősíteni. 

"Ezt a gázárplafont egy évre javasoljuk a határidős ügyletekben egy hónapra előre. Az EU így 

próbálja elkerülni a gázpiac károsodását, miközben a valóságban Oroszországnak semmibe sem 

kerül, hogy gázát csővezetéken keresztül vagy LNG formájában nyereséges áron adja el. Most 

a gáz ára 120 euró/MWh vagy 1298 euró/1000 köbméter szinten van" - írta egy tweetben Denis 

Cenusa, a Kelet-európai Tanulmányok Központjának akadémikusa és a bne IntelliNews 

munkatársa, aki figyelemmel kíséri az energiatörténetet. 

Az olajár felső határát még nem véglegesítették, de a hírek szerint 60-70 dollár között lesz - 

ismét egy olyan szinten, amely valószínűleg nem kerül pénzbe a Kremlnek. 

A végleges olajárplafon árát a G7-ek november 23-i ülésén határozzák meg egy "technikai 

gyakorlat" elvégzése után - közölte az amerikai pénzügyminisztérium aznap közleményben. 



 

 

 

 

36 

"Az orosz olaj árplafonját az árplafon-koalíció által végzett technikai gyakorlatot követően 

határozzák meg" - áll a november 22-én közzétett dokumentumban, amelyet a Tass idézett. 

További részleteket nem közöltek. 

 

A gázárplafon 275 euró/MWh 

 

A gázkereskedők szerint a plafon ára nem sokat számít, és nagyrészt szimbolikus gesztus, és 

nem valószínű, hogy életbe lép. 

Az idei év legsúlyosabb áremelkedése idején az árak rövid időre átlépték ezt a szintet, és 300 

€/MWh fölé emelkedtek, de csak körülbelül öt napig maradtak ezen a szinten, mielőtt a felső 

ársáv alá süllyedtek volna. A javasolt gázárplafon szintje olyan magas, hogy ez a mechanizmus 

a jelenlegi energiaválság ellenére sem lépett volna életbe idén. 

Brüsszel továbbra is nagyon vonakodik beavatkozni az orosz gázszállításokba, mivel Európa 

nem rendelkezik hatékony eszközökkel az orosz gázszállítások helyettesítésére. Miközben a 

tárolótartályok éppen akkor telnek meg, amikor Európában lehull az első hó, az a probléma, 

hogy bár valószínűnek tűnik, hogy az EU képes lesz átvészelni az idei telet anélkül, hogy 

kifogyna a gázból, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) egy nemrégiben kiadott 

dokumentumban arra figyelmeztetett, hogy jövőre Európa tárolótartályai nem tölthetők fel több 

orosz gáz nélkül. 

Az Európába irányuló cseppfolyósított földgázszállítások idén ugrásszerűen megnőttek, ami a 

hiány nagy részét pótolja, de Oroszország az idei év első felében még mindig 60 milliárd 

köbméter gázt küldött Európába, ami a szokásos mennyiség mintegy fele, és ezt a gázt szinte 

lehetetlen lesz pótolni, még a megnövekedett cseppfolyósított földgázimporttal is.  

Az olajár felső határa 60-70 dollár 

Az orosz olajárplafon hordónként 60 és 70 dollár között lesz meghatározva - jelentette 

november 22-én a Wall Street Journal amerikai tisztviselőkre hivatkozva -, ami az orosz 

költségvetés szempontjából aligha jelent majd változást, ha ezeket az árakat a hét végére 

tervezett találkozókon megerősítik. 

"Októberben az Urals átlagosan ~70 dollár volt. Az orosz költségvetés feltételezi, hogy az Urals 

ára 2023-ban 70 dollár lesz, 2025-re 65 dollárra csökken. És az Urals nagyjából 60 dolláros 

árával a költségvetés "alap" O&G bevételre tesz szert, azaz nincs új megtakarítás" - mondta 

Ivan Tkacsev, az RBC gazdasági szerkesztője és Oroszország egyik legelismertebb üzleti 

újságírója. 

A javaslat tartalmaz egy 45 napos türelmi időt is, amely mentesíti az embargó hatályba lépése 

előtt berakodott, de az embargó után leszállított olajat, feltéve, hogy azt január 18-a előtt 

szállítják le. 

Az orosz duma november 21-én a három olvasatból a másodikban megszavazta a 2022-25-ös 

költségvetést, amely az idei évre 70 dollárban határozta meg a kőolaj feltételezett árát, és a GDP 

2%-ának megfelelő költségvetési hiányt prognosztizált, összhangban a pénzügyminisztérium 

(MinFin) áprilisban a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF) tett hiányra 

vonatkozó előrejelzésével. 

Robin Brooks, az Institute of International Finance (IIF) vezető közgazdásza többek között 30 

dolláros olajárplafon bevezetését szorgalmazta, ami mély deficitbe taszítaná az orosz 

költségvetést, és szinte biztosan fizetési mérlegválsághoz vezetne, ha életbe lépne. 

Az EU azonban vonakodott túl szigorú plafon bevezetésétől, miután a Kreml világossá tette, 

hogy egyszerűen leállítja a szállításokat minden olyan országba, amely megkísérli az 

árkorlátozást. Oroszország naponta mintegy 2 millió hordó nyersolajat szállít az EU-ba, és ezt 

a mennyiséget nagyon nehéz lenne más termelőktől beszerezni. Olajkereskedők szerint ez az 

olajárak megugrását eredményezheti, és kiújíthatja az energiaválságot, amelytől Európa már 

most is szenved. 

Az OPEC olajkartell a jelek szerint számol az Európába irányuló nyersolajszállításokra 

vonatkozó embargó december 5-i életbe lépése utáni ellátási szűkösséggel, miután a héten 
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bejelentette, hogy a termelés növelését fontolgatja, miután a múlt hónapban napi 2 millió 

hordóval csökkentette a termelési kvótákat - nagyjából ugyanannyival, amennyit Oroszország 

szállít Európába. 

Az OPEC+ országok, élükön Szaúd-Arábiával, és köztük olyan nem állandó tagok, mint 

Oroszország, fontolóra veszik annak lehetőségét, hogy decemberben napi 500 000 hordóra 

növeljék az olajkitermelést. A végleges döntést a következő, december 4-i ülésen - egy nappal 

az uniós embargó kezdete előtt - jelentik be. 

Az USA máris keserűen panaszkodott Rijádnak, hogy az OPEC+ úgy tűnik, az Oroszországgal 

szembeni nyugati olajszankciók ellen dolgozik azzal, hogy visszautasítja a királysághoz intézett 

amerikai felhívásokat, hogy növelje az olajkitermelést, hogy csökkentse az árakat, és így 

nagyobb nyomást gyakoroljon Moszkvára. A szaúdiak cáfolták azokat a híreket, amelyek 

szerint az OPEC+ növelést tervezne. A termelésnövelésről szóló hírekre a Brent hordónkénti 

ára szeptember vége óta először esett 83 dollár alá. 

Az Európai Unió decemberben esedékes olajembargója miatt Oroszország máris elvesztette a 

blokk északi országaiban lévő piacának több mint 90%-át - jelentette a hét elején a Bloomberg. 

Oroszország a november 18-ig tartó négy hétben mindössze napi 95 000 hordót szállított 

Rotterdamba - a Földközi-tenger/Fekete-tenger medencéjén kívüli egyetlen megmaradt európai 

tengeri szállítási célállomásra -, ami a február eleji napi több mint 1,2 millió hordóról, amelyet 

naponta küldtek a régió kikötőibe, lecsökkent. Az Oroszországból szállított teljes mennyiség 

kilenchetes mélypontra, napi 2,67 millió hordóra csökkent a november 18-ig tartó hét napban - 

jelentette a hírügynökség. 

India és Kína olajvásárlásai Oroszországból megugrottak, és az európai import csökkenése 

okozta hiányt nagyrészt pótolták, de a jelentések szerint most mindketten körülbelül annyi 

olajat importálnak, amennyit csak tudnak, mivel a finomítói kapacitás korlátaiba ütköznek. 

Különösen Kína látta, hogy az orosz olajimport a tavalyi 35 millió tonnáról idén 60 millió 

tonnára duplázódott, de a jelentések szerint Kína lassította az import ütemét, miközben Peking 

arra vár, hogy a jövő hónapban életbe lépő olajembargó után mélyebb árengedményeket 

követelhet-e Oroszországtól.  

Newsbase, 2022.11.24. 

 

A MOL olajat talált Budapest határában 

 

A magyar olaj- és gázipari vállalat, a MOL bejelentette, hogy "jelentős mennyiségű" kőolajra 

bukkantak a főváros határában. 

A MOL a felfedezést Vecsés határában, 2100 méteres mélységben tette a júliusban megkezdett 

kutatófúrás során. Az új kút kitermelése napi 600 hordóval indul, de később várhatóan 700-

1000 hordóra emelkedik. 

A felfedezés mintegy 10%-kal növelheti a MOL Magyarország szénhidrogén termelését és 5%-

kal a teljes magyarországi kőolajtermelést. 

A kút, amely a MOL harmadik legnagyobb kútja Magyarországon, képes ellensúlyozni a 

vállalat délkelet-magyarországi, algyői mezőjének termeléscsökkenését. 

A november 11-én termelésbe lépett kútból származó nyersolajat közvetlenül a MOL fővárostól 

délre fekvő Dunai Finomítójába szállítják. 

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója szerint a Magyarországon kitermelt kőolaj 

"minden cseppje" hozzájárul az ország energiafüggőségének csökkentéséhez. Hozzátette, hogy 

a MOL további fúrásokat tervez a mezőn. 

A MOL tavaly 3,5 millió hordó kőolajat termelt ki Magyarországon, ami az országban kitermelt 

összes kőolaj mintegy fele. Emellett 1,4 milliárd köbméter gázt termelt ki, ami a teljes hazai 

termelés mintegy 90 százaléka. 

A helyi termelés jelenleg a MOL-csoport upstream portfóliójának mintegy harmadát teszi ki. 

A vállalat az elmúlt öt évben 133 milliárd forintot (324 millió eurót) költött új kutatási területek 

keresésére, hogy a termelést a jelenlegi szinten tartsa, és az elkövetkező öt évben közel 200 
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milliárd forintot tervez magyarországi upstream beruházásokra fordítani. Ennek 60-65%-át a 

gáz-, 20-25%-át pedig a nyersolajtermelésre fordítják. 

A MOL 4,1-4,4 milliárd euróra emelte Ebitda-előrejelzését, miután a harmadik negyedévben 

953 millió euró, az első negyedévben pedig 3,6 milliárd euró volt az Ebitda. 

Newsbase, 2022.11.22. 

 

A nyugat-balkáni politikusok jelentősebb együttműködésre szólítanak fel az 

energiaágazatban 

 

A nyugat-balkáni országok politikusai november 17-én Belgrádban egy magas szintű regionális 

konferencián megvitatták az energiaágazatban való együttműködés fokozásának lehetőségeit.  

A konferencia, amelyen a hat országból ötből öt vezető tisztségviselője vett részt, a megújuló 

energiára összpontosított, de az energiabiztonság tágabb témakörét is felölelte. A konferenciára 

azok után került sor, hogy a régió országai hónapok óta küzdenek a magas energiaárakkal, 

amelyek Oroszország februári ukrajnai inváziója óta az egekbe szöktek.  

Aleksandar Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy "számos reformra" van szükség az energia 

területén, valamint a szokások megváltoztatására és "hatalmas beruházásokra".  

"Ebben az évben kiderült, hogy Szerbiában mély, alapvető problémák vannak, nemcsak a gáz- 

és olajellátás diverzifikálása terén, hanem a hőerőművek régi technológiáival kapcsolatban is" 

- ismerte el az elnök. A megújuló energiaforrásokba való beruházás mellett Szerbiának az 

átviteli rendszerekbe - a gáz-összekötőkbe és a kőolajvezetékekbe - is be kell fektetnie - 

mondta.  

A konferencián részt vett Albánia, Montenegró és Észak-Macedónia miniszterelnöke, valamint 

Bosznia-Hercegovina minisztertanácsának elnöke. 

Edi Rama albán miniszterelnök szerint az esemény "valóban szükséges találkozó volt ezekben 

a háborús időkben, amikor a bombák és a sebek valahol Ukrajnában csapódtak be, de az 

energiaválság plusz a háborús infláció mindenhol Európában és azon túl, beleértve a mi 

országainkat is". 

"Nincs kétségem afelől, hogy ezekben a nehéz időkben egyre nyilvánvalóbbá válik, amit már 

korábban is mondtunk, amikor elindítottuk a Nyitott Balkánt, és amikor szélesebb körű 

regionális együttműködésre szólítottunk fel, hogy regionalizálnunk kell a piacainkat, és ami az 

energiát illeti, túl kell lépnünk a határainkon, mert különben továbbra is kis piacok maradunk" 

- mondta Rama az albán kormány közleménye szerint.  

Andreas Eriksen, Norvégia miniszterelnökének energiaügyi különmegbízottja szintén 

hangsúlyozta, hogy a regionális együttműködésre van szükség, mivel az "kulcsfontosságú" az 

energiaágazat problémáinak megoldásához. 

Eriksen rámutatott, hogy az ukrajnai háború bizonytalanságot okozott az orosz gázellátással 

kapcsolatban, ami a háztartásokat és az ipart egyaránt érinti - olvasható a szerb kormány 

közleményében. 

A rendezvényt a belgrádi és a szarajevói norvég nagykövetség szervezte, a Nordic Business 

Alliance, a Norvégia-BiH Üzleti Szövetség és az energiaügyi együttműködés norvég partnerei 

együttműködésével.  

Newsbase, 2022.11.21. 

 

Zelei Gábor 

  



 

 

 

 

39 

Az utolsó magyarországi szénhidrogén-kitörés 
 

A történelmi Magyarország területén összesen 81 kőolaj-, földgáz-, széndioxid-, hévíz- és 

gőzkitörés következett be. Az első Kissármáson volt 1909. április 22-től 1911. július 30-ig, több 

mint 27 hónapon keresztül tartott, és napi 864 000 m3 tiszta metángáz távozott a levegőbe. Erről 

az első kitörésről részletes leírás megjelent a Bányászati és Kohászati Lapokban is (id. Ősz 

Árpád: Az első magyarországi földgázkitörés. BKL Kőolaj és Földgáz 35. (135.) évfolyam 1-2 

szám, 2002. január-február, 3-9. o.). Az utolsó szénhidrogén-kitörés Szadán történt 2008. június 

26-tól július 13-ig, a kitört földgáz (metán, CH4) mellett iszap, homok és víz is áramlott a 

felszínre. Erről a kitörésről nem sok információ szivárgott ki, a média és a szakma sem adott 

hírt róla. Most, közel 15 év eltelte után, már bátran összefoglalható, elmondható és elemezhető 

az utolsó magyarországi szénhidrogén-kitörés. 

Szada település Veresegyház és Gödöllő városok között található. Az előbbi településen 2008-

ban már sikeresen üzemelt a geotermikus távfűtőmű, az utóbbin éppen akkor próbálkoztak újra 

gazdaságosan hasznosítható hévíz feltárásával. A fővárosi agglomeráció erőteljes fejlődése 

révén Szadán is már több éve dolgoztak a település továbbfejlesztésén, többek között 

geotermikus hévízhasznosítás engedélyeztetésével. A település DNy-i felén egy nagyobb 

földterület került belterületbe vonásra, felparcellázásra és közművesítésre ingatlanfejlesztési 

projekt keretében. A projektet az Exinformix Kft. indította, majd 2008-ban az Immoprojekt – 

Global Kft. folytatta a szervezést. 

 

 
1. kép 

Szada-1. fúrás helye 

A Közép–Duna–völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDV 

KTVF) által kiadott vízjogi létesítési engedély alapján 2007. szeptemberében kezdődött meg a 



 

 

 

 

40 

termálkút kivitelezése. A Vízkutató és Feltáró Vállalat a Szada-1. fúrás 400 m-ig történt 

lemélyítése után 397,5 m-ig palástcementezéssel beépítette a 9 5/8” (244 mm) méretű 

béléscsövet. Ezt követően a megrendelővel támadt viták miatt levonult a területről, a munkát 

nem folytatta tovább. Az engedélyes megrendelést adott egy másik kivitelezőnek – 2008-ban 

Szegeden alapított Cameron–Drill Kútfúró és Szolgáltató Kft. – a munkák folytatására. 

Egyidejűleg a kivitelezés ellenőrzésével és a megrendelő érdekeinek képviseletére műszaki 

ellenőrt is bíztak meg. A második kivitelező ebben az állapotban vette át a fúrást és felszerelte 

az SBS DIR-309 típusú fúróberendezést. 

 

 
2. kép 

SBS DIR-309 típusú fúróberendezés 

 

A felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr geofizikai méréseket végeztetett a fúrólyuktalp 

és a béléscsövezés ellenőrzésére. A geofizikai mérések szerint is a 9 5/8” béléscső saruja 397,5 

m-ben van, a cementpalást minősége megfelelő, változó, illetve közepes. A fúrási rétegsort 120 

m-ig felsőpannon, alatta a lyuktalpig (400 m-ig) oligocén slír képződmény alkotta. 

(Megjegyzés: A slír törmelékes üledékes kőzet, sekélytengeri, finomhomokos, agyagos 

iszapkő, amely sok ősmaradványt tartalmaz). A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Budapesti Bányakapitányság (MBFH BBK) szakhatósági állásfoglalása szerint 200 m-ben 

elhelyezendő 13 3/8” (340 mm) béléscső nem volt azonosítható és más pozícióban sem volt 

megtalálható. A mérések ismeretében az engedélyes és a kivitelező a fúrás folytatása mellett 

döntött. Az 1291 m-es mélységnél ellenőrző geofizikai mérés elvégzésére került sor. A 

szelvények kiértékelése szerint a 397,5 m mélyen lévő béléscsősaru és 482 m között felső 

oligocén homokosabb, slír jellegű összlet található. A 482-1149,8 m között Kiscelli Agyag van, 

amelyben homokosabb zónák települtek 482-571,4 m, 704,6-814,3 m, 886,9-941,5 m és 

1027,1-1120,4 m között. Az 1149-1156 m közötti utolsó geofizikai szelvényezéssel jól 

dokumentált feltárási szakaszban a Kiscelli Agyagot változékony, az egyes rétegeken belül 
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eltérő mértékben cementált, láthatólag vékonyréteges összlet váltotta fel, erősen kavernásodott 

rétegekkel. Ezek a kavernák tartalmaz(hat)tak olyan mennyiségű földgázt, ami a fúrás 

földgázkitörését okozta. Ez a jól rétegzett összlet lehet elvileg a Kiscelli Agyag újabb 

homokosabb rétegtagja, a valóban jól rétegzett, néha tufitos, homokköves Tardi Agyag peremi 

kifejlődése, de elvileg lehet eocén Szépvölgyi Mészkő vagy Tokodi Formáció is. Az 1256-1291 

m közötti szakaszról nincs geofizikai információ, de egy 1290 m-ből származó furadékminta 

alapján a kőzet Budai Márga lehet.  

 

 
3. kép 

A neogén gyűrődés tengelyére merőleges földtani szelvényvázlat a hőmérséklet-eloszlások jelölésével a 

veresegyházi termelőkúton keresztül (Lorberer & Lorberer 2004 alapján) 

 

A fúrást tovább mélyítették 1,12 kg/l sűrűségű öblítőfolyadékkal és 1500 m-es talpmélységnél 

helyezték el a 7” (176 mm) béléscsőrakatot, majd palástcementezték. Cementpalást ellenőrző 

geofizikai mérést nem végeztek, a záró cementdugó kifúrása után 70 m-ig lekanalazták a 

vízszintet, amit a fúrólyuk 3 órán keresztül tartott. A fúrást 6” (152 mm) fúróval folytatták, 

amikor 1530 m-ben a fúrószerszám 1 m-t szabadon esett, teljes iszapveszteség lépett fel (triász 

repedezett dolomit és mészkő), és a fúrószerszám kiépítése közben 2008. június 20-án 20 óra 

10 perckor földgázkitörés következett be. Miután – az előírás ellenére – a fúrás mélyítése 

kitörésgátló használata nélkül történt, így esély sem volt a kitörés útjának elzárására. Azonnal 

értesítették a KDV KTVF-et és a MBFH BBK-ot. Kihívták a MOL Kitörésvédelmi- és elhárítási 

Szervezetét is, azonban a fúrásnál talált rengeteg szabálytalanság (nem az engedélyezett 

kútszerkezet alapján fúrtak, nem győződtek meg a cementpalást magasságáról, az előírt 

kitörésgátlót nem alkalmazták, nem volt biztosítva a fúróberendezés, a fúrási tevékenységnek 

és személyzetnek nem volt biztosítása és a fúrási vállalkozó nem rendelkezett harmadik 

személyre vonatkozó biztosítással, stb.), így a kitöréselhárítási munkát nem vállalhatták fel. A 

földgázkitörés nagy mennyiségű vizet, homokot és iszapot is felhozva huzamosabb ideig 

változó intenzitással történt a következő napokban. A levegőbe elszökő gáz döntő része metán 

volt. Július 2-a és 6-a között a kitörés intenzitása lecsökkent, majd július 6-án ismét 

felerősödött. Július 6-a és 13-a között a földgáz, víz és homok kilökődések fokozatosan 

hosszabbodó periodicitás mellett jelentkeztek, majd megszűntek és csak csekély gázszivárgás 

volt hallható, amely hamarosan elcsendesedett. A beomló réteg miatt a kitörés önmagát fojtotta 

el vagy leürült a földgázlencse. A szerencse az volt a szerencsétlenségben, hogy a kitörés sok 
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vizet hozott magával, s így a kiáramló homok és a fúróárboc vasszerkezetének ütközésekor 

keletkezett szikra nem tudta lángra lobbantani a földgázt. 

 

 
4. kép 

Földgáz-, víz-, iszap- és homok kitörés (ismeretlen amatőr felvétel) 

 

A műszaki ellenőr 2008. szeptember 12-én tett bejelentést a KDV KTVF-nek a fúrás 

felszámolásáról. A jelentés szerint a fúrólyuk folyadéknívóját 60 m3 öblítőiszap és tömedékelő 

anyag szuszpenzió segítségével a földfelszínig felhozták, a nyugalmi folyadékszintet a fúrólyuk 

12 órán keresztül – rátöltés nélkül tartotta. A 903 m-ben kimért megszorulási helynél a 

fúrószárat robbantással meglazították és kiépítették. Az öblítőkör létrehozása után a fúrólyukat 

több lépcsőben a felszínig felcementezték. Majd a kútfejet a terepszint alatt levágták, a terepet 

helyreállították és humuszos termőréteget terítettek el. 

Tehát, a műszakilag elszerencsétlenedett fúrást végül teljes mélységig elcementezték és 

véglegesen felszámolták. A fúrás által feltárt rétegekből csak igen kevés földtani adat maradt 

meg, záró-értékelő dokumentáció sem készült. A kitörés okainak vízügyi hatósági 

felülvizsgálata, okainak és tanulságainak elemzése – tudomásom szerint - nem történt meg, még 

a földgáztároló réteg(ek) mélysége és a sikertelen fúrás pontos rétegsora sem ismert. A MBFH 

BBK a hévízkút fúrása során bekövetkezett földgázkitörést, mint súlyos bányászati üzemzavart 

kivizsgálta, azonban mivel az engedélyező hatóság a KDV KTVF volt, így csupán szakhatósági 

állásfoglalást nyújthatott be. A kivizsgálás során feltárt hiányosságok: 

1. Tervezési hiányosságok. A földgáz jelenlétét a tervező előzetesen nem eléggé emelte ki, nem 

említette meg sem a környező sekélyebb rétegvíz-kutak átlagosnál magasabb gáztartalmát, sem 

pedig a környező földgáz-kitermelések és gyűrt tektonika tényét. A fúrás a Paleogén - medence 

Budapest ÉK-i peremén lévő biogén eredetű földgáz felhalmozódások területén volt. 

(Megjegyzés: A világ telepekben felhalmozódott földgázkészletének 20 %-át bakteriogén 

(biogén) metánnak tartják. A legtöbb bakteriális metántelep szárazföldi eredetű szerves 

anyagból széndioxid (CO2) redukcióval származik, nem vándorol el és a képződés helyén 

halmozódik fel homokkő, agyag- és iszapkő-pala szinteken. Földtani környezetet tekintve a 

bakteriális metánképződésre a gyorsan süllyedő, hideg vízzel borított, kis geotermikus 

gradiensű területek alkalmasak. Az így keletkezett metán felhalmozódását elősegíti, ha az 

üledékképződés után kiemelkedés (felgyűrődés) játszódik le. Ezeknek a feltételeknek a Pannon-
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medencében leginkább a Tardi Agyag-, esetleg a Kiscelli Agyag formáció rétegei felelnek 

meg). A fúrás környezetében kettő biogén eredetű földgáz-előfordulás található: Őrszentmiklós 

és Mogyoród. Őrszentmiklóson az 1911-14 és 1935-36 között mélyült, víztermelés céljára fúrt 

kutakból már ismert volt földgáz jelenléte, de az előfordulást ténylegesen 1954-ben, az Ős-9. 

fúrással tárták fel. Az Őrszentmiklós (Őrbottyán) földgáz-előfordulás felső-triász dolomit- és 

mészkőrög feletti, álboltozatos, oligocén, agyagos homokkőrétegeiben található, szerkezeti 

csapdákban. A földgáz éghető része 98,4 %, metántartalma 97,8 %. A felfedezett kisméretű (11 

Mm3) gáztelepet földalatti gáztárolóként is hasznosították az 1960-as évekig. A Mogyoród 

földgázmezőt az 1993-ban mélyült Mód-1. kutatófúrás tárta fel, amelyben négy földgáz 

rétegtelep vált ismertté. A mogyoródi előfordulás a Paleogén - medence emelkedő, ÉNy-i 

szárnyán, az őrszentmiklósi gázelőfordulás szomszédságában található. A szénhidrogén-

beáramlásokat a Kiscelli Agyag homokkő rétegeiből kapták. A mogyoródi telepek gázai kis 

mélységben keletkezett biogén gázok, amelyek 423-646 m tengerszint alatti mélységben, 

oligocén agyagos, iszapköves homokkőrétegeiben tárolódnak. A rétegtelepek döntően 

metánból álló szárazgázt tartalmaznak. A földgáz éghető része 95,5-96,6 %, kezdeti földtani 

készlete 421,6 millió m3. Ezeket az adatokat a tervező nem vette kellőképpen figyelembe, 

illetve nem adta át a fúrási kivitelezőknek. 

2. Kivitelezési hiányosságok. Az engedélyezett tervtől mindkét fúrási kivitelező eltért. Az első 

kivitelező a 13 3/8” (339 mm) béléscsövet nem építette be a tervben előírt 200 m-es mélységbe 

és nem alakította ki a kitörésgátló felszerelésének lehetőségét. A geológiai és műszaki-, 

valamint a kiviteli terv szerint 200 m-től csak kitörésgátló védelme mellett lehetett volna fúrni. 

A 9 5/8” (244 mm) béléscsövet 397,5 m-be és nem az előírt 800 m-es mélységbe építette be, a 

kitörésgátló felszerelhetőségének biztosítása nélkül. A második kivitelező a fúrási 

munkálatokat kitörésgátló alkalmazása nélkül végezte, az engedélyezett geológia és műszaki-, 

valamint kiviteli tervben meghatározottak ellenére. A 8 ½” (216 mm) fúrólyukban a 7” (176 

mm) béléscső előtt nem végeztek geofizikai mérést, így nem láthatták és regisztrálhatták sem 

az átfúrt rétegsort, sem pedig a szénhidrogén (földgáz) tartalmú rétegeket. A 397,5 m-ig 

beépített 9 5/8” (244 mm) béléscsőbe 352,5 m-ben beakasztott 7” (176 mm) béléscső közét 

(gyűrűsteret) nem zárták le tömszelencével, továbbá a palástcementezéssel történő elzárásról 

sem győződtek meg geofizikai ellenőrzéssel. A nívósüllyesztéssel történő ellenőrzés nem 

bizonyult elégségesnek.  

A földgázkitörés több tényező együttes fennállásának lett a következménye:   

• Amikor a 6” (152 mm) fúróval megütötték a triász repedezett karbonátos összletet, az 1 

m-es szerszámesés egy nagyobb repedés jelenlétére utalt. Teljes iszapveszteség lépett 

fel és a fúrólyukban lévő folyadékoszlop magassága lecsökkent (5. kép lefelé irányuló 

fekete nyilak), ennek hatására létrejött hirtelen nyomáscsökkenés a nyitva maradt 

oligocén rétegekben felhalmozódott biogén földgáz nyomását már nem tudta 

ellensúlyozni, így a földgáz belépett a fúrólyukba (5. kép felfelé irányuló piros nyilak). 
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5. kép 

Szada-1. fúrás összefoglaló vázlata 

 

• A kiviteli tervben a nyugalmi vízszintet a terepszint alatt 50-80 m-ben jelezték. Ez 

lehetett a fúrásban a 397,5-571,4 m között feltárt homokos összlet nyugalmi vízszintje 

is. 

• Az első kivitelező egy homokos összlet tetejére, illetve az összletbe építette be az első 

9 5/8” (244 mm) béléscsőoszlopot. A második kivitelező a második 7” (176 mm) 

béléscsőoszlopot 352,5 m-től 1500 m-ig akasztotta be és a két béléscső közötti 

gyűrűsteret palástcementtel vagy tömszelencével nem zárta le. A béléscső saruzárás 

ellenőrzésére 70 m-ig csökkentette le kanalazással a vízszintet, ami az előre jelzett 

nyugalmi vízszint tartományába esett és így hamis információt adott a palástcementezés 

megfelelőségéről. A béléscsősaru ugyan zárt, de a két béléscső közötti gyűrűstérben 

megmaradt az áramlás lehetősége. 
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• A triász repedésben eláramló öblítőiszap okozta nyomáscsökkenés megnyitotta az utat 

a lokális gázfelhalmozódás előtt, a gáz belépett a fúrólyukba és a maradék öblítőiszapot 

kidobta a felszínre. Ezzel az öblítőiszap magassága tovább csökkent, több mint 400 m 

alá kerülhetett, ami további depressziót okozott a már említett homokos összletben, 

megnövelve ezzel a két béléscső között a földgáz és a homokos víz fúrólyukba történő 

beáramlásának mennyiségét. A fúrólyukból kihordott homokot az első 9 5/8” (244 mm) 

béléscsőoszlop saruja alatti oligocén homokként azonosították be. 

• A kitörés pulzációs jellegéből és intenzitásából is arra lehetett következtetni, hogy az 

oligocén rétegekből beáramló földgáz és homokos víz a két béléscső közötti nyitott 

szakaszon áramlott a fúrólyukba, hasonlóan, mint kompresszorozás esetén. 

A földgázkitörés következményei voltak: 

• geotermikus projekt elhúzódása; 

• több 100 millió forintos anyagi veszteség; 

• ásványvagyon vesztés; 

• környezetkárosodás és 

• esetleges földgázátfejtődés. 

 

Hát ez volt az utolsó magyarországi szénhidrogén-kitörés története! 

 
Forrás: •Lőrincz György: A 2008. június 26-án 20 óra 10 perckor történt a Szada I. hévízkút (hrsz.: 2547/1; EOV: 

x=254060; y=668032) fúrása során bekövetkezett gázkitörés súlyos bányászati üzemzavar vizsgálata. Budapest, 

2008. november 21. • LORBERTERV Vízföldtani Tervező Kft.: Szada, Fenyvesliget ingatlanfejlesztési terület – 

geotermikus kútpár vízjogi létesítési engedélyes tervének módosítása. Budapest, 2011. július 11. • Inda video: 

Gázkitörés Szadán. 2008. június 25. 

 

id. Ősz Árpád 
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