
 

H í r l e v é l 
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2022.12.02. 

 

Ünnepi rendezvény a Székházban 
 

Az Egyesület megalapításának 130 éves évfordulója és a Péch Antal Emlékév záró 

rendezvényére került sor a székházunkban 2022. november 25-én. Hatala Pál elnök úr 

megnyitóját követően levetítésre került Pataki Attila megemlékezése az Egyesület 

megalapításáról és 130 éves történetéről. Ezután elnökünk virággal köszöntötte a névnapját 

ünneplő Lengyelné Kiss Katalint, aki összefoglalta a Péch Antal emlékév főbb eseményeit.  

A szakmai nap egy jó hangulatú, igaz Selmeczi, „Legesleges legelső” szakestéllyel zárult, 

megkoronázva az emlékévet. 

 

  

  

  



 

  

  

  
 

 

 

Kép és szöveg: 

 

Zelei Gábor 

  



 

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

2022-ben az előző évhez képest nem 

változtak a tagdíjak, viszont a Választmány 

döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek 

online lapjai érhetők el alanyi jogon a 

tagtársak részére. 

Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, 

azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést 

kell fizetni a tagdíjjal együtt. 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel 

a sárga csekkes befizetéseknek jelentős 

költsége van és nehéz nyomonkövetni a 

befizetőjüket. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP 

Bank: 11705008-20041982-00000000; 

K&H Bank: 10200830-32310119-

00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve 

aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse 

fel, hogy „+BKL”. 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 
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Az 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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Meghívó 

 

 

Gánt Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt  

a 2022. december 9-én, 17.45-kor tartandó  

hagyományos Borbála napi Salamander felvonulására. 

 

 

A képviselő-testület nevében 

Krausz János 

polgármester 

 

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!  

Lámpásokkal, krampampulival és forró teával készülünk! 
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Koszorúzás a Ganz Mauzóleumnál  
 

 

A Ganz gyűjtemény nyugdíjas vezetőjétől értesültem (Gábor János okl. gépészmérnök), hogy 

az 1867. december 15-én tragikusan elhunyt Ganz Ábrahámra emlékezve az Üllői út 303.sz 

alatti Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Technikum a koszorúzási megemlékezést tart december 14-

én 10 órakor a Fiumei temetőben a Ganz Mauzóleum előtt.  

A diákok szavalattal, kohász himnusz éneklésével rövid ünnepséget tartanak. Az iskola részéről 

Kövesdiné Darabos Katalin tanárnő (darabos@ganziskola.hu) szervezi az akciót. 

 

Jó szerencsét!  

 

Lengyelné Kiss Katalin 

 

 

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.  

 

 

 

  

http://303.sz/
mailto:darabos@ganziskola.hu
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Még nem találta meg a karácsonyi ajándékot? 
 

Az Egyesület székházában megtalálhatók és akciós áron megvásárolhatók a Caster Kft. szobrai. 

 

 
 

  

  
 

 

További szobrokat itt kereshet. 

 

Perczel-Fifek Gabriella 

  

http://www.caster.hu/index.php?action=webstore
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Á L L Á S H I R D E T É S 
 

TECHNOLÓGUS MUNKATÁRSAT KERESÜNK 

 

 
 

A Csepel Metall Kft. piacvezető Magyarországon és a régióban a vevő igényei szerint gyártott 

lemez- és gömbgrafitos öntvények készítésében. 

2022 októberében tulajdonosváltás történt, melynek során a Társaság tovább szeretne fejlődni, 

bővülni. 

Telephelyünk közvetlenül Budapesten, a Csepel Művek ipari parkban található. 

 

Főbb feladatok, munkák:  

• kialakítja, bevezeti és felügyeli a vállalat öntvénygyártási technológiáját.  

• közvetlenül irányítja a kialakított technológia üzemi bevezetését, 

• felügyeli a már bevezetett technológiáknál a technológiai fegyelem betartását  

• dönt a gyárthatóságról 

• elkészíti az öntvénygyártás dokumentumait 

• öntőmintákat készíttet, javíttat és módosíttat  

• szakmai kooperációt biztosít a gyártóeszközök elkészítésében 

• javaslatokat dolgoz ki az alkalmazott technológiák, technikák fejlesztésére a magasabb 

minőségi szint és a gazdaságosabb termelés érdekében. Rendszeres termékellenőrzés a 

vevőinknek való megfelelés érdekében 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

• egyetemi/főiskolai kohómérnök és/vagy gépészmérnök végzettség 

• középfokú angol vagy német nyelvtudás 

• önálló és precíz munkavégzés 

• rugalmasság 

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Előny: 

• hasonló területen szerzett tapasztalat 

• Solid Edge vagy azzal egyenértékű szoftver ismerete 

Amit kínálunk: 

• Munkáját versenyképes fizetéssel díjazzuk 

• Velünk egy stabil, magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező cégben valósíthatja meg 

karriercéljait 

• Termeléssel foglalkozó cégünk egyedi igényeket kis szériában gyárt, erősen 

exportorientált, ami a technológiai folyamatainkat is meghatározza. 

• A dinamikus növekedés közép és hosszú távon is szakmai fejlődési lehetőséget 

biztosít a technológia, minőségbiztosítási, termelésirányítási és gyártási folyamatok 

terén, valódi üzemi gyakorlattal 

• Aktív része lehet egy összetartó közösségnek, akikkel rendszeresen csapatépítő 

eseményeken vehet részt 

 

Jelentkezés módja: 

Az annamaria.szekacs@csepelmetall.hu email címre kérjük elküldeni magyar nyelvű 

önéletrajzát. Kérjük jelölje meg bérigényét. 

 

mailto:annamaria.szekacs@csepelmetall.hu
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MINŐSÉGÜGYI MUNKATÁRSAT KERESÜNK 

 

 
 

A Csepel Metall Kft. piacvezető Magyarországon és a régióban a vevő igényei szerint gyártott 

lemez- és gömbgrafitos öntvények készítésében. 

2022 októberében tulajdonosváltás történt, melynek során a Társaság tovább szeretne fejlődni, 

bővülni. 

Telephelyünk közvetlenül Budapesten, a Csepel Művek ipari parkban található. 

 

Főbb feladatok, munkák:  

• Rendszeres termékellenőrzés a vevőinknek való megfelelés érdekében 

• Folyamat során felmerülő minőségi problémák megoldása, javítások 

nyomonkövetése, megfelelő riportálása 

• Vevői reklamációkkal kapcsolatos adminisztráció 

• Minőségügyi dokumentumok karbantartása, adatok rögzítése 

• Nem-megfelelő termékek zárolása, fizikális elkülönítése és leválogatása 

• Az éves minőségügyi auditok támogatása, részvétel az audit folyamatban 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

• Legalább középfokú műszaki végzettség 

• Jó kommunikációs készség 

• Pontos, precíz, megbízható munkavégzés, 

• Felhasználói szintű számítógépes alapismeretek (MS Office - Excel/Word/), 

Előny: 

• Műszaki tapasztalat 

• Minőségbiztosítási és/vagy öntödei tapasztalat 

Amit kínálunk: 

• Munkát versenyképes fizetéssel díjazzuk 

• Velünk egy stabil, magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező cégben valósíthatja meg 

karriercéljait 

• Termeléssel foglalkozó cégünk erősen exportorientált, ami a minőségi 

folyamatainkat is meghatározza 

• A dinamikus növekedés közép- és hosszú távon is szakmai fejlődési lehetőséget 

biztosít a klasszikus minőségbiztosítási, termelésirányítási, technológiai és gyártási 

folyamatok terén 

• Aktív része lehet egy összetartó közösségnek, akikkel rendszeresen csapatépítő 

eseményeken vehet részt 

 

Jelentkezés módja: 

Fényképes önéletrajzát várjuk az alábbi e-mail címen:  viktoria.gorog@csepelmetall.hu  

 

Jó szerencsét! 

 

 

Székács Annamária 

  

mailto:viktoria.gorog@csepelmetall.hu
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CROWDTHERMAL projekt webinar 2022.12.14. 

 
CROWDTHERMAL 

2022.12.14. 15:00 

online 

  

Az EU által finanszírozott CROWDTHERMAL projekt bemutatkozó webináriumra hívja a 

közösségeket, a helyi hatóságokat és minden más érdekelt felet azon szolgáltatásokról, amelyek 

célja a geotermikus projektek fejlesztése és támogatása. 

Szolgáltatásainkkal az alábbi kérdések megválaszolásában kívánunk segíteni: 

- Hogyan kezeljük a környezetvédelemmel, pénzügyekkel, kockázatcsökkentéssel és társadalmi 

szerepvállalással kapcsolatos nehézségeket egy geotermikus projektben? 

- Melyek azok a kulcsfontosságú elemek, amelyeket figyelembe kell venni a közösségi 

finanszírozású geotermikus projektek fejlesztése során? 

- Hogyan szerezhetünk tudomást az alternatív finnanszírozású európai geotermikus 

projektekről?  

- ezekhez a pénzekhez hogyan regisztrálhatunk projektet, és hogyan léphetünk kapcsolatba a 

projektfejlesztőkkel? 

- Hol tudhatunk meg többet a geotermikus energiáról, az alternatív finanszírozásról, a 

kockázatcsökkentésről vagy a társadalmi szerepvállalási stratégiákról? 

 

Csatlakozzon hozzánk 2022. december 14-én, és ismerje meg ingyenesen ezeket a 

szolgáltatásokat! 

Részletek itt, regisztráció itt. 

 

Magyarhoni Földtani Társaság titkársága 

 

* * * 

 

 

MGtE 79. Földhő Hírlevél 

 

 
 

Tisztelt Érdeklődő! Tisztelt Partnerünk! 

 

Elkészült a Földhő Hírlevél 2022 októberi száma, ami innen tölthető le.  

 

Üdvözlettel: 

 

Szita Gábor elnök 

Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) 

  

https://www.crowdthermalproject.eu/2022/11/24/webinar-crowdthermal-services-an-introduction-for-communities-and-local-authorities/
https://www.eventbrite.be/e/crowdthermal-services-an-introduction-for-communities-local-authorities-tickets-474679809087
https://mgte.hu/webgalamb/subscriber.php?g=6&s_id=2708&verify_code=a246ad4f191k8782b62k7b7e7cb87kbb1fad169a&aid=103&b=1&x=2708&y=791&z=6&dt=1669641459
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Miskolci Egyetem Hírei 

 

 
 

 
 

A Miskolci Egyetem Vállalati Kapcsolatok és Innovációs Igazgatósága és a Magyar 

Közgazdasági Társaság – a Területi Innovációs Platform (TIP) keretében meghívja Önt a 

következő rendezvényére: 

 

Miskolci Egyetem Területi Innovációs Platform (ME TIP) 

TIP KLUB – Innovatív energetikai megoldások workshop 

REGISZTRÁCIÓ: https://forms.gle/pbUwZFPuF2du... 

 

A rendezvény időpontja: 2022. december 15, 14:00 - 17:00 óra 

Helyszín: Miskolci Egyetem, Fintelligence terem 

3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. ép. III. emelet 

 

A rendezvény szakmai programja 

13.30 – 14.00 Regisztráció, érkezés 

14:00 - 14:05 Mészáros Péter, vállalati kapcsolatok és innovációs igazgató – Miskolci Egyetem 

Köszöntő 

14:05 - 14 :30 Mérő Tamás, Magyar Földgáztároló Zrt. 

Hidrogén tárolási kutatások és kihívások kezelése 

14:30 - 14:50 Dr. Baracza Mátyás Krisztián, intézet igazgató, Miskolci Egyetem, AFKI 

Innovatív megoldások geotermikus rendszerek kialakításánál, beruházásánál 

14:50 - 15:10 Dr. Bodnár István, intézeti tanszékvezető – Miskolci Egyetem 

Napelemes rendszerek fejlesztése, karbantartása – vizsgálati módszerek 

15:10 – 15:30 Dr. Bencs Péter, intézetigazgató – Miskolci Egyetem 

Épületenergetikai vizsgálatok, fejlesztések 

15:30 – 16:00 TIP tagok bemutatkozása 

16:00 – 17:00 Networking, kötetlen beszélgetés 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDk1Nzk5NDE3NTgyOTE3NDYzJmM9eDdzMyZlPTE5MjgmYj0xMDQ4OTAwNTcwJmQ9bzhoMmI5bw==.SdJZh62rhwzAedMKo35HpNA2EScDIASeSAGHeGjvjg4
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REGISZTRÁCIÓ: https://forms.gle/pbUwZFPuF2du... 

A Területi Innovációs Platformról részletesebb info itt: 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/teruleti-innovacios-platformok 

 

A program szervezésért felelős: 

Lukács Edit innovációs szakértő (Miskolci Egyetem Vállalati Kapcsolatok és Innovációs 

Igazgatóság) lukacs.edit@uni-miskolc.hu 30/790-8221 46/565-111/20-70 mellék 

 

 

„FÓKUSZBAN A HAZAI FELSZÍN ALATTI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK –

NYERSANYAGOK, ENERGIA ÉS TECHNOLÓGIÁK NEXUSA” 

 

címmel tartja zárókonferenciáját a Miskolci Egyetem a TKP Nemzeti Kihívások Alprogramja 

keretében megvalósuló „Társadalmi hasznosság növelő fejlesztések a hazai felszín alatti 

természeti erőforrások hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása területén” című programja. 

A rendezvényhez érdekes szakmai kísérő programok kapcsolódnak, egyebek mellett a Miskolci 

Egyetemen lesz először megtekinthető a Miskolci Egyetem munkatársai közreműködésével a 

UNEXMIN/UNEXUP projektek keretében kifejlesztett UX-1a és UX-1b robotok prototípusa! 

 

A zárórendezvény időpontja: 2022. december 6. 9.00-17.00 

 

Helyszín: Miskolci Egyetem, XXXVII. ea (Zámbó János terem); megközelítés az A4 épület III. 

előadón keresztül. 

 

A részletes program itt található. 

 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs űrlap itt 

található. 

 

Tisztelettel: 

 

Madarász Tamás, PhD 

 

 

A Miskolci Egyetem vezetésével fejlesztett világrekorder robot 

zárókonferenciáját Brüsszelben tartották 

 
Az UNEXUP, EIT Raw Materials által finanszírozott projekt szintén a Miskolci Egyetem 

konzorciumvezetésével megvalósult H2020 projekt (UNEXMIN) közvetlen folytatása, 

melynek keretében robotikai fejlesztések történtek elárasztott földalatti bányák autonóm 

feltárására és 3D térképezésére alkalmas rendszer kifejlesztésének céljával az UX-1 robot 

formájában. 

Az eseményen bemutatásra kerültek a projekt eredményei a robotikai🤖 fejlesztésektől a 

hasznosítási lehetőségekig. A résztvevőknek lehetőségük volt az UX-1 Neo robotot működés 

közben is megtekinteni a Nemo33 búvármedencéjében történő merülés során.💦🤿 

 

További képek itt találhatók. 

 

Morvai Tibor 

  

https://forms.gle/pbUwZFPuF2du...
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/teruleti-innovacios-platformok
mailto:lukacs.edit@uni-miskolc.hu
https://drive.google.com/file/d/1F9GMeMPfrRgwuJmu9NkBbCNRvmZS4O2Q/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej62YDlTppK4uq8AM5kuTuGdV4UYPpkmWpVC69sUlzRVwUnQ/viewform
https://unexup.eu/image-gallery/
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Gondolatok a Gyémánt előadás kapcsán 
 

November 8-án nagyon érdekes előadást hallottunk Hercsik Anitától „Rövid gyémánt kurzus” 

címmel. Érdekességeket, adatokat ismertünk meg, csodálatosan szép képekkel illusztrálva. 

Szeretném az általános ismereteket néhány gondolattal kiegészíteni. 

A gyémántot és a mesterséges gyémántot számos iparágban alkalmazzák, az olajiparban is. A 

kutak mélyítése során alkalmazunk az un. gyémántfúrókat és gyémánt magfúrókat. 

 

  
 

A nyolcvanas években feladatom volt a gyémántfúrók kiválasztása és megrendelése. Több 

alkalommal voltunk – szolnoki kollégáimmal együtt – tanulmányúton Franciaországban.  

 

 
 

Egyik alkalommal a francia cég vezetője fogadott minket Párizsban. Mesélte, hogy nemrég 

érkezett Brüsszelből, mesterséges gyémántokat vásárolt. Olyan esőkabátja volt, mint Colombo 

hadnagynak. A belső zsebéből elővett egy nylon borítású csomagot, gyémántok voltak benne. 

Körülbelül egy kiló.  

A dél-franciaországi telepen megismertük a gyártási folyamatot, nem titkoltak semmit. Az 

egyik technológia szerint a fúró acéltestében alakítanak ki fészkeket, ebbe ragasztják bele a 
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gyémántszemeket. Kérdeztük, mi a ragasztóanyag? Ha nem titok. Nem, hangzott a válasz: 

Össze kell keverni az „A” komponenst a „B” komponenssel 2:1 arányban. 

A másik gyártási eljárásban a gyémántot egy öntőforma belsejében rögzítik, ebbe öntik az acélt. 

 

  
 

A gyémánt egy különleges felhasználása a PCD, azaz a Polycrystaline Diamond. 

 

 
 

  
 

Kísérleti jelleggel a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár is gyártott PCD fúrót, 8 1/2” méretben. 

A fúrót az egyik zalai fúrásban alkalmaztuk teljes sikerrel: a kút utolsó 8 1/2” szakaszát kiépítés 

nélkül sikerült lemélyíteni. 
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Sajnos, a kísérletet nem követte sorozat-gyártás, mert a fúró előállítási költsége túlságosan 

magas volt. 

 

 

Dr. Schall István 

 

 

Múlt és jövő 
OMBKE-történet a helyi szervezet tükrében 

Ipari skanzen a vasmű melletti kiserdőben 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztálya Történeti 

Bizottságának negyedik szemináriumának megrendezésére a Dunai Vasmű vállalkozott. A 

szervezők felvették a kapcsolatot a főiskolával a résztvevők elhelyezésére, étkeztetésére, 

valamint a programok helyszíneinek biztosítására. „A bányászati és kohászati ipar 

műemlékeinek és szobrainak számbavétele és megmentése” című szemináriumot 1989. 

szeptember 15-16-án Dunaújvárosban tartották, a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és 

Fémipari Főiskolai Kar Ifjúsági klubjában.  

Soltész István, korábbi ipari miniszter szeptember 15-i megnyitója után a Dunai Vasmű részéről 

Horváth István vezérigazgató-helyettes üdvözölte a résztvevőket és beszámolt a vasmű 

termelési eredményeiről. Az előadók között szerepelt dr. Molnár László, a főiskola 

nyugállományú igazgatója, Kiszely Gyula technikatörténész, valamint szót kaptak a hazai 

műszaki múzeumok vezetői is. Önálló előadással mutatkozott be a DV Gyártörténeti 

Gyűjteménye. Gyárlátogatás és szakestély tette emlékezetessé az eseményt. A második napon, 

a délelőtti előadásokat követően vonultak a Dunai Vasmű melletti parkerdőbe, ahol felavatták 

a Dunai Vasmű Gyártörténeti Gyűjteményének Szabadtéri kiállítását.  
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1.kép 

A Dunai Vasmű Gyártörténeti Gyűjteményének Szabadtéri kiállítását 1989. szeptember 16-án avatták fel. 

(Forrás: Dunaferr Dunai Vasmű 50 éves Krónika) 

 

A skanzen létrehozásának és bővítésének történetét Kóré Sándor, a DV személyzeti és oktatási 

igazgatója ismertette, az ünnepélyes pillanatot jelképező nemzeti színű szalagot Bognár Ferenc 

tanácselnök-helyettes vágta el. A kétnapos rendezvény résztvevői a programok zárásaként 

megtekintették a Dunai Vasmű kultúrtermi része fölötti Gyártörténeti Gyűjtemény technológiai 

kiállítását.  

 

 
2. kép 

Az Ipari skanzen bejárata, háttérben a 2 tonnás légkalapáccsal a Kovács üzemből 
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A gyártörténeti szabadtéri kiállítással kapcsolatos elképzelések az ómassai és paksi szabadtéri 

kiállítások megtekintése után, 1984-ben körvonalazódtak. A tervek megvalósításához 

szükségessé vált a vasmű melletti védőerdősáv kis részének parkerdővé alakítása, sétányok 

létesítése. A munkákat a városi tanács és az erdőgazdaság illetékes szervei engedélyezték, 

illetve végezték. A parkerdő és a sétányok kialakítása során csupán a veszélyes méretűre 

növekedett nyárfák és a bozótos aljnövényzet eltávolítására volt szükség. 

A szabadtéri kiállításon a műszaki tárgyakat 1985-ben ideiglenes jelleggel helyezték el. A 

kiállítás továbbfejlesztésének gondolata 1987-ben vetődött fel, a tervet a vállalatvezetés 1988 

decemberében hagyta jóvá, ami tíz évnél hosszabb időszakra biztosította a feltételeket a kiállítás 

bővítésére, továbbfejlesztésére. 

Az 1989-es avatásnak megfelelő állapotokról a Dunaferr Dunai Vasmű Műszaki, Gazdasági 

Közleményei 1990. 2. számában olvashatunk: „A kiállítás bejárati részénél láthatjuk azt a 

kisvasúti dízelmozdonyt, amelyhez hasonlók végezték 1950-től 1954-ig az építőanyagokat 

szállító csillék vontatását a vasmű- és a város építésénél. A pörgő-szekrény a Lőrinci Hengermű 

trió hengerállványának meghajtására szolgált. A skanzen három sétánya mentén a következő 

műszaki emléktárgyakat helyezték el. A középső sétány mentén a lemezhengerlés technikai 

berendezései, alkatrészei találhatók: távműködtetésű, elektromos meghajtású gázszelep, gőzzel 

működtetett Worthington-szivattyú tűzveszélyes folyadék számára, hajtómű-fogaskerék a 

meleg hengerműből, görgős meleg-egyengető a Lőrinci Hengerműből, dugattyús légsűrítő, 

rövid és hosszú kardántengely a meleg hengerműből. A vasműhöz közelebbi sétány mentén a 

gépészeti emléktárgyakat, berendezéseket helyezték el: 2000 kg-os légkalapács, szénőrlő-

malom, elő-lemez végvágó olló a meleg hengerműből. A vasműtől távolabbi sétány mentén a 

kokszvegyészeti és kohászati vertikum műszaki emléktárgyai nyertek elhelyezést. Ezen a 

területen csupán acélműi öntőcsarnoki emlékként öntőkocsit láthatunk öntőtáblákkal és 

kokillákkal – olvasható egy részlet az 1989-es állapotokról szóló beszámolóból. 

 

 
3. kép 

Az OMBKE helyi szervezetének lelkes tagjai takarították a Szabadtéri kiállítást a Dunaferr Létesítmény 

Tűzoltóságának nem kevésbé lelkes csapatával közösen 2018. július 17-én 

 

 

Szente Tünde 
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In Memoriam Dr. Lovas László 
1946 – 2022 

 

 
 

2022. november 4-én elhunyt dr. Lovas László aranyokleveles bányamérnök. 

A Miskolci Egyetemen (akkor még Nehézipari Műszaki Egyetem) diplomázott 1969-ben. Nem 

volt könnyű munkahelyet találni: a szénbányászatban drasztikus visszafejlesztés, egyéb 

bányászati ágazatokban racionalizálás címszó alatt leépítések történtek. Laci a budapesti 

metróépítésnél talált munkát. Szakmai pályafutását építésvezetőként a Duna alatti keszonos 

munkahelyen kezdhette. 

 

1979-től a Debreceni Vízmű- és Gyógyfürdő Vállalathoz került, ahol osztályvezető, műszaki 

igazgatói munkaköröket töltött be 1996-ig. 

 

Szinte folyamatosan képezte magát: mérnök-közgazdász, szabadalmi ügyvivő, építőmérnök 

képesítéseket szerzett, amelyek alapján vízügyi szakértői jogosítványt kapott. Ezek alapozták 

meg a vízügyi vállalkozását, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 

 

Tanulókör társaival jó kapcsolatokat ápolt. Az évenkénti találkozóinkon feleségével együtt 

mindig megjelent. Az ezév szeptemberit azonban már kihagyta: kórházba került. Két hónapi 

kezelés után a szervezete feladta a küzdelmet. Temetésén, november 4-én rokonok, barátok és 

mi a tankörtársai is búcsúztattuk. 

 

 

Józsa Sándor 

Nógrádi h.sz. elnök 
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K Ö N Y V A J Á N L Ó 
 

A magyar energiaszektor tanulságai 

 

 
 

A közelmúltban jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában „A magyar energiaszektor 

tanulságai” című kötet. A témakörben járatos szerzők (Rátky Miklós és Tóth Máté és az általuk 

felkért társszerzők) igyekeztek összefoglalni a hazai energiaágazat szabályozásának alakulását, 

a szükségszerű és néha ötletszerű, indokolt és idővel indokolatlannak minősített változásait, 

trendjeit a rendszerváltatástól egészen a napjainkig. Azokra az alapvető kérdésekre keresik a 

választ a 21. században, hogy mi az állam és mi a piac helye, szerepe az energiaszektorban, hol 

húzódik a határuk, hogy mik lehetnek a piaci szereplők „jogos várakozásai”, illetve hogyan 

teremthető meg a köz-, és magánszektor helyes egyensúlya. 

A mű egyrészt kordokumentum, hiszen a hazai energiaszektorról szabályozási oldalról nem 

jelent meg még átfogó könyv, különösen olyan, amely az energiaszektoron keresztül mutatja 

be hazánk elmúlt harminc évének küzdelmeit, irányait. Másrészt az energiaszektor aktuális és 

örök kérdéseit vizsgálja szűk horizonton túl és ezeket a tanulságokat tárja most a szélesebb 

olvasóközönség elé. Bemutatja a hosszú távú szerződésektől a hatósági árak kérdésén át a 

közművek szabályozásáig mindig és mindenhol fontos dilemmákat és tanulságokat. 

Olvashatjuk a nagyszámú választott bírósági (e sorok írója ennek a választott bíróságnak 

megalakulásától négy éven át tagja volt) ügy feldolgozását. Az ügyek értő bemutatásával az 

iparági fókuszon túlterjedő, egyetemes tanulságokkal is foglalkozik a könyv, így az állami 

beavatkozás feltételeit, az állam és piac határait keresi. Olyan horizontot is igyekszik megnyitni, 

mely hasznos tanulságokkal szolgál a jogalkotástól az államigazgatáson át a cégvezetésig, 

jelentős muníciót a legújabb idők teljesen új kihívásaihoz. 

 

Dr. Horn János  
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Energetikai hírek 
 

Aranyat ér az országnak 

 

A MOL 2015-ben nyert koncessziós jogot a Vecsés környéki kutatásra. A 2022 júliusában 

kezdődött mélyfúrás 31 napig tartott, amikor is elérte a 2100 m mélységet. 

A sikeres kutatás már most is kiváló minőségű 600 hordó kőolajat termel, amit közvetlenül a 

százhalombattai Dunai Finomítóba szállítanak, a kitermelhető mennyiség fokozatosan 

emelkedhet. 

 

Részletek az interneten olvashatók. 

 

Dr. Horn János 

 

 

Nagy változás az MVM vezetésében 

 

2022. december 1-től Czepek Gábor az MVM elnök-vezérigazgatója az Energiaügyi 

Minisztérium közigazgatási államtitkári kinevezést kapott. 

 

Ideiglenesen az MVM vezetését Juhász Edina általános és jogi vezérigazgató-helyettes és 

Fazekas László gazdasági vezérigazgató-helyettes látja el. 

 

 

Forrás: BÉT honlap 

 

Dr. Horn János 

 

 

Az EU függősége az orosz energiától 

 

Míg az Egyesült Államok már márciusban és áprilisban, röviddel az ukrajnai inváziót követően 

betiltotta az orosz energia importját, az EU-nak, mint Oroszország egyik legfontosabb 

kereskedelmi partnerének hosszabb időbe telik, hogy „leszoktassa” magát az orosz gázról, 

olajról és szénről. Az EU-ra és az USA-ra vonatkozó importadatokból kiderül, hogy mekkora 

a különbség az Oroszországtól való energiafüggőségükben - írja a Statista. 

Míg 2021-ben az USA Oroszországból származó fosszilis energia-behozatala napi 50 millió 

dollár, addig az EU-ban ez a szám 296 millió dollár volt. Ez derül ki az Európai Bizottság, az 

ENSZ Comtrade adatbázisa és az amerikai népszámlálási hivatal számaiból. 

A szén - a legelterjedtebb és legkönnyebben helyettesíthető nyersanyag - behozatalára 

vonatkozó uniós tilalom várhatóan augusztusban lép teljes mértékben hatályba. Csak múlt 

pénteken a fő ellenző Németország is zöld utat adott az orosz kőolaj behozatalának uniós 

tilalmának. A tilalom várhatóan az év végére lép életbe, amennyiben a blokk meg tud egyezni 

a megállapodásról. 

Végül pedig az orosz gáz az a fosszilis tüzelőanyag, amelyet az EU számára a legnehezebb 

helyettesíteni, mivel csővezetékeken keresztül érkezik a kontinensre, és sok országnak még 

hiányzik az LNG fogadására alkalmas infrastruktúra. Ráadásul az Oroszországtól való 

függőség a legmélyebb Európában, számos ország a keleti szomszédjától szerzi be 

gázellátásának nagy részét. 

Oroszország főként nyersanyagokat exportál, és 2021-ben az ásványi üzemanyagok tették ki az 

EU-ba és az USA-ba az országból behozott áruk abszolút többségét. A vas, acél és fa, valamint 
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a drágakövek és a fémek az Oroszországból az uniós országokba és az Egyesült Államokba 

irányuló behozatal kisebb részét tették ki. Az Oroszországból importált termékek összessége az 

USA áruforgalmának mindössze 0,7%-át tette ki 2021-ben, míg az EU-ban ez a szám 

jelentősebb, 3,6%-os volt. 

 

 
Newsbase, 2022.12.02. 

 

ING: Európa kemény versenyben van a földgázért 

 

Az európai földgázárak elmúlt hónapokban bekövetkezett összeomlása hamis biztonságérzetet 

keltett. Bár a mostani tél kezelhetőbbnek tűnik, a régiónak nehezebb lesz megfelelő tározókat 

építeni a 2023/24-es télre. Jövőre magasabb árakkal számolunk. 

A körülményeket figyelembe véve Európa nem is remélhetett volna jobb helyzetet az idei télre. 

A kereslet csökkenése és a fűtési szezon elején a szokásosnál enyhébb időjárás biztosította, 

hogy a régió a tél mélyén - az ötéves átlaghoz képest mintegy két héttel tovább - folytatta a 

betárolást. Az uniós tározók gázkészletei november közepéig tovább nőttek, és közel 96%-os 

töltöttséget értek el. Ez jóval meghaladja az ötéves átlagot, amely november közepére közel 

88%-os volt. Tekintettel a felduzzadt tározókra, az egynapos TTF-árak az augusztusi csúcshoz 

képest 93%-kal csökkentek. Európa így a vártnál jobb helyzetben van az idei télre. A következő 

néhány hónap várhatóan kezelhetőbb lesz. Mindazonáltal továbbra is létfontosságú, hogy a 

régió egész télen óvatos legyen, mivel Európának meg kell próbálnia a jelenlegi fűtési szezont 

a lehető legmagasabb tárolási szint mellett befejezni, mivel jövőre várhatóan tovább csökken a 

gázáramlás a régióba. 
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A magasabb árak az idei év nagy részében jelentős mértékű keresletcsökkenést biztosítottak, és 

ennek eredményeként az Európai Bizottság ragaszkodhatott az augusztus és március vége 

közötti időszakra vonatkozó 15%-os önkéntes keresletcsökkentéshez, ahelyett, hogy kötelező 

15%-os csökkentést írt volna elő. Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy augusztusban az EU 

földgázkereslete 15%-kal volt alacsonyabb az ötéves átlagnál, és ezzel elérte a Bizottság által 

kitűzött célt. A harmadik féltől származó számadatok szerint az azóta eltelt hónapokban a 

keresletcsökkenés meghaladta a 15%-os célértéket. Fennáll azonban a veszélye annak, hogy az 

árak újabb gyengülése miatt a kereslet ismét emelkedni kezd, ami csak tovább nehezítené az 

EU jövő évi nehéz feladatát. 

Európában 2023-ig folyamatos keresletcsökkenésre lesz szükség ahhoz, hogy a 2023/24-es télre 

megfelelő ellátást biztosítson. Ez különösen igaz annak a kockázatára, hogy az EU-ba irányuló 

orosz gázszállítások tovább csökkennek. 

 

Az orosz földgázáramlás továbbra is kockázatot jelent 

 

Az orosz vezetékes földgázszállítások idén jelentősen csökkentek. A legfrissebb adatok azt 

mutatják, hogy az Oroszországból Európába irányuló csővezetékes gázforgalom az előző évhez 

képest mintegy 50%-kal, nagyjából 58 milliárd köbméterre csökkent. És nyilvánvaló, hogy 

ezek az szállítások fokozatosan csökkentek, ahogy az év során az Ukrajnán és az Északi 

Áramlaton keresztül történő szállítások csökkentek. Az EU-ba irányuló napi orosz gázforgalom 

jelenleg körülbelül 80%-kal csökkent az előző évhez képest. Ezért, ha feltételezzük, hogy az 

orosz gázszállítás 2023 végéig a jelenlegi szinten marad (csak Ukrajnán és a Török Áramlaton 

keresztül), akkor az EU-ba irányuló éves orosz vezetékes gázmennyiség további 60%-kal 

csökkenhet év/év, és 2023-ra 23 milliárd köbméter körül lesz. És nyilvánvalóan fennáll annak 

a valós kockázata, hogy a fennmaradó, Ukrajnán és a Török Áramlaton keresztül történő 

áramlások leállnak. 

A jelenlegi környezetben nehéz elképzelni, hogy az Európába irányuló orosz csővezetékes 

gázszállítás fellendüljön. Még ha Oroszország és az EU részéről meg is lenne az akarat a 

szállítások helyreállítására, az Északi Áramlat 1 károsodása miatt operatív szempontból nehéz 

lenne elérni, hogy az áramlások visszatérjenek a háború előtti szintre. Az egyetlen útvonal, ahol 

a szállítás visszatérhet, a 33 milliárd köbméteres Jamal-Európa vezeték és az Ukrajnán keresztül 

történő megnövekedett áramlás. Egyelőre azonban nem feltételezzük az ellátás javulását; ha 

valami, akkor a kockázatok valószínűleg inkább az ellátási zavarok fokozódása felé tolódnak. 
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Az LNG-kínálat korlátozott növekedése 

 

A cseppfolyósított földgáz (LNG) piaca idén jelentősen segítette Európát. Az EU-ba irányuló 

LNG-behozatal októberben közel 70%-kal nőtt éves összehasonlításban, a mennyiség 

meghaladta a 9 milliárd köbmétert. 

Azonban korlátok vannak annak tekintetében, hogy Európa mennyivel több LNG-t tud 

importálni. Jelentések szerint az LNG-hajók sorban állnak az újragázosító egységeknél a 

helyekért. Ez rávilágít arra, hogy Európában jelenleg kevés a regas-kapacitás. Az LNG-hajók 

sorban állása részben annak is köszönhető, hogy a piaci szereplők ki akarják használni a TTF-

görbe elülső részén lévő jelentős kontingenst. 

Az EU-ban az év második felében az úszótároló újragázosítási egységek (FSRU-k) formájában 

meglehetősen sok újragázosítási kapacitás indult be. Hollandia, Németország, Finnország és 

Észtország már üzembe helyezte, illetve most helyezi üzembe ezeket az FSRU-kat, amelyek 

együttes kapacitása 23-27 milliárd köbméter. Németország várhatóan a jövő év elején további 

15 milliárd köbméternyi regas-kapacitást fog üzembe helyezni. Ez segíteni fog az Európa előtt 

álló infrastrukturális korlátok némelyikén, de a kérdés a globális LNG-ellátás és a korlátozott 

kapacitás körül is felmerül, amely várhatóan jövőre indul. 

A globális LNG-exportkapacitás 2023-ra mintegy 19 milliárd köbméterrel növekedett volna, az 

USA, Oroszország és Mauritánia által vezérelve. Oroszország ukrajnai invázióját és az azt 

követő szankciókat követően azonban valószínű, hogy az orosz kapacitás beindítása késni fog. 

Az orosz kapacitás a jövőre várható összes új kapacitás 46%-át teszi ki. Ezért mindössze 10,5 

milliárd köbméter új szállítási kapacitással találkozhatunk. 

A másik kérdés az EU számára az LNG-ért folyó verseny. Idén a gyenge kínai LNG-kereslet 

áldás volt Európa számára. A világ legnagyobb vásárlójának LNG-importja az év első 10 

hónapjában 22%-kal csökkent éves összehasonlításban. Ez a magasabb árkörnyezetnek, 

valamint a Coviddal kapcsolatos, az év során bekövetkezett zárlatok keresletre gyakorolt 

hatásának tudható be. Ha azonban jövőre a kínai kereslet élénkülését látjuk, Európának 

agresszívebben kell majd versenyeznie a kínálatért. 

 

2023 szűkös lesz Európa számára 

 

A 2023-as befecskendezési szezonban a készletfelhalmozás üteme sokkal szerényebb lesz az 

idén tapasztaltakhoz képest, tekintettel az orosz kínálat csökkenésére. Az EU egyszerűen nem 

képes arra, hogy teljesen más források felé forduljon. Ezért Európa valószínűleg alacsony szintű 

tározókkal indul a 2023/24-es télre, ami a következő télen sebezhetővé teszi a régiót. 

Ahhoz, hogy a 2023/24-es telet kényelmesen átvészeljük, ismét folyamatos keresletcsökkenést 

kell majd tapasztalnunk. Ennek vagy a piaci erők (a kereslet csökkentéséhez az áraknak 

magasabbra kell emelkedniük), vagy az EU által előírt keresletcsökkentés eredménye kell, hogy 

legyen (a jelenleg 15%-os önkéntes keresletcsökkentés 2023 márciusában lejár). Míg a jelenlegi 

orosz gázszállítások fennmaradása esetén Európa képes lenne átvészelni a 2023/24-es telet, 

sokkal nagyobb kihívást jelentene, ha a fennmaradó orosz gázáramlások teljesen leállnának. 

Ezért úgy véljük, hogy a jelenlegi 2023-as határidős értékek, különösen 2023 vége felé, felfelé 

ívelhetnek, bár sok múlik azon, hogy az EU mennyi betárolt gázt használ fel ezen a télen, ami 

nyilvánvalóan a téli csúcsidőszakban a fűtési kereslettől függ.  

 

Az uniós beavatkozás nem fogja megoldani az alapvető problémákat 

 

Az EU tagállamai olyan politikákat dolgoztak ki, amelyekkel megpróbálják enyhíteni a 

magasabb földgázárak okozta csapást. Ezek közé tartozik a közös gázbeszerzés, a TTF földgáz 

referenciaértékének ideiglenes korlátozása, valamint egy új LNG referenciaérték felállítása, 

amely a Bizottság szerint jobban tükrözi majd a tényleges árakat. 
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Az azonban még kérdéses, hogy ezek az intézkedések mennyire lesznek hatékonyak. A TTF-

preferenciaérték felső korlátozása növeli annak kockázatát, hogy a kereskedelem nagyobb része 

a tőzsdén kívüli piacra kerül át, amely nem tartozik a felső korlát hatálya alá. Ez viszont 

csökkentené a likviditást az európai földgáztőzsdéken, és az átláthatóságot is csökkentené 

ezeken a piacokon. Úgy tűnik, hogy a Bizottság ezt a felső határt jóval a piac felett fogja 

megállapítani, ami azt sugallja, hogy csak szélsőséges helyzetben akarja korlátozni az árakat, 

amikor a magas árak (az augusztusban tapasztalt szintekhez hasonlóan) tartósan magasak. 

Továbbá az új referenciaérték felállításának hosszabb távú célja nem fogja megoldani az 

európai gázinfrastruktúra szűk keresztmetszeteinek problémáját. A TTF az LNG újragázosítási 

kapacitás és a csővezeték-infrastruktúra szűk keresztmetszetei miatt felárral kereskedik az 

LNG-árakhoz képest. Végső soron az egyetlen hosszú távú megoldás Európa számára a kínálat 

növelése és az iparág előtt álló szűk keresztmetszetek megszüntetése. 

 

Kényelmesebb az amerikai földgázpiac 

 

Az amerikai földgázpiac idén szintén jelentős erősödést mutatott, és többéves csúcsokon 

kereskedtek. Az erős globális LNG-árak, a villamosenergia-ágazat erősebb kereslete és az átlag 

alatti készletek mind kedvezőnek bizonyultak a Henry Hub számára. Az amerikai földgázárak 

kilátásai azonban inkább „medvésebbek”. Az amerikai száraz gáztermelés jövőre várhatóan 

rekordszintet ér el, és valamivel több mint napi 1,6 milliárd köbméterrel növekszik, így 2023-

ban átlagosan majdnem napi 99,7 milliárd köbmétert fog kitermelni, miközben a 2023-as évet 

napi 100 milliárd köbméter feletti termeléssel zárja. Emellett idén nyáron az energiaszektor 

részéről erősebb volt a kereslet, ami idén magasabbra emelte az általános gázkeresletet is. A 

várakozások szerint a belföldi kereslet vissza fog esni a normálisabb szintek felé. Eközben az 

exportoldalon, bár az év folyamán több LNG-kapacitás indul be, ez meglehetősen korlátozott. 

Az LNG-export 2023-ban várhatóan átlagosan valamivel több mint napi 12,3 milliárd köbméter 

lesz, szemben a 2022-es napi 10,8 milliárd köbméteres becsült értékkel. 

Ennek eredményeképpen 2023 folyamán az amerikai földgázkészletek a következő fűtési 

szezon előtt az ötéves átlag alatti szintről a feletti szintre fognak emelkedni. Valójában az USA 

a 2023/24-es télre úgy indulhat, hogy a tárolók 2020 óta a legmagasabb szinten lesznek. Ezért 

arra számítunk, hogy a Henry Hub 2023-ban 2022-hez képest alacsonyabban fog kereskedni.  

 

 
Tartalmi nyilatkozat: Ezt a kiadványt az ING kizárólag tájékoztatás céljából készítette, 

függetlenül a felhasználó eszközeitől, pénzügyi helyzetétől vagy befektetési céljaitól. Az 

információ nem minősül befektetési ajánlásnak, és nem minősül befektetési, jogi vagy 

adótanácsadásnak, illetve nem minősül pénzügyi eszköz vásárlására vagy eladására vonatkozó 

ajánlatnak vagy felhívásnak. 

Newsbase, 2022.12.02. 
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Az EU számára továbbra is elérhetetlennek bizonyul az olajárplafonról szóló 

megállapodás 

 

Az uniós tárgyalófelek november 25-én az orosz olajárak korlátozásáról szóló tárgyalásokat a 

remélt megállapodás nélkül fejezték be, mivel Lengyelország és a balti államok ellenezték azt 

a javaslatot, amely szerintük túl sok bevételt hagyott volna Moszkvának a nyersolajexportból. 

A tárgyalásokat november 28-ig meghosszabbították, de ismét nem született megállapodás. 

Az óra ketyeg, mivel Brüsszel azt reméli, hogy a G7-tagok által is végrehajtandó politikát még 

azelőtt el tudja fogadni, hogy december 5-én hatályba lépne az EU embargója a legtöbb orosz 

kőolajimportra. Az Európai Bizottság a hordónkénti 65-70 dollár közötti plafonra törekszik. Ez 

az árplafon nagyjából megfelel annak az árnak, amelyen az orosz Urals-keverékkel jelenleg 

kereskednek, ami Lengyelországot és a balti államokat arra késztette, hogy azt állítsák, hogy a 

javaslat túl nagylelkű Oroszországgal szemben. 

Elemzők azonban megjegyezték, hogy Brüsszel talán arra törekszik, hogy először a 

jogszabályokat hozza meg, és később csökkentse a felső határt. Attól tartanak, hogy a túl 

alacsony felső határ azonnali bevezetése az olajárak megugrását és piaci zavarokat okozhat. 

Lengyelország mindazonáltal további szankciók bevezetését, valamint egy felülvizsgálati 

mechanizmus és a piaci szint alatti ár bevezetését szeretné - jelentette a Bloomberg november 

27-én. Varsó már korábban is kijelentette, hogy azt szeretné, ha a felső határt hordónként 30 

dollárra csökkentenék. 

"Ha túl magasra tesszük az árplafont, az nem igazán harap" - mondta Valdis Dombrovskis, az 

Európai Bizottság alelnöke a hírügynökségnek. "Az olaj az orosz költségvetés legnagyobb 

bevételi forrása, ezért nagyon fontos, hogy ezt jól csináljuk, hogy valóban hatással legyen arra, 

hogy Oroszország képes legyen finanszírozni ezt a háborút". 

A vita másik oldalán a nagy hajózási iparral rendelkező Ciprus, Görögország és Málta szerint 

a felső határ túl alacsony, és kártérítést is követelnek a kieső üzletágakért, vagy több időt a terv 

végrehajtására. 

 

Piaci zavarok 

 

Az olajexportból származó bevételek azóta, hogy február végén megkezdte az ukrajnai inváziót, 

Oroszország számára kedvezően alakultak, és még a példátlan szankciók és a nemzetközi 

elszigeteltség ellenére is segítettek stabilizálni a gazdaságát. 

A plafon lényege, hogy a hajózási, biztosítási és viszontbiztosítási társaságok ne tudják kezelni 

az orosz kőolajszállítmányokat világszerte, hacsak nem a plafon árával megegyező vagy annál 

alacsonyabb áron adják el azokat. A hatékonyságát az indokolja, hogy a világ legfontosabb 

hajózási és biztosítási cégei a G7-országokban székelnek. Félő azonban, hogy ez jelentős piaci 

zavarokhoz vezethet. 

A szárnyaló gázárakkal ellentétben a globális olajárak jelenleg a fogyasztók számára 

meglehetősen kényelmes szinten, 80-85 dollár/hordó körül mozognak, miután az elmúlt 

hónapokban jelentősen csökkentek, míg az Urals a szankciók és az orosz termékek iránti 

kereslet csökkenése miatt hordónként 20-25 dolláros árengedménnyel kel el. Félő, hogy egy 

árkorlátozás megfordíthatja ezt a csökkenő tendenciát. A JPMorgan 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. 

Brüsszel tehát úgy gondolkodik, hogy végül olyan árat határoz meg, amely megfosztja 

Moszkvát az ukrajnai háború finanszírozásához szükséges bevételektől, ugyanakkor kellő 

ösztönzést ad Oroszországnak a nyersolaj további termelésére. Az Oroszország marginális 

termelési költségeihez közelebbi plafon bevezetése mellett szóló érv - ahogyan azt 

Lengyelország és mások is követelték - az, hogy Oroszországnak így is lenne elég ösztönzője 

az export folytatására, mivel az alternatíva a termelés költséges leállítása lenne otthon, és a 
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külföldi stratégiai piacok végleges elvesztése, ami visszafordíthatatlan károkat okozhatna az 

olajiparának. Ez azonban feltételezi, hogy a Kreml válasza racionális lesz. Moszkva akár arra 

is hajlandó lehet, hogy jelentősen sértse saját érdekeit, hogy nyomást gyakoroljon a Nyugatra a 

politika visszavonása és más engedmények megtétele érdekében. Oroszország stratégiájának 

nagy része az ukrán válságban eddig ezt a gondolkodásmódot követte. 

Newsbase, 2022.11.30. 

 

 

Zelei Gábor 

 

 

MASZOLAJ „örökség” 
 

MASZOLAJ 

A Szovjetunió és Magyarország között 1945-ben kötött gazdasági együttműködési 

egyezménynek megfelelően Magyarországon, mindkét felet egyformán terhelő (paritásos) 

alapon magyar–szovjet vegyes részvénytársaságok alakultak a bauxit- és alumíniumipar, az 

olajipar és a szállítás területén. Ezen az alapon a Magyar Köztársaság kormánya és a 

Szovjetunió kormánya 1946. április 8-án egyezményt kötött a Magyar–Szovjet Nyersolaj 

Részvénytársaság (MASZOVOL) létesítésére. Az egyezmény értelmében létesített vállalat 

alaptőkéjét 20 millió (1938-as) pengőben állapították meg, amelyet 50-50 százalékban 

jegyeztek és a vállalkozásban is paritásos alapon vettek részt. A részvénytársaság a Duna bal 

partján lévő területen kőolaj és földgáz feltárására, kitermelésére és feldolgozására, valamint a 

kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére kapott jogosultságot. A MASZOVOL megalakulása 

után a Nagyalföld északi peremkerülete, Budapest környéke és a Mátra vidéke továbbra is a 

Kincstárhoz tartozott. A MASZOVOL rendelkezésére bocsájtottak 40 008,5 

négyzetkilométeres területet. A MASZOVOL-nak átadták a MANÁT (Magyar–Német 

Ásványolajművek Kft.) és az állami kutatások dokumentációit is. Ezek a dokumentumok 

tartalmazták a MANÁT és a magyar állam által végzett felszíni geofizikai mérések 

eredményeit, a gravitációs és szeizmikus mérések eredményeként kimutatott azon nagyalföldi 

mélybeli, geológiai szerkezeteket, melyek kőolaj felhalmozódására alkalmasak lehettek (37 

gravitációs és 19 szeizmikus kimutatott szerkezet). 1950-ben a MASZOVOL egyesült a szintén 

magyar-szovjet érdekeltségű, a kőolaj feldolgozási tevékenységre 1946. április 8-án alapított 

Magyar–Szovjet Olajművekkel (MOLAJ), s megalakult a Magyar–Szovjet Olajipari 

Részvénytársaság (MASZOLAJ). Az 1949. december 31-én aláírt megállapodásban a 

MASZOVOL működésének 1949. december 31-vel történő megszüntetése és a MASZOLAJ 

létrehozása szerepelt 1950. január 1-i indulással.  
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MASZOLAJ emblémája 

 

Ez a MASZOLAJ az egész ország területére kiterjedő egységes irányítású közös vállalat lett, 

hatáskörébe vonva az akkor államosított MAORT területeit is. Így tevékenysége kiterjedt az 

ország egészére. A MASZOLAJ 1954. október 1-ig működött, amikor is a Szovjetunió 

lemondott a tulajdonában lévő részvényeiről, és mind a fúrási, mind a termelői tevékenység 

szervezeti változásokon ment keresztül. A szénhidrogénipar ekkor számos kisebb-nagyobb 

állami vállalatra bomlott fel.  

MASZOLAJ Budapesti Gépgyár 

Az 1881-ben Magyarországon életbe lépett „Iparpártoló Törvény”, amely szerint hosszú ideig 

adómentességet biztosított az új ipari vállalkozások számára, jól segítette a német tulajdonú 

Orenstein és Koppel Rt. (O&K Rt.) megalakulását. 

 

  
O&K Rt. emblémája 

 

Az új cég először a Váci körúton (ma Bajcsy-Zsilinszky út) kereskedelmi tevékenységet 

végzett, majd hamarosan az Angyalföldön, a Váci úton gyártóműhelyt létesített. 1896-ban a 

Pestszentlőrincz-nyaraló, a mai Pestlőrinc vasútállomás, tőszomszédságában 31 000 

négyszögöl területen épült fel az új gyártelepe. Ott vasúti anyagok szerelésével, nagyvasúti 

teherkocsik javításával, gumikerekű kocsik, budapesti autóbuszok karosszéria- és bányaipari 

mozdonyok gyártásával foglalkoztak. 
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O&K Rt. pestszentlőrinczi gyártelepe 

 

Az 1940-es évek második felében felgyorsult a hazai keskeny-nyomközű vasutak dízelesítése, 

ezen belül jelentős mértékben a gazdasági-, bánya- és iparvasutakon. Ezekhez kis igényű és 

teljesítményű mozdonyokra volt szükség, így hozták be a német anyavállalattól az MD-2 

típusjelű dízelmozdonyok gyártását. 

A gyár a második világháború alatt háttéripari vállalatként hadiüzem volt, a termelés egyenletes 

maradt, a kialakult profil nem változott. A gyár a háború alatt számottevő kárt nem szenvedett. 

A második világháború után először élelem fejében katonai járműveket és MÁV 

tehervagonokat javítottak. Majd a megváltozott politikai körülmények és igények miatt 

kisvasúti mozdonyok és szerelvények gyártására tértek át. A pestszentlőrinczi O&K Rt., mint 

volt német tulajdon, a potsdami szerződés értelmében a Szovjetunió tulajdonába ment át és az 

az O&K Rt.-ot tőkerészesedésként bevitte a Magyar–Szovjet Ásványolaj Részvénytársaságba 

(MASZOVOL), MASZOVOL Gépgyár néven. Ezt követően 1950-től a Magyar–Szovjet 

Olajipari Részvénytársaság (MASZOLAJ) gépgyára lett, MASZOLAJ Budapesti Gépgyár 

néven. A kőolajipari gépgyártás profilját tőkehiány miatt azonban a gyár csak lassan tudta 

felvenni, ebben az időben 70 %-ban még kisvasúti járműgyártás folyt, továbbra is folytatták 

változatlan típusjellel és formában az MD-2 dízelmozdonyok gyártását is (nyomtáv: 600 mm, 

motorteljesítmény: 26 LE dízelmotor, végsebesség: 17 km/óra). Kétfajta kivitelben készült: zárt 

és nyitott vezetőállással. 
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MD-2 típusjelű dízelmozdonyok 

Zárt vezetőállású (1952.08.12.) Nyitott vezetőállású (1951.11.15.) 

 

Az 1954-ben megkötött államközi egyezmény alapján az egész olajipar magyar tulajdonba 

került, ettől kezdve a Budapesti Kőolajipari Gépgyár nevet vette fel és az 1954. október 1-én 

megalakult Magyar Kőolaj Részvénytársaság vállalata lett. Később az 1957. január 1-én 

megalakult Kőolajipari Tröszt, majd az 1960. október 1-én létrejött Országos Kőolaj- és 

Gázipari Tröszt (OKGT) vállalataként dolgozott tovább. Közben 1958-ban teljesen 

megszüntették a kisvasúti járműgyártást. 

 

Kisvasúti járművek felhasználása 

A MASZOLAJ Budapesti Gépgyárában gyártott kisvasúti járművek (dízelmozdonyok, 

teherkocsik, csillék) kezdetben a külszíni bányák vasútjainál, illetve bányavasutak felszíni 

vonalain közlekedtek, de sok előfordult még különböző ipartelepeken is szerte az országban. 

Több fatelep, erdei vasút, téglagyár, halgazdaság és kisebb cég is rendelkezett ilyen gyártmányú 

járművekkel, sőt a MÁV Gazdasági Vasútjain (GV) is közlekedtek. A MÁV GV ezeket később 

többnyire állami gazdaságoknak és más, kisebb vasutaknak eladta. Ha korábban egyet-egyet 

leselejteztek, nem bontották el őket azonnal, hanem a fűtőház mellé félreállítva alkatrészként 

folyamatosan elkoptak. Később a leállított vasutakon már alkatrészeknek sem volt rájuk 

szükség, ekkor már ócskavasnak adták el őket. Bárhol is használták ezeket a gyártmányokat, 

„Maszolaj” névvel illették őket. 
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Maszolaj MD-2 nyitott vezetőállású dízelmozdony Kincsesbányán  

Kincses-I. külfejtésről szállították a bauxitot 

 

 
Maszolaj 2 m3-es csilleteknő 

 

MASZOLAJ „örökség” 

A MASZOLAJ Budapesti Gépgyár kisvasúti járművei közül ma már nagyon keveset 

használnak, azonban néhány még megtalálható különböző kisvasúton. 
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Kemencei Erdei Múzeumvasút 

 

 
Maszolaj - teherkocsi 

 

Ezt a Maszolaj–teherkocsit Almamellékről kapták, ezek a hazai kisvasutak jellegzetes 

teherszállító járművei voltak. Jelenleg alkatrész tárolásra használják. Egy további Maszolaj–

kocsi alvázuk is van, de ahhoz nincsenek forgóvázaik. 

 

  
Maszolaj – típusú oldalürítős csille 

 

A Felsőpetényi Ásványbánya kisvasútja az agyagbánya termelvényét szállította a Bánk MÁV 

állomáson lévő átrakóra. Különlegessége az volt, hogy a felszíni vonala folytatódott a föld alatt 

is, ahol már akkumulátoros mozdonyok vontatták a csilléket. A Maszolaj–csillék a felsőpetényi 

bánya megszűnése után kerültek Kemencére, ahol elsősorban pályaépítési és karbantartási 

munkákra használják. 
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Gödöllői Erdei Kisvasút 

 

 
Maszolaj - típusú forgóvázas teherkocsi 

 

A Gödöllői Erdei Vasútra a Csömödéri és a Gemencei Erdei Vasútról 2 db Maszolaj–

forgóvázas teherkocsi került állományba. Hosszú távú tervek között szerepel nagy 

befogadóképességű fedett/zárt személykocsik kialakítása ezekből a járművekből. 

 

Almamelléki Állami Erdei Vasút 

 

 
Maszolaj – kocsi a magasrakodón 

 

Ezen a vasúton kezdetben lovakat használtak a vontatásra. Az első dízelmozdonyt 1955. 

december 21-én vásárolták meg Kemencéről, ezzel egy időben érkeztek meg a vasúthoz a 

Maszolaj-kocsik is. Jelenleg 4 db négytengelyes Maszolaj–rönkszállító kocsi áll rendelkezésre. 
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Maszolaj – nyitott személyszállító kocsi 

 

A kisvasút üzemeltetője, a Mecsekerdő Zrt. 2001-ben két Maszolaj–teherkocsira nyitott 

személykocsit építettek, amely megszüntette a néha már krónikus személykocsi hiányt. A 

személyvagont a teherkocsiból házilag építették át, a királyréti erdei vasúton korábban épített 

azonos kivitelű kocsik mintájára. Ezek a nyitott kocsik is szépen felújítottak, az oldaluk átlátszó 

fóliával lezárható, így esőben is közlekedhetnek, nem áznak meg az utasok és az erős széltől is 

véd. 

 

Utószó 

Napjainkban – gyártásuk után 65-70 évvel – még találkozhatunk a MASZOLAJ Budapesti 

Gépgyár által gyártott kisvasúti szerelvényekkel. Amennyiben, kedves olvasó, találkozik ilyen 

szerelvényekkel, netán utazik is rajtuk, jusson eszébe, hogy ezek a MASZOLAJ „öröksége” és 

a magyar kőolajipar ezzel is hozzájárult hazánk gyarapodásához. 

 

Forrás: •MTVA Sajtó- és Fotóarchívum; •MTI Fotóarchívum; •KBK Kisvonatok Baráti Köre 

Egyesület Füzetek (Magazin); •https://www.kisvasut.hu  

 

id. Ősz Árpád 

 

 

 

Hírlevél 
 

 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

Hírlevél 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

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

 

A Hírlevelet összeállította:  

 

Zelei Gábor

 

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