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Két éves a Hírlevél! 
 

 
 

Az Egyesület Hírlevele 2020.12.04-én, Szent Borbála napján indult útjára annak érdekében, 

hogy a tagságot tájékoztassa az Egyesület rendezvényeiről, programjairól és eredményeiről, 

megemlékezzen elhunyt tagtársainkról, valamint beszámoljon a vezetőségi döntésekről. 2021-

ben és 2022-ben minden héten olvashatták tagtársaink az aktuális Hírlevelet. 

 

Ebben a két évben igen változó környezetben éltük az egyesületi életünket, a Covid alatt szinte 

csak a Hírlevél jelezte, hogy még élünk. Szerencsére 2022-ben már számos nagy sikerű, nagy 

létszámú rendezvényt tudhatunk magunk mögött, amiről a Hírlevél igyekezett mindig frissen 

tájékoztatást adni. 

 

A Hírlevél szerkesztőjeként köszönöm minden tagtársunknak, akik híreket és cikkeket küldtek, 

vagy segítséget nyújtottak a Hírlevél megjelentetéséhez. 

 

Biztatom tagtársaimat, hogy továbbra is küldjék cikkeiket, tudósításaikat és a Hírlevél további 

fejlődését célzó javaslataikat. Ezen felül várom javaslataikat azon tagtársainkról, akik méltóak 

arra, hogy életútjukat megörökítsük a Dr. Horn János által életre hívott Életutak sorozatban. 

 

Segítségüket, támogatásukat köszönve kívánok  

 

Jó szerencsét! 

 

 

Zelei Gábor 

  



 

OMBKE alapítása 
 

 
Ünneplő menet a selmeci Fő utcán, a Deák Ferenc utcán 1900 körül (Soproni Múzeum F1 2007 16601) 

 

1. mikor és hol? 

• 1892. június 27-én (hétfőn) 8.30-tól volt az alakuló ülés az előző nap felavatott 

akadémiai erdészeti palota emeleti nagytermében, majd 

• 13 órától Kisiblyén az akadémiai erdei tanulmánykertben az erdészekkel közös 

ebédet tartottak 

 

2. miért? (célok) 

• magyar bányászat és kohászat felvirágoztatása 

• a magyar bányászati és kohászati szakirodalom fejlesztése és ezek által 

• a magyar állam konszolidációjának előmozdítása 

 

3. miből lett? (előzmény) 

• 1885. évi budapesti országos kiállítás kapcsán tartott bányászati, kohászati és földtani 

kongresszuson a szakférfiak körében egyetértés volt arról, hogy legyen egyesület, de 

aztán megakadt a folyamat 

• 1887-ben – többek között – Jákó Gyula bm. kezdeményezésére létrejött a Magyar 

Bányászati és Kohászati Irodalom Pártoló Egyesület Sóltz Vilmos elnökletével  

• 1891-ben ez az egyesület kiadott egy szakmai évkönyvet is (első és egyetlen) 

 

4. alapítás menete 

• levezető elnök Sóltz Vilmos, jegyző Zorkóczy Samu 

o elnöki beszéd az említett célokról és előzményekről 

o alapszabályok tárgyalása 

o alapításkori felhasználható összeg 2883 – mai értéken közel 13 millió forint 

– rögzítése 

o pecsétfelirat elfogadása: „Országos magyar bányászati és kohászati 

egyesület. 1892.” 

• első tisztviselők megválasztása 

o elnök gróf Teleki Géza országgyűlési képviselő, volt belügyminiszter, Teleki 

Pál későbbi (mártír) miniszterelnök apja  



 
o ügyvezető alelnök: Sóltz Vilmos selmeci bányatanácsos, az akadémia 

ideiglenes igazgatója  

o második alelnök: Lukáts László min. tanácsos 

o harmadik alelnök: Borbély Lajos salgótarjáni vezérigazgató  

o 12 selmeci és 24 vidéki választmányi tag megválasztása (a választmány 

harmada selmeci volt) 

o első tiszteletbeli tag: Farbaky István 

o tiszteletbeli tag még Péch Antal 

• alapító tagoknak 120 – mai értéken 531 ezer – forintot (irodalom pártoló egyesületi 

korábbi tagdíjfizetés esetén a különbözetet) kellett fizetniük  

• a PM-től az egyesület átveszi a BKL-t és Wekerle pénzügyminiszter a lap „szellemi 

fejlesztésére” évi 1000 – mai értéken 4,4 millió – forintot adott 

• a titkár (Cséti Ottó) éves fizetése 500 – mai értéken 2,2 millió – forint volt 

• székhely Selmecbányán (1904-ig a Fritz-házban, az akadémiai igazgatósági 

épületben) 

• elfogadták az 1893. évi közgyűlés helyszíneként Nagybányát (az elnök lakóhelyét) 

• Jákó Gyula – alapító tag – bm. fiatalokat dicsérő felszólalása az irodalom pártoló 

egyesület alapítása, sikere kapcsán: „az ifjúság tulajdonsága a tűz, vezetője a remény, 

s szemüvege a rózsaszín, mégis a vezetést érdemes és tekintélyes szakférfiak vették 

át”  

• Teleki Géza elnök javaslatára az egyesület védnöke Wekerle Sándor 

pénzügyminiszter lett  

• zárás és a hangulat: lelkes éltetések, szűnni nem akaró éljenek, általános öröm és 

helyeslés, bár a helyi és az országos sajtóban az erdészeti akadémiai palota felavatása 

kapta a nagyobb hangsúlyt, figyelmet  

• 13 órától az erdészekkel közös ebéd volt Kisiblyén az akadémiai erdei 

tanulmánykertben  

  

5. alapítók, tagdíj 

• férfiak és jogi személyek (cégek, hivatalok) voltak a tagok 

• 582 tag, ebből 

o 1 védnök (Wekerle Sándor) 

o 2 tiszteletbeli tag (Farbaky István és Péch Antal) mindkettő selmeci lakos 

o 65 („120 forintos”) alapító tag 

▪ ebből 21 – köztük az elnök Teleki Géza vagy az ügyvezető alelnök 

Sóltz Vilmos vagy Kerpely Antal – az alakuló közgyűlés alkalmával 

lett alapító tag 

▪ ebből 15 selmeci (=23%) volt, így – többek között – a 

bányaigazgatóság, az akadémiai ifjúsági kör, Selmecbánya városa, 

Joerges Ágost nyomdász-könyvkereskedő, Kachelmann Károly 

vihnyei gépgyáros, lovag Berks Róbert a Geramb unió 

bányaigazgatója   

o 514 rendes tag 

▪ ebből 78 selmecbányai (=15%) 

− ebből 26 fő akadémiai hallgató volt + „Akad. Dunántúli 

Kör” (=35%) 

o 26 fő akadémiai hallgató volt + testületileg az „Akad. Dunántúli Kör” 

(=4,6%), hallgató tag volt – többek között – Neuhercz (Barlai) Béla köri elnök 

is, később a főiskola rektora 

o 22 fő akadémiai tanár vagy tanársegéd volt a 28 fős akadémiai tantestületből 

a titkárral együtt (=3,8 %) – a tantestület 78,5 %-a, benne valamennyi 

bányász-, de egy erdésztanár sem – név szerint: 



 
▪ rendes tanárok: Farbaky István, főbányatanácsos (tiszteletbeli tag); 

Schenek István főbányatanácsos, Sóltz Vilmos ideiglenes igazgató, 

Hermann Emil bányatanácsosok (alapító tagok); Winkler Benő, 

Gretzmacher Gyula, Schwartz Ottó, Cséti Ottó bányatanácsosok, 

Fodor László, Schelle Róbert (rendes tagok)  

▪ titkár: Pauer János (rendes tag) 

▪ tanársegédek: Schenek Gyula, Adda Kálmán, Zorkóczy Samu, 

Szembratovits Sándor (alapító tagok); Balázsy Imre, Kovács Károly 

(bányaiskolai tanár is), Lukacsik Ferenc, Machán József, Machán 

Ottó, Richter (Réz) Géza, Sztankay Gyula (rendes tagok)    

o a selmeci bányásziskola tanárai – ifj. Litschauer Lajos, Székely Vilmos, 

Kovács Károly – is rendes tagok voltak 

o összesen 95 tag volt selmeci illetőségű (=16%, míg a választmány harmada 

volt selmeci)  

o 108. szám alatti rendes tag volt az 50 éves bm. szépapám, a selmeci születésű 

Fritz Pál János (1842-1914) rónaszéki bányafőnök, aki a tagdíjat még az 

alapítás napján helyben befizette 

o rendes tag volt – többek között – 

▪ Puskás József hodrusbányai bányatiszt, akinek a felesége, Fuchs 

(Földes) Ágnes (Inesz) oldalági rokonom volt 

▪ Sóltz Gyula máramarosszigeti főerdőtanácsos, volt akadémiai 

aligazgató, akinek a felesége, Heincz Emma – az 1879-es egyesült 

ifjúsági kör alapításakor zászlóanya – szintén oldalági rokonom volt 

• az éves tagdíj 3 – mai értéken közel 13 300 – forint volt, ennek 

fejében a tagok megkapták a BKL-t 

 

6. vezetők 

• uralkodó: Ferenc József magyar király, felesége Erzsébet királyné („Sissi”) 

• miniszterelnök: gróf Szapáry Gyula 

• a Bányászati és Erdészeti Akadémia (ideiglenes) igazgatója: Sóltz Vilmos 

bányatanácsos (alapító tag) 

• selmeci bányaigazgató: Hültl József min. tanácsos (alapító tag) 

• selmeci országgyűlési képviselő: Farbaky István (tiszteletbeli tag) 

• Hont vármegye, valamint Selmec- és Bélabánya főispánja: báró Roszner Ervin 

(rendes tag) 

• Selmec- és Bélabánya sz. kir. város  

o polgármestere Ocsovszky Vilmos (rendes tag) 

o főjegyzője Szitnyai József ügyvéd (később polgármester) 

o aljegyzője Vörös Ferenc 

 

Budapest, 2022. november 25. 

 

Készítette: dr. Fricz-Molnár Péter  

Források: 

- Bányászati és Kohászati Lapok, 25. (1892) 13. sz. 103-129. (júl. 1.) 

- Selmecbányai Híradó, 3. (1892) 26. sz. 101-102. (jún. 25.) 

- Sóltz Vilmos (szerk.): Magyar Bányászati és Kohászati Irodalom Pártoló Egyesület 

1891-iki évkönyve 1-ső évfolyam. Selmecbánya, 1892 

- Magyarország tiszti cím- és névtára, 11. (1892) 172., 218., 222. 

- https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/ 

(letöltés: 2022. november 25.) 

  

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/


 

Ökumenikus istentisztelet Budapesten 
 

Egyesületünk budapesti csoportjai a Gellért hegyi sziklatemplomban tartották december 4-én a 

Szent Borbála megemlékezésüket. Vasárnap este lévén a barlangtemplom zsúfolásig megtelt 

hívekkel, de szakmáink képviselői is szépszámmal voltak jelen. A megemlékezés kezdetén az 

elnökség nevében Martényi Árpád köszöntötte a megjelenteket, köszönetet mondott a 

pálosrendi szerzeteseknek, hogy immár 30 éve befogadják rendezvényünket, és megköszönte 

az érintett egyházak jeles képviselőinek, hogy szolgálatukkal rangot adnak összejövetelünknek. 

A szentmise előtt Fabinyi Tamás, evangélikus püspök, az Evangélikus Egyház lelkészi elnöke 

tartott igehirdetést, amelynek központi témája a béke volt. Ezután Tanító Péter csallóközi 

református lelkész szólt a hívekhez, kiemelte, hogy az adventi elcsendesedés alkalmat ad lelki 

megerősödésünkhöz. A szentmisét Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát mutatta be. 

Homiliájában példaként állította elénk Szent Borbála hűségét és kitartását. Az oltári szolgálatot 

Beke Imre, Michalecz József és Tardy Pál kollégáink látták el. 

Érdekességként jegyezzük meg, hogy aznap a Kossuth Rádióban a déli harangszó a Gellért 

hegyi sziklatemplomból szólt, amikor az ismertetésben arra is kitértek, hogy a templom 

felújításában bányász szakemberek is részt vettek. Mi azt is tudjuk, hogy Tasnádi Tamás 

aranyokleveles bányamérnök, tervező és szakértő vezette és szervezte a helyreállítási 

munkákat, amelyért mindannyian köszönettel tartozunk. 

 

  

  

  
 

                                                                                        Martényi Árpád    

  



 

260 éves jubileumi ünnepség a Miskolci Egyetemen 
 

2022. december 6-án került sor a Miskolci Egyetemen a Selmecbányai Bergakademie 

alapításának 260 éves évfordulója emlékére megtartott ünnepi rendezvényekre. 

Napközben a „Nyersanyag-biztonság, Energiabiztonság, Önellátás” jegyében két évig 

zajlott kutatási program záró konferenciája volt. A konferencia délelőtti és délutáni 

szekciója között pedig felavatásra kerül a műhelycsarnokok alatti „Jó szerencsét!” 

transzparens szomszédságában egy csille „Jó szerencsét! 260” felirattal a bányász-erdész-

kohász szakmák közös történelme emlékére. A csillét a Nitrokémia Zrt. biztosította, míg a 

sínpár szakaszt talpfákra rögzítve, ágyazati kővel feltöltve az Északerdő Zrt. Lillafüredi 

Állami Erdei Vasút kollégái készítették elő, és szállították a helyszínre. A csille festése 

hallgatói összefogás eredménye volt. 

 

Az A/4-es új főépület aulájában a nap zárásaként szakestélyt szervezett az egyetem rektori 

hivatala, melyen a Soproni Egyetem vezetői is részt vettek. Prof. dr. Fábián Attila Gábor 

rektor mellett Prof. dr. Lakatos Ferenc rektor-helyettes és dr. Heil Bálint, az 

Erdőmérnöki Kar dékánja tisztelte meg a rendezvényt. 

A Miskolci Egyetemet Prof. dr. Horváth Zita rektor mellett Prof. dr. Szűcs Péter rektor-

helyettes, a karok dékánjai, oktatói és természetesen a karok hallgatói képviselték. 

Egyesületünket Dr. Hatala Pál elnök képviselte. 

A szakestély megszervezésére Prof. dr. Mucsi Gábor, a Műszaki Földtudományi Kar 

dékánja az OMBKE Bányászati Szakosztály Borsodi Helyi Szervezetét kérte fel. 

Az egyetemi levelező rendszer hibája okán későn kiküldött meghívók miatt sajnos a 

részvétel sokkal karcsúbb lett, mint terveztük! 

 

Tisztségviselők voltak: 

Elnökök: Törő György a. Pikulás (bányász) majd dr. Pintér Richárd a. Doki (kohász) 

Major domus: Csordás Ottó a. Hobó 

Cantus praesesek: Göröncsér Zsolt a. Göri, Papp Ákos Balázs a. Bohókás 

Contrapunktok: Kissné Mészáros Tímea a. Gyutacsölő, Tóth József a. Ti csak rendeljetek, 

én majd fizetek! 

Fuchsmajor: Orza Áron a. Ozora 

 

Dr. Bőhm József a. Bubu volt dékánunk ismertette a komoly pohár, majd Prof. dr. Palotás 

Árpád Bence a. Pali, a Műszaki Anyag- és Vegyészmérnöki Kar dékánja a vidám pohár 

tartalmát. 

A soproni és miskolci rektorok mellett felszólalt többek között Prof. dr. Torma András 

volt rektorunk, Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere és dr. Hatala Pál az OMBKE 

elnöke. A felszólalók méltatták a 260 éves Alma Mater történetét, az alapító, Mária Terézia 

magyar királynő meghatározó szerepét. 

A szakestélyt végig az emelkedett, baráti jó hangulat uralta, a résztvevők alkalomhoz illő 

fegyelmezett figyelme mellett. 

Köszönet a szakestély előkészítésében és lebonyolításában szerepet vállalt hallgatóknak, a 

bányász és kohász valéta bizottságoknak, valamint a hallgatói önkormányzatnak! 

 

 

Jó szerencsét! 

 

 

Törő György elnök 

OMBKE Bányászati Szakosztály 

 



 

 
 

  

  
 

* * * 

 

  



 

Megemlékezés Telkibányán Szent Katalinról, a magyar 

ércbányászok ősi védőszentjéről 
  

Szent Katalin-napi ünnepséget rendezett 2022. november 26-án a Telkibányai Ipartörténeti 

Gyűjtemény Alapítvány. A Telkibányai Aranybánya Hotelben szép számban megjelent 

vendégeket Sápi Tibor kuratóriumi elnök üdvözölte, majd a rendezvény fővédnöke Dr. Hörcsik 

Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője köszöntötte. Az ünnepi hangulatot 

emelte az, hogy a képviselő ez alkalommal adta át Benke István nyugalmazott bányamérnöknek 

a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést, amelyet a miniszterelnök 

kezdeményezésére Novák Katalin köztársasági elnök asszony adományozott. A képviselő úr  

méltatta a kitűntetett szakmai pályafutását, a magyar ásványbányászat kutatása és ipartörténeti 

emlékének megmentése érdekében elvégzett odaadó és önzetlen tevékenységét. Hangsúlyozta, 

hogy a szokás szerint az ilyen állami kitüntetést a Parlamentben az államfő adja át, de ezesetben 

erre nincs is méltóbb hely, mint Telkibánya, mert a kitüntetett tevékenysége ide kötődik és az 

időpont is a legalkalmasabb, hiszen az ércbányászok védőszentjének, Szent Katalinnak az 

ünnepén történik, amit az országban újra először Telkibányán rendeztek meg. 

 

  
 

Az ünnepség két előadással folytatódott. Dr. Pusztai Tamás régész a múzeumok világunkban 

betöltött helyéről, az ércbányászathoz kötődő telkibányai emlékhelyek feltárásáról és 

helyreállításáról szólt a kutatásokat irányító és elvégző régész alaposságával, majd Benke István 

vasokleveles bányamérnök előadása következett Szent Borbála és Alexandriai Szent Katalin 

kultuszáról hazánkban. Széles körben nagy érdeklődésre tarthat számot előadásának a 

középkori magyar bányászat védőszentjének kultuszáról szóló, alábbiakban idézett része: 

  

„A magyar bányászok védőszentje a középkorban Alexandriai Szent Katalin volt. Ezt az 

előnevet ki kell emelni, mivel ismeretes még Sziénai és Genovai Szent Katalin is. A mediterrán 

térségben és a keleti keresztyén világban a Mária-kultusz után a legismertebb és a legnagyobb 

tiszteletnek Alexandriai Szent Katalin örvend. Alig van olyan város vagy település, ahol ne 

lenne Szent Katalin tiszteletére templom vagy kápolna. A tevékenységével vagy megkínzásával 

kapcsolatos festmény minden templomban megtalálható. 



 
Életrajzával kapcsolatban többféle adat áll rendelkezésre. Feltételezhetően egy ciprusi király 

leánya volt, aki 305-ben született. A tudomány akkori városába, Alexandriába költözött. Nem 

hiába volt népszerű, hiszen ő volt az első női tudós és szent. Több nyelven beszélt, ismerte a 

korabeli tudományok minden ágát és keresztyénné vált. Működésére és tanítására Maxentius 

kelet-római császár is felfigyelt. Tanai megvitatására ötven tudóst hozatott, akiket Szent Katalin 

meggyőzött és ők is keresztyénekké váltak. 

  

Gyógyítással is foglalkozott. A császár feleségül kérte és szobrot akart neki állítani, de Katalin 

nem teljesítette kívánságát, ezért bebörtönözte. Tanítására megtértek a börtönőrök is, akiket 

emiatt halállal bűntettek. A császár felesége is meglátogatta a börtönben és ő is keresztyén lett. 

Az uralkodó többször megkínoztatta az akkori idők legkegyetlenebb eszközével, a késekkel 

felszerelt tépőkerékkel. Több festményen egy törött kerékkel ábrázolják, mivel a hagyomány 

szerint kínzása előtt összetört a kerék. Végül a császár lefejeztette. Kivégzése előtt imádkozott 

- többek között - a betegekért, a tudomány terjedéséért, a veszélyes munkákkal foglalkozókért. 

Ilyen élettörténet mellett nem csoda, hogy Szent Katalint a legtöbben választották 

védőszentjükül: patrónája a betegeknek, az orvosoknak, az ügyvédeknek, a kórházaknak, a 

kerékgyártóknak és az iskoláknak. Manapság furcsán hangzik, de ő volt az ágyba vizelők 

védőszentje is. A világhírű Sorbonne Egyetem pecsétjében még ma is Szent Katalin ábrázolás 

szerepel. Személyében tisztelhetjük az első női egyházi tanítót. 

A nagyobb középkori magyar bányavárosoknak Szent Katalin volt a védőszentje. Meg kell 

említeni elsősorban Selmecbányát, ahol a nevét viseli az egyik legszebb középkori templom, a 

Szent Katalin székesegyház a reá utaló számos relikviával. Körmöcbánya legszebb épülete a 

Szent Katalin vártemplom. A város címerében is szerepel a Katalin névre utaló „C” betű és a 

középkori kínzóeszköz, a tépőkerék. Ezek mellett még számos felvidéki bányavárosnak volt a 

védőszentje: Besztercebánya, Úrvölgy, Nyitrabánya, Szepesremete, Szentkatalinhegy stb. 

 

Alig van olyan reneszánsz festő, akit ne ihletett volna meg Szent Katalin története. Csak 

néhányat említve: P. Veronese, Caravaggio, Raffaello, Stefano di Cernotto, Guido Reni stb. A 

legcsodálatosabb ábrázolás Caravaggio alkotása. A Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában is 

van több Szent Katalint ábrázoló festmény. Világszenzációnak számít egy újonnan felfedezett 

Stefano Cornetto által festett Szent Katalin-kép, amely a szegedi Móra Ferenc múzeumban 

található letétként. Az árát 700 millió forintra becsülték. 

Magyarországon hat Szent Katalin templom ismeretes. Ezek közül a legnagyobb és a legrégebbi 

a barokk stílusú tabáni katolikus templom. Az Árpád-kori Szent Gellért kápolna alapjaira épült. 

A török megszállás alatt teljesen elpusztult, köveit a környék fürdőinek építéséhez használták 

fel. Szokollu Musztafa ennek a helyére egy nagyméretű dzsámit építtetett, amely a török 

megszállás után épen megmaradt. 1702-ben az idetelepült ortodox katolikus rácok építették 

ujjá. Kár, hogy már alig találhatók benne Szent Katalinra vonatkozó relikviák. Hazánkban 

jelenleg a legszebb Szent Katalin-emlékek Telkibányán találhatók. Talán nem lesz haszontalan, 

ha e helyen bővebb ismertetést adunk róluk. 

A középkorban a bányászok védőszentje Telkibányán Szent Katalin volt. Ezért természetes, 

hogy minden nagyobb létesítményük a védőszentjük nevét kapta. Ezek közül a legjelentősebb 

a Szent Katalin ispotály és a hozzá tartozó templom. A középkori okmányokból ismeretesek a 

létesítés adatai, de a feltárás csak akkor indulhatott meg, amikor 1997 tavaszán - egy építkezést 

előkészítő földmunka közben – az épületrom és a temető maradványai előkerültek. A 

leletmentő feltárásokat 1997 és 1998 nyarán végezte el a Herman Ottó múzeum régésze, Dr. 

Pusztai Tamás. 

A bányavárosokban már a 12. században megjelentek a bányász önsegélyező szervezetek 

különböző formái, amelyek számára a bányatulajdonosok és a bányászok jövedelmük egy 

bizonyos részét segélyezésre felajánlották. A befolyt összeget az erre a célra rendszeresített 

„társládákban” tartották. Ez volt évszázadokon át az önsegélyezés intézményes elnevezése. 

Ilyen forrásokból jöttek létre a bányavárosokban az ispotályok. Az elsőt Selmecbányán 

alapították 1224-ben. 



 
Telkibánya virágzó bányavárosként megengedhette magának, hogy ispotályt tartson fenn a 

betegek és az elaggott bányászok gondozására. Egy ilyen intézmény létrehozása nemcsak 

erkölcsi kötelességük volt, hanem a város rangját is emelte. Kuprer György, a város bírója és 

fivére Koncz, Telkibányai bányaispán 1367-ben Nagy Lajos királytól kapott engedély alapján 

építette meg az ispotályt és a hozzá tartozó templomot. Telkibányán ezt a második templomot 

és az ispotályt a bányászok védőszentje, Szent Katalin oltalmába ajánlották. Kuprer György 

végrendeletében az összes javait, házait, rétjeit, szőlőjét, malmát a Szent Katalin Egyházra és 

mostoha fiára, Mátyás papra hagyta. 

Amikor az ispotály fenntartására már nem volt lehetőség a huszita megszállás következtében, 

a tönkrement intézményt a Gönc mezőváros közelében levő Szűz Mária kolostor örökölte meg. 

Az ispotály helyén korábban egy kőalapra épített kápolna állt, amely helyett épült fel 1367 után 

az új létesítmény. A fal maradványaiból megállapítható, hogy ez két részből állt. Az egyik a K-

Ny tájolású. 18 m hosszú és 11 m széles templom, amihez egy nyolcszög alakú szentély 

tartozott. A templom északi oldalához csatlakozott egy kétszintes épület, ahol az ispotálymester 

lakott és részben itt és a templom nagyméretű karzatán helyezték el az ápoltakat. 

Az ispotályt, amint az szokás volt a középkorban, a városok szélén vagy a falakon kívül 

építették fel. A gondozottaknak nehézséget okozott a távolabbi plébániatemplomba járás, ezért 

kellett az ispotályhoz templomot építeni. Ennek kettős jelentősége volt: a gondozottak nem 

érezték, hogy ki vannak zárva az egyházi közösségből, a gyülekezet pedig láthatta, kiket kell 

segélyezni, gondozni. 

 

  
Telkibányai Szent Katalin Kerámia, 30 cm-s szobor Szent Katalin kültéri faszobor 

  



 

  
Szent Katalin Kápolna Szent Katalin Emléktáró 

 

A huszita megszállás után a részben elpusztult épületeket a pálosok saját igényeik szerint 

átépítették, és egy kápolnával bővítették, amit a mostani feltárások után újjáépítettek. Az épület 

környezetében 127 sír került napvilágra. 

A romkert létrehozását korabeli dokumentumok és szakszerű ásatások alapozták meg. A 

kápolna belső kialakítását, a padok beépítését és az oltárkép elkészítését egy vállalkozó 

adománya segítette. Joó Zoltán táblakép-festő művész alkotása a korabeli ikonosztáz stílusában 

készült. Főalakja Alexandriai Szent Katalin. A két mellékalak is kapcsolódik a középkori 

hagyományokhoz. Szent Rókus a betegek, Szent Borbála a bányászok későbbi védőszentjeként 

idézi Telkibánya múltját. A Szent Katalin ispotály és kápolna feltárt és konzervált romkertje 

ma már nem csak Telkibánya egyik látnivalója, hanem az egész országnak értékes történelmi 

emlékhelye. A látogatókat egy 2 méter magas Szent Katalin szobor fogadja, amely Nemes 

Sándor fafaragó-művész alkotása. A mindössze 30 cm-es „Telkibányai Szent Katalin” 

kisszobrot Illár Erzsébet kerámiaművész készítette, egy példánya a helyi múzeumban látható. 

A Telkibányai Múzeum kertjében található a Szent Katalin emléktáró, amelynek vágata egy 8 

m hosszú aknával folytatódik a külszínig. A táróban életnagyságú bányászfigurák láthatók. A 

látogatók hang- és fényeffektusok segítségével megismerhetik a középkori bányászat 

legfontosabb fázisait, amelyek bánya béli hangulatot idéznek. Az akna három életnagyságú 

bányásszal és egy vitlával szemlélteti a középkori aknaszállítást.” 

 

A hét felvidéki bányaváros közül Telkibánya maradt a határon innen. Múzeumának 

látogatottsága elérte az évi 16 ezer főt. Népszerűek a helyi középkori bányászat sok 

kezdeményezéssel és munkával életre keltet értékeit megidéző feltárások, gyűjtemények. 

Fontos, hogy ezek fejlődjenek, amiben bízni lehet, mert életképesnek látszik az elképzelés, 

hogy növekszik az igény a tartalmas, tudást gyarapító turisztikai programok iránt, ami vonzóvá 

teheti a turizmusba befektetők körében a fejlesztéseket a régi bányásztelepüléseken. 

 

Az előadások után az est a vidék kulturális életéből válogatott változatos műsorral folytatódott. 

Cigánd-i citerás népzene, asszonykórus és mesemondás, modern táncokat bemutató Sárospataki 

diáklányok és élőzene vidám hangulatot varázsolt a vacsorához, a beszélgetésekhez, majd az 

éjfélig tartó bálhoz és hajnalig eltartó nótázáshoz. 

 

Jó szerencsét! 

Vojuczki Péter 

  



 

Borbála-napi megemlékezések Komlón 
 

Komlón a fekete kőszén megjelenése 1812-re tevődik. Voltak kisebb-nagyobb kibányászási 

próbálkozások, de az igazi áttörés váratott magára. A XIX. században tárók kihajtásával 

próbálták kinyerni a szenet, számottevő sikerrel, eredménnyel, 1895-ben az Adolf-, majd 

Ganzler- és a Szerencse-tárókkal. 

Jánosi Engel Adolf (1820–1903) Pécsről hozatott szakembert, bányamérnököt, aki behatárolta 

a műre való telepet, fúrásokkal és függőleges aknát hajtatott a kívánt mélységig. Komló első 

függőleges aknája, melyet a feleségéről neveztek el (Anna-akna), ez 1896-tól –1965-ig 

működött, 1965 után 1993-ig Tanbánya volt. 

 

 
1. kép 

 

Szobránál Jégl Zoltán mondott emlékbeszédet, ezután a koszorúzásra és a mécsesek gyújtására 

került sor. 

A Komló-Újtelepen felállított emlékkőnél Magyar Zsolt nyugalmazott aknász mondott 

beszédet, méltatva a bányász kolónia történelmi múltját, melynek első házait már 1910-ben 

lakták. Az emlékhelyet 2010-ben állították fel a bányász elődök emlékére, a mai napig is 

„Újtelep”-ként ismert az akkor százéves, ma már 112 éves kolónia. 

 

 
2. kép 

 

Az emlékkőnél koszorúkat helyeztünk el, mécseseket gyújtottunk, majd elénekeltük a 

bányászhimnuszt. Ezután a 85 éve épült Szent Borbála-templomban szentmisére került sor. 

 

Jó szerencsét! 

 

Varga Péter ny. bányaipari technikus  



 

XVIII. Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékszakestély 

Kecskeméten 
 

Az OMBKE Kecskeméti Helyi Szervezete és az OEE Kecskeméti Csoportja a COVID-19 

járvány miatt két éve nem emlékezett meg szakmáink védőszentjeiről. Idén december 2-án a 

KEFAG Zrt. Juniperus Hotel nagytermében gyűltek össze a 42 főnyi megemlékezők, akiket 

Sulyok Ferenc okl. erdőmérnök, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója, mint házigazda fogadott. 

Pohárköszöntőjében a két selmeci hagyományokat követő egyesület tagjainak szakmai és 

emberi barátságát emelte ki a húsz éve elkezdődött, évzárónak is elfogadott rendezvény sikere 

tekintetében. 

Az erősítő dámvad ragu elfogyasztását követően a résztvevők, Elnöknek Ugró Sándor okl. 

erdőmérnököt választották meg, aki a szakestély tisztségviselőit jelölte ki. Major Domusnak 

Dánfy László okl. vegyészmérnököt, Cantus Praeseseknek Csurgó Lajos okl. kohómérnököt és 

Kocsis János okl. erdőmérnököt, Contra Punktoknak Sulyok Ferenc és Koczka Zoltán okl. 

erdőmérnököket. A Háznagy miután tisztségét átvette, Konzekvenciának Bognár Gábor okl. 

erdőmérnököt jelölte ki, aki a Házirend kihirdetése során rendkívüli figyelemről tett 

tanúbizonyságot. Az emlékszakest a szakmai himnuszok után a Háznagy „áldás osztásával” 

kezdődött, majd ezt követően, mint vendégeket, az OMBKE Fémkohászati Szakosztály elnökét 

Csurgó Lajos okl. kohómérnököt és az OMBKE Székesfehérvéri Helyi Szervezetének tagjait, 

valamint az OEE Mátrafüredi Helyi Csoportjának elnökét Szabó Lajos okl. erdőmérnököt, a 

Muzsikál az Erdő Alapítvány kuratóriumi elnökét köszöntötték a résztvevők. 

A védőszentek művészi ábrázolását bemutató diasorozat és életútjuk összefoglalása után az 

Elnök a „Selmeci Szellem” máig kiható megnyilvánulását méltatta, majd a „Komoly Pohár” 

keretében a Háznagy ismertette a felvidéki önkormányzati választások selmecbányai 

eredményét, mely során Nadezda Babiaková eddigi polgármester asszonyt, 56,12 % -os 

eredménnyel újraválasztották, melyhez gratulációját fejezte ki, remélve, hogy mindkét 

Egyesület vezetése már megtette ugyanezt. A választási eredményhez talán az is hozzájárult, 

hogy 2022-ben a hagyományos szeptemberi Szalamander ünnepséggel egyidőben 

Selmecbányán tartották a 17. Európai Bányász-Kohász Napok rendezvényt. (17. European 

Knappentag). Selmecbányán 32 lakos vallotta magát magyarnak a 2021 évi népszámláláskor, 

míg 1910-ben 6356-an ami 41% volt akkor. A mai 12 tagú képviselő testületben 5-6 nem 

szlovák hangzású névvel találkozunk. 

A Petőfi Sándor születésének bicentenáriumi évéről történt megemlékezés során a költő 

„Bányában” és a „Járnak, kelnek sokan a zöld erdőben...” című versei kerültek felolvasásra. 

Számos humoros hozzászólás és történet hangzott el a „Vidám Pohár” keretben.  

Széll Pál gépészmérnök, az OMBKE Kecskeméti Helyi Szervezetének titkára, mint a 

Tiszántúliak Társaságának vezetője fogyasztható ajándékokkal kedveskedett a vendéglátók 

vezetőinek a megfelelő fogyasztási ismeretek átadásával. Érdekes párhuzamot ismertetett 

Koczka Zoltán a 1933 évi Erdészeti Lapok-ból felolvasott elemző cikkel a mai és az akkori 

tűzifa ellátás helyzetéről és a megvalósulásról. Mindkét egyesületben lezajlottak a tisztújítások. 

Az OEE Kecskeméti Csoportjának titkári teendőit Koczka Zoltántól Romhányi Emese okl. 

erdőmérnök vette át, akinek jövendőbeli munkájához sok sikert kívántak az OMBKE és az OEE 

jelenlévő tagjai. 

A Nótafák az idevágó dalok intonálásával remek hangulatot teremtettek az együttléthez, melyet 

az Elnök tíz óra harminckor bezárt. 

 

Dánfy László 

OMBKE és OEE kettős tag 

 



 

  

  
 

* * * 

 

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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Koszorúzás a Ganz Mauzóleumnál  
 

Időpont változás! 

 

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 9 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. 

 

Kérjük, minél többen vegyenek részt a megemlékezésen. 

 

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 

Luca-napi Szakestély OMBKE székház december 13.  

Központi Szt. Borbála-napi 

ünnepség 

Budapest december 15. 

11:00 

 

 

 

 

  

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 

+36 30 378-1130 

  

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


 

 

 

 

18 

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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In Memoriam Dr. Bárczi László 
 

 
 

1926. április 21-én Ózdon látta meg a napvilágot. Az ózdi vasgyári iskolában kitűnő 

eredménnyel végezte el az elemi iskoláit. Kitanulta az asztalosmesterséget, majd famintakészítő 

szakmát szerzett. 

14 évesen vállalt munkát az ózdi Vas és Acélgyárban, mint kifutó. Fiatalon – ahogy Ő 

fogalmazott – megjárta a hadak útját. Ausztriába került, ahol egy hegyi parasztgazdaságban 

cseléd és favágó volt. Ott tartózkodása alatt szinte tökéletesen megtanulta a német nyelvet.  

1946-ban hazatért és újra az ózdi gyárban folytatta munkáját, előbb hengerészként, majd 

kemence ellenőrként dolgozott. 1950-ben felvették a Budapesti Állami Műszaki Főiskola 

Vaskohászati Kar Ózdi Esti Tagozatára, ahol 1954-ben kohómérnöki oklevelet szerzett. 

Iskolái elvégzése után az Ózdi Kohászati Üzemek Energetikai Osztályán dolgozott, majd a 

Tüzeléstechnikai csoportot, a Metallográfiai Laboratóriumot, 1959-től pedig a 

Minőségellenőrzési Főosztályt vezette. 

1976-tól szervezési főmérnök, 1981-től vállalati Főtechnológus volt nyugdíjazásáig. 

Szüntelenül tanult és dolgozott. Gazdaságmérnöki képesítést, majd a kohászati 

szaktudományokból műszaki doktori címet szerzett. 

Nagy igényességgel látta el munkaköri feladatait, fáradtságot nem kímélve végezte irányító, 

szervező munkáját. 

Együtt élt, dolgozott, lélegzett a gyárral, annak minden gondját magáénak érezte, részese volt 

a problémák megoldásának, a fellendülés sikereinek és a megújulásért, korszerűsítésért, a gyár 

végnapjaiban a megmaradásért vállalt erőfeszítéseknek. Munkájára a szorgalom, a 

lelkiismeretesség volt a jellemző, amelyekhez eredményekben is megmutatkozó vezetői 

készség párosult. 

Felelős beosztásában határozott, céltudatos, következetes volt, megkövetelte a rendet, a 

fegyelmet, de a mindenkori beosztottjai és munkatársai készséges segítője, jó akaratú patrónusa 

volt. Finom modorával, humorérzékével mindig megtalálta a megfelelő hangot, mindenkivel 

szót értett. 

Munkatársai, beosztottjai szerették, tisztelték, becsülték, vezetése alatt igazi csapatmunka folyt. 

Munkája során a minőségi reklamációk esetén képviselte a vállalati érdekeket. 

A kohász hagyományok és a szülőváros ipari múltjának megőrzése végett 2009-ben alapítója 

és egyben elnöke is lett az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körének, amely a mai napig is 
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eredményesen működik. Felvállalta a bányász-kohász hagyományok ápolását, népszerűsítését, 

a még fellelhető ipari emlékek, tárgyak, épületek berendezések számbavételét, a térségben 

létrejött ipari társadalom szociológiai kutatását, értékeinek megőrzését. Célja volt bekerülni a 

nemzetközi kulturális turizmus áramlatába, büszkén vállalni a múltunkat, hagyományainkat. 

Következetesen szorgalmazta a Kisfaludi Stróbl Zsigmond által készített ózdi Kohász szobor 

restaurálását és újólagosan köztérre kihelyezését. Szívügyének tartotta az egykori kohászat 

területén megmaradt műemlék épületek, berendezések turisztikai célú hasznosítását. 

Kezdeményezője és kivitelezője is volt a bányász-kohász tanösvény felújításának, a Városi 

Múzeumban bélyegző hely kialakításának. 

Elnöki ténykedéseinek is köszönhető, hogy Ózd város ipari örökségének védelme mára már 

mind a hazai kohászat szintjén, mind nemzetközileg is a figyelem középpontjába került és a 

közélet egyik fontos témájává vált. 

Munkájáért több ízben magas állami és vállalati kitüntetéseket kapott. 

Idős korában sem pihent, mindig gondolkodott és alkotott. A természettudományok, különösen 

a csillagászat érdekelte, de fogékony volt a művészetek iránt is. Művészi szinten rajzolt, festett, 

különleges technikával gobleneket hímzett. A német nyelvismeretét élete utolsó napjaiban is 

használta, főleg Heine műveinek olvasásával. 

Nevét kitörölhetetlenül beírta az ózdi kohászat történelmébe, s az emberi szívekbe egyaránt. 

2022. november 21-én elérkezett sorskönyve utolsó lapjához és november 30-án az ózdi Táblai 

temetőben kísértük utolsó útjára.  

Emlékét megőrizve az ózdi kohászok nevében kívánunk neki örök nyugalmat és utolsó Jó 

szerencsét! 

 

Bokor Sándor 

 

 
 

FÖCIK Elnökségi ülés 

 

 
 

A FÖCIK elnöksége év végi záró elnökségi ülését az OMBKE Székházban tartotta 2022. 

december 5-én. Mindegyik elnök beszámolt az egyesületük 2022 évi programjaikról, 

eredményeikről, nehézségeiről. Az utolsó napirendi pont az elnökválasztás volt.  

A FÖCIK elnöki feladataival 2023-ra ismét Zelei Gábort bízták meg. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor  
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K Ö N Y V A J Á N L Ó 
 

Elhangzott 2022. november 17-én, az OMBKE TB ülésén több, szakmatörténettel kapcsolatos 

könyv ajánlása:  

 

1. A szerző távollétében dr. Lengyel Károly mutatta be Hadobás Sándor: Isaac Potter 

újbányai „tűzgépe” Legendák és tények c. könyvét, mely a Selmecbánya közelében, 

Újbányán (Königsberg) működött atmoszférikus gőzgép Isaac Potter által történő felállításának 

300. évfordulója alkalmából jelent meg. Hadobás Sándor az előszóban írja, „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.” Az egyik tisztelt 

tagtársunk1 egyúttal bemutatta az érem- és plakett-gyűjteményének egyik jótartású darabját, az 

alábbi ábrán látható. Az 50 éve készült Potter-plakett az OMBKE 1972. évi 62. közgyűlésére 

készült emlékplakett látható az alábbi képen is. 

 

Sajnos a könyvet eddig még nem 

olvashattam, emiatt, ha ismételném a szerző 

gondolatait – bocsátassák meg nekem – pár 

gondolat erejéig röviden a Hell család 

kiemelkedő tudású bányászairól: 

Höll Máté Kornél nem volt 

mindennapi ember, „Mathias Cornelius Höll a 

matematikában, és elsősorban a mechanikában 

és a kémiában járatos…”2 A „matematikus” itt 

térképészt, bányafelmérőt jelent. A XVII. 

század végén éppen ilyen ismeretekkel 

rendelkező személyre volt szükség Selmecen, nem csodálhatjuk tehát, hogy hamarosan 

„Kunstmaister” (bányagépész) majd „Ober-Kunstmaister” (főbányagépész) rangra emelkedett. 

A Selmec-környéki bányák, többek között Szélakna fenntartása azonban éppen akkoriban, 

amikor Höll Máté ott letelepedett, veszélyes helyzetbe jutott. Az egyre mélyebbre hatoló 

vágatokat egyre gyakrabban elöntötte a víz, s annak eltávolítása egyre nehezebb és költségesebb 

feladatot jelentett. A korábban nagy hasznot hozó ezüst kitermelés ekkor már nem csak bevételt 

nem hozott, de lassan ráfizetésessé vált. A korabeli vízemelőkkel nem sikerült hatékonyan 

eltávolítani a bányavizet, bár egy időben már a bányamunkások egyharmadának, és 12 pár ló 

járgányának erejét vették igénybe. Ekkor tűnt ki Höll Máté tervezői tehetsége. Emellett jó 

diplomáciai képességei is lehettek. Bercsényi Miklóst 1707-ben egy gazdaságos vízemelő 

tervezetével meggyőzte, hogy a Bieber-tárót nem kell bezárni. A következő évben egy 

tökéletesített szerkezetet készített, amely valóban jól működött, amíg egy szabotőr tönkre nem 

tette. 1709-ben, miután a császári csapatok elfoglalták Selmecet, és Hell I. József császárnál is 

eredményesen könyörgött a bányák üzembetartásáért. Höll Máté 1711-ben állította üzembe a 

vízikerék meghajtású, un. himbás-rudas bányaszivattyúját, amely olyan jól bevált, hogy 

rövidesen még hét további szerkezetet helyeztek üzembe. A „selmeci szivattyúnak” nevezett 

berendezést, Európa-szerte feltűnést keltett, és pl. a svédországi rézbányáknál is ezt a rendszert 

 
1 A gyűjtő nevét a numizmatikusok nem szívesen közlik, én sem teszem. 
2 Paintner, M. A. : Bibliotheca sriptorum Societas Jesu olim Austricae, ab anno MDLIV ad nostra tempora. Pars 
A—H. Cura et labore Michaelis Antonii Paintner (p. 304. ff.) – A Szent Benedek-rend Panonhalmi Főapátságának 
könyvtára. 
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vezették be.3 Az akkori idők bányászati kézikönyvei is dicsérettel ismertették. Mivel azonban 

a vízikerék meghajtás sok folyóvizet igényelt, Hell felvetette kiterjedt tó-sorozatból álló 

víztározó-rendszer gondolatát. A 3 millió m3 vizet befogadó tórendszer elgondolását teljes 

egészében a zseniális Mikoviny Sámuel (1700-1750) valósította meg. 

 Höll Máté fogékony volt minden újdonság iránt. Lelkesen csatlakozott a gőzerejű gépek 

alkalmazásának tervéhez, amelyet Fischer von Erlach és az angol Isaac Potter kezdeményezett 

1721-ben. A kezdeti eredmények után azonban egyre több probléma adódott: nagy volt a 

tüzelőanyag fogyasztás, és gyakoriak voltak a géptörések. Ezért a gőz-szivattyúkat 1730-ban 

leállították, de már 1734-ben Szélaknán két új gépet helyeztek üzembe. Az első gépeket Potter 

tervezte, de később Höll Máté fia, Hell József Károly tervei szerint készültek a gőz-szivattyúk.4  

Hell József Károly (Höll Máté fia) minden túlzás nélkül mondható, hogy a Hell-

családnak legzseniálisabb tagja volt. A legnagyobb energiát ő is – akár csak apja – a bánya-

víztelenítés kérdésére fordította. Húszévesen már egy egyéni elgondolású, himbás-szekrényes 

vízemelőt szerkesztett. Két találmánya e téren Európa-szerte nagy feltűnést keltett. Az 1749-

ben feltalált vízoszlopos bányaszivattyúja a tűzgépeknél kétszer jobb hatásfokkal működött. Ezt 

is felülmúlta azonban a sűrített levegővel működő bányaszivattyúja, amelyet 1753-ban 

dolgozott ki. Ez utóbbi szerkezetről a kortársak is a legnagyobb elismerés hangján emlékeznek 

meg, és a mai mérnököt is csodálatra készteti.5 Ezeknek a gépeknek létrejöttében része volt 

Mikoviny Sámuelnek is, akitől – az 1735-ben megnyitott bányatiszt-képző iskolán – Hell József 

Károly az elméleti ismereteket elsajátíthatta. 

Tény, hogy az 1749-ben üzembe helyezett vízoszlopos szivattyú még 1861-ben is 

használatban volt, és még húsz esztendő múlva is Hell elgondolása szerint szerkesztett gépeket 

gyártottak. A sűrített levegőjű gépe pedig a világ első, ilyen elven működő bányaszivattyúja 

volt. A bányászat története ezt a rendszert tekinti a kőolaj kitermelésben alkalmazott un. „gáz-

lift” előfutárának. A tökéletesített bányaszivattyúk, nagy gyakorlati (anyagi) hasznuk mellett 

azonban a gépgyártásra is ösztönzően hatottak. A vízoszlop és sűrített levegővel működő 

bányagépek az alkatrészek pontosabb öntését és megmunkálását követelték meg, mint a korábbi 

szerkezetek. Ezeknek a kívánalmaknak az akkori selmeci bányagép-készítők eleget tudtak 

tenni. Ugyancsak megoldották a tűzgép (gőz-szivattyú) gyártását is, amelyet Hell Károly 1759-

ben tervezett.6  

Nem hagyhatjuk említetlenül Hell József Károly bátyját, Ignác Kornélt sem, akiről a 

mai történetírás többnyire megfeledkezik, pedig testvérének kitűnő segítőtársa volt. A maga 

korában, mint jeles bányamérnököt emlegették. A Hell család e négy tagjának (az apának és 

három fiának) a selmeci bányászat igen sokat köszönhet. Nem csekély részük van abban, amit 

Fényes Elek ekként fogalmazott meg 1851-ben: „De igaz, hogy a selmeci bányászság oly 

tökéllyel, oly okossággal folytattatik, hogy ezt a híres saxoniai (szászországi) sem múlja felül”7 

 
3 A véletlen szeszélye azt a különös „találkozást” hozta magával, hogy Höll Miksa Rudolf norvégiai expedicióhoz 
mellé rendelt úti kísérő, J. F. Borchgrevink apja abban a svédországi rézbányában volt igazgató, ahol az idősb 
Hell-féle vízemelőket felszerelték. 
 
4 Faller Jenő: A magyar bányagépesítés úttörői a XVIII. században (Budapest, 1953.) könyv, és Faller Jenő: Szerencse fel 
(Budapest, 1975) 
5 Sváb János: Egy 18. századi eleji magyar polihisztor (Budapest, 2001), In: A Magyar Térképészet Nagyjai, Mikoviny Sámuel 
címszó alatt, 198-203. p. 
6 Faller Jenő: Szerencse fel (Budapest, 1975) 
7 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, (Pest. 1851 IV. kötet) 21-22. p. 



 

 

 

 

23 

Megemlítendő, Ignác Kornél, a maga 

korában ismert bányamérnök, József Károly, a 

zseniális bányagép-tervező, Miksa Rudolf, az 

európai hírnevű csillagász és János Mihály 

bányafelügyelő, a család folytatója. Címeres 

nemeslevelet 1792. július 26-án Höll Kornél, 

selmecbányai bányafőnök, felesége Bernhard 

Kata (második házasságából született) gyermekei 

Ignác Kornél, József Károly, János Mihály és 

Miksa Rudolf kaptak.8  

Höll Máté Kornél születésétől haláláig 

családnevét Höll alakban írta. Hell Miksa Rudolf 

csillagász 1756-tól a bécsi Asztronómiai 

Évkönyvek kiadásától kezdve a Hell családnevet 

használta, s három bányamérnöknek tekinthető 

testvérei is ettől kezdve többé-kevésbé lassan 

átértek a Hell családnév használatra. 

 

 

Hell család címere (1792) 

 

2. Dr. Réthy Károly: Misztbánya és Láposbánya monográfiája c. könyvet a szerző 

személyesen mutatta be. Ezzel kiadvánnyal bővült most az erdélyi bányák múltjáról szóló 

könyveinek sora.  

 

A Nagybányától 8 kilométerre, 

északnyugatra, s az Égető-hegytől délre a 

Sikárló és Borpatak völgyek közt lévő 

Misztbánya és Láposbánya völgyeket ölelő 

térség a történelem során mindig egységes 

bányaterületként volt ismert, ahol már az ősi 

időktől, és kisebb-nagyobb megszakításokkal a 

honfoglalástól 2006-ig folyt érctermelés. Ahol 

a harmadkori vulkanizmushoz kapcsolható, 

több mint ötven jelentősebb érctest fordul elő, 

melyek három fő érces zónába sorolhatók.  

Ezekből a legjelentősebb a 

Láposbányától északra kialakult érces zóna, 

ahol egy-két kisebb É-D csapású érctesttől 

eltekintve a különböző karakterű, ÉK-DNy 

irányú érctestek a Handalkő nevű vulkáni kürtő 

körül, egymáshoz viszonyítva párhuzamosan 

helyezkednek el. Míg a kürtőhöz 

legközelebbiek piritben és kalkopiritben 

gazdagok, vagyis Cu-szulfidos karakterűek, 

addig a kürtőtől valamivel távolabb fekvők 

arany, ezüst, galenit, szfalerit vagy wurtzit, 

kalkopirit és pirit jelenléte révén gazdag 

polimetallikus jellegűek. A legtávolabbiak 

 
8 Kempelen Béla: Magyar nemes családok 5. kötet Hell címszó alatt. (LR. LVI/346.) 
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pedig nemesfém (Au, Ag) tartalmú kovás-agyagásványos kitöltődésű érctestek, vagyis körben 

a Handalkő nevű vulkáni kürtő körül, kisebb eltérésektől eltekintve, egy jól felismerhető 

teleptani, ásványtani és geokémiai zonalítás alakult ki. 

Egy másik érces zóna, a Láposbánya-patak völgye felső szakaszán, a Szent György-

völgyben található. Ez a Pince- és a Feketebánya, vagy Fekete Szent György-bánya érces 

területe. Itt Ag-ben gazdag és Au-ban szegény polimetallikus telérek vannak jelen. Ezek egy-

két kivételtől eltekintve Ag (Au)-(Sb, As, Se, Te) epitermális (alacsony hőmérsékletű) 

ércformációk, amit egy átlósan keresztező monofázisú antimonit-telér, valamint dolomit és 

rodokrozit nagyobb arányú jelenléte jellemez. Az itt található ásványegyüttes a másik két érces 

zónára nem jellemző. 

A fent ismertetett érces zónák között részben nemesfém, részben pedig polimetallikus 

érctestek találhatók. Nemesfémben gazdag telérek voltak a Kapitány-patak völgyében található 

régi Antal-bányában, a Szilas-völgyben, valamint a Limpedea-völgyben a Martinbányában. 

Ilyenek voltak még a Secătura-hegységben található bányákban lévő érctestek is, továbbá ide 

sorolandók még a Tüzesi-völgy É-D irányú, lencse formájú polimetallikus érctestek is.  

Ezen az ércteleptani szempontból kissé bonyolult, de igen érdekes területen az 

érckutatás és a bányászat kezdetét – okmányok hiányában – pontosan megállapítani nem lehet. 

Megbízható adatok csak 1280-as évektől léteznek. Az itt található ásványokra utaló egyik 

legrégibb feljegyzés pedig Tollius Jacopus németalföldi tudós alkimistától származik, aki 1660-

ban és 1687-ben járt Magyarországon és Erdélyben. Aki Nagybánya, Felsőbánya és 

Kapnikbánya mellett Feketebányáról az aranyat és az ezüstöt említette.1770-ben pedig a 

Kapnikbányán született Born Ignác bányász szakember utazta be a vidéket, aki a ,,Briefe über 

mineralogische Gegenstände...” című (1774), a svéd származású Ferbernek írt XVII. úti 

levelében és annak folytatásában említette az itteni bányákat. Mint írta: ,,Feketebánya 

Nagybányához tartozik, s 1645-ben 200 bányász ásta ott az aranyat.” 

Ezek a bányák hosszú ideig a gróf Károlyi család tulajdonában voltak. Johann Jacob 

Ferber 1780-ban, a magyarországi és erdélyi bányászatról írt könyvében szintén említi 

Feketebányát és Misztbányát s azok fő ásványait. A XIX. század első felében és közepén 

tevékenykedő szakemberek közül Zipser (1917), Hauer és Foetterle (1855) Zepharovich 

(1859), Cotta és Fellenberg (1862) műveiben találunk említést Miszt-, Lápos- és 

Feketebányáról. 

Misztbányáről Hauer (1855, 1858) említette a legtöbb ásványt (arany, galenit, szfalerit, 

pirit, kalkopirit, tetraedrit, kvarc), Feketebányáról pedig Cotta & Fellenberg (1862, 148., 149.) 

a következő ásványokat említik: arany, galenit, szfalerit, pirit, kalkopirit, tetraedrit, ezüstércek 

(uralkodóan pirargirit), kvarc, dolomit, barit, kalcit, mangánpát (rodonit vagy rodokrozit). Cotta 

& Fellenberg feljegyzései évtizedekig alapvető ércteleptani munkának is számítottak, mivel az 

itt található ásványok és paragenézisek mellett az ásványok megjelenési formáit is részletesen 

leírták. 1882-ben Tóth Mike is említést tett néhány itt található ásványról. Majd Szokol (1886-

1887), Gesell (1891), Palmer (1894), Szellemy (1894-1896), Woditska (1896), Bröckh & 

Gesell (1898), Pálfy (1916-1929), Helke (1935), Grasselly & Mezősi (1948) és Mezősi (1948-

1949) foglalkoztak tüzetesebben a terület földtani, ércteleptani viszonyaival és az ércek 

genetikai, ásványtani, geokémiai összefüggéseivel. 

A II. világháború után a geológiai kutatások ezen a bányaterületen is hatalmas lendületet 

vettek, és napjainkig számos szakembert foglalkoztattak. 

Az utóbbi időben a terület földtani felépítéséről több tanulmány is megjelent. Ezekben 

a különböző szerzők – a szakirodalomban megtalálható és az utóbbi évtizedekben 

felhalmozódott adatok alapján – nem csupán az itt fellelhető érctestek teleptani, ásványtani és 

geokémiai összefüggéseit próbálják bemutatni, hanem annak az ércben gazdag területnek a 

komplexitását is, melyből a szakirodalom több mint hatvan féle ásványt említ (idézem dr. Réthy 

Károlytól). 
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3. Lőrincz Árpád: Maderspach Livius, Egy bánáti bányamérnök Gömörben című könyvét 

röviden Lengyelné Kiss Katalin ismertette. A szerző bevezetőjében az alábbi 

gondolatmenettel vezeti be olvasóját:  

 

„Több, mint egy évtizeddel ezelőtt, 

amikor kutatni kezdtem a pelsőcardói bánya 

történetét, sok, addig számomra ismeretlen 

személyre bukkantam, akik kisebb-nagyobb 

szerepet játszottak ennek a bányának az 

életében. A legtöbbjük külföldi volt, de akadt 

közöttük egy hazai magyar is, Maderspach 

Livius. 

Talán éppen azért, s mert több helyen 

is felbukkant a neve a gömöri bányászatban és 

kohászatban, rögtön felkeltette az 

érdeklődésemet, és elkezdtem kutatni a 

tevékenységét. Már akkor elhatároztam, hogy 

megírom a szakmai életrajzát. Végigolvastam 

írásait, áttanulmányoztam családi hátterét, és 

igyekeztem minden hozzáférhető információt 

összeszedni róla, amit majd felhasználhatok 

egy róla szóló tanulmány megírásánál.  

Most, amikor ez a monográfia 

elkészült, szeretném általa a szélesebb 

közönség számára is bemutatni ezt a kiváló 

szakembert. Mivel nem államférfiról, 

politikusról, hadvezérről vagy esetleg 

művészről van szó, a szakmán kívüliek 

számára nem annyira ismert a neve. Egy olyan iparágban igyekezett maradandót alkotni, amely 

sajnos ma – talán méltatlanul – egyre kisebb jelentőséggel bír. A föld- és anyagtudományokról 

van szó, melyekben Maderspach Livius az egyik legjobbnak számított a korabeli 

Magyarországon. 

Nagy segítségemre volt Maderspach Kinga, a Maderspach család történetének kutatója 

és „krónikása”, aki rengeteg információval segítette a munkámat. A családi háttér megismerése 

nélkül nehéz lett volna megérteni Livius tevékenységét. Mivel régi bányász-kohász családból 

származott, szinte meghatározta, hogy ennek a hivatásnak szentelje egész életét. Sok fényképet 

is kaptam Maderspach Kingától, amelyeket felhasználtam a könyvben. 

Nagyon sok információt találtam az online térben is, ahol egyre több adat szerepel a 

bányászatról és a kohászatról, illetve a szakemberekről.  

Ajánlom a könyvet azoknak, akiket érdekel ez a két, egymással szoros kapcsolatban álló 

szakma és a történelem, vagy csak egyszerűen szívesen olvasnak érdekes személyiségekről. 

Olyanokról, akik „nem igyekeztek megváltani a világot”, csak egyszerűen a mindennapi 

munkájukat végezték becsületesen, és ezzel alkottak maradandót. Ilyen ember volt Maderspach 

Livius is, aki leginkább az 1880-ban kiadott monográfiájával beírta a nevét a magyarországi 

bányászat történetébe.  

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segítségemre volt a könyv megírásánál 

és kiadásánál. Elsősorban Maderspach Kingának a sok értékes információért, valamint a 

szerkesztést végző Hadobás Sándornak. Nem feledkezhetek meg a könyv lektorairól, Gaučík 

Istvánról és Szakáll Sándorról sem, akiknek külön is köszönöm a munkájukat.” 

 „Egy szombati napon, 1840. február 1-én, a bánsági Ruszkabányán Maderspach Károly 

vasgyári igazgató és felesége, Buchwald Franciska családjában megszületett egy kisfiú. A 

házaspárnak ekkor már volt három gyermeke, két fiú és egy leány (János, Viktor, Antónia), 
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majd később még világra jött Sándor is. Ez az újszülött a keresztségben a Livius nevet kapta, 

ami eléggé ritka volt már abban az időben is.” Ezzel a szerző már el is kezdte érdekes történetét 

a szakmatörténet XIX. századi egyik legnagyobb kutatójáról és írójáról. 

 

4. Mednyánszky Miklós mutatta be 2022. szeptember 23-án, Dorogon rendezett, Bányászati és 

kohászati múzeumok találkozóján a TERC kiadónál nemrégen megjelent „Bányászati 

műemlékek” című, és „Aknatorony, bányaló, szénlapát és altáró” c. gyermekeknek szánt 

könyvét.  

 

 

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.  

 

Könyvismertetőt összeállította: Káplánné Juhász Márta  
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Energetikai hírek 
 

Orbánt is meghívták a MOL igazgatótanácsának ülésére, amikor a vállalat megnyitotta 

új főhadiszállását 

 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívást kapott a MOL igazgatótanácsának ülésére a 

december 8-án hivatalosan átadott új székházban. A miniszterelnököt Lantos Csaba energiaügyi 

miniszter és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter kísérte el. 

Az ülésen a MOL hosszú távú üzleti stratégiáját vitatták meg, és napirendre került a gazdasági 

és energetikai válság is - közölte rövid közleményben a miniszterelnök sajtóirodája. 

A MOL Campus építése 2018 októberében kezdődött és 2022-ben ért véget. A 28 emeletes, 

143 méteres főhadiszállás Magyarország legmagasabb épülete lett. Az építkezéshez külön 

kormányengedélyre volt szükség.  

Az épületet a londoni Foster+Partners tervezte a magyarországi Finta Stúdióval 

együttműködve. A belsőépítészeti tervezésért a berlini Kinzo és magyar partnere, a Minusplus 

felelt. 

A MOL saját forrásból fedezte a székház költségeit, de az összeget üzleti titokra hivatkozva 

nem kívánta nyilvánosságra hozni. Az épületet geotermikus energiával fűtik és hűtik, és 900 

négyzetméternyi napelemmel szerelték fel. 

A megnyitó ünnepségre napokkal azután került sor, hogy az 1970-es évek óta a legsúlyosabb 

üzemanyag-válság alakult ki Magyarországon, amely miatt a kormány az olajtársaság 

javaslatára kedden késő este 13 hónap után kénytelen volt eltörölni az üzemanyagok 

árplafonját. 

A kormány az orosz nyersolajat érintő, hétfőn életbe lépett európai uniós szankciókat okolta. 

Az importhiány és a MOL finomítójának ellátási problémái oda vezettek, hogy a cég egyedüli 

nagykereskedőként nem tudta kielégíteni a megugró keresletet, amit a pánikvásárlások is 

súlyosbítottak. 

Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője csütörtökön azt mondta, hogy a magyar kormány 

az Európai Uniót használja bűnbakként az országban tapasztalható üzemanyaghiány és az 

üzemanyagok árplafonjának eltörlése miatt, de Magyarország mentesül a tengeri olajembargó 

alól, mivel a csővezetéken szállított orosz olajra támaszkodik. 

A kedden késő este elfogadott kormányrendelet „Az uniós szankciók hatályba lépése miatti 

üzemanyagárakkal kapcsolatos egyes rendelkezésekről” címet viseli.  

A literenkénti 480 forintos kiskereskedelmi árplafont 2021 novemberében vezették be, majd 

2022 februárjában kiterjesztették a nagykereskedelmi árakra, ami a veszteséges működés miatt 

az import kiszáradásához vezetett. 

Egy nappal az ársapka kivezetése után a kormány úgy döntött, hogy a MOL-nak a rendszer 

eltörléséből származó, realizálandó nyereségét szinte teljes egészében elveszi. 

A MOL által az Ural-Brent spreadből származó nyereség után fizetett rendkívüli adó 40%-ról 

95%-ra emelkedett, ami további 120-130 milliárd forint (292-316 euró) terhet jelent, így a MOL 

által fizetett teljes adó közel 470-480 milliárd forintra emelkedett elemzők szerint. 

A MOL részvényei szerdán 2,6%-ot, csütörtökön 5,4%-ot estek, és 2.596 forinton fejezték be 

a kereskedést.  

Newsbase, 2022.12.09. 

 

Orosz olajplafon, de az OPEC+ tartja a politikáját 

 

A múlt héten az OPEC olajtermelésének csökkenése állt a középpontban, miután a kartell 

lépéseket tett a piac egészén a vállalt csökkentések teljesítése érdekében. Egy héttel később a 

helyzet nem különbözik lényegesen, de voltak finom eltérések. 
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Az e heti fejlemények közé tartozik, hogy a Hét ország (G7) csoportja árplafont állapított meg 

az orosz olajra. 

A G7-országok és Ausztrália 60 dolláros hordónkénti árplafonról állapodtak meg az orosz 

tengeri nyersolajra vonatkozóan, amivel meg akarják fosztani Vlagyimir Putyin elnököt a 

bevételektől, miközben az orosz olaj továbbra is áramlik a világpiacokra. Moszkva közölte, 

hogy nem fogja eladni olaját a felső határ alatt, és elemzi, hogyan reagáljon. 

Számos elemző és OPEC-miniszter szerint az árplafon zavaros és valószínűleg nem hatékony, 

mivel Moszkva az olaj nagy részét olyan országoknak adja el, mint Kína és India, amelyek nem 

voltak hajlandóak elítélni az ukrajnai háborút. 

Aztán legutóbbi - december 4-i - ülésükön az OPEC+ megállapodott abban, hogy ragaszkodik 

az olajkitermelési céljaihoz, mivel az olajpiacok nehezen tudják felmérni a kínai gazdaság 

lassulásának a keresletre gyakorolt hatását, valamint a G7-ek orosz olajra vonatkozó 

árplafonjának a kínálatra gyakorolt hatását. 

Az OPEC+ októberben feldühítette az Egyesült Államokat és más nyugati nemzeteket, amikor 

megállapodott abban, hogy novembertől 2023 végéig napi 2 millió hordóval (bpd) csökkenti a 

kitermelést, ami a világ keresletének mintegy 2%-át jelenti. Washington azzal vádolta a 

csoportot, és különösen annak egyik vezetőjét, Szaúd-Arábiát, hogy Moszkva ukrajnai háborúja 

ellenére Oroszország oldalára állt. 

Az OPEC+ azzal érvelt, hogy a gyengébb gazdasági kilátások miatt csökkentette a kitermelést. 

Az olajárak október óta csökkentek a kínai és a globális növekedés lassulása és a magasabb 

kamatlábak miatt, ami arra ösztönözte a csoportot, hogy ismét csökkentse a kitermelést. 

Kuvait olajminisztere: Az OPEC+ döntései az olajpiaci adatokon alapulnak és biztosítják a piac 

stabilitását. 

Az OPEC+ döntései az olajpiaci adatokon alapulnak és biztosítják a piac stabilitását - közölte 

Kuvait olajminisztériuma a KUNA állami hírügynökségnek adott nyilatkozatában, egy olyan 

ülést követően, amelyen a csoport úgy döntött, hogy folytatja eddigi politikáját. A lassú 

világgazdasági növekedés, a szárnyaló infláció és a magas kamatlábak olajkeresletre gyakorolt 

hatása "folyamatos óvatosságra" ad okot - mondta Bader al Mulla olajminiszter. 

A vasárnapi döntést követően a politika változatlan maradt; az OPEC miniszterei legközelebb 

február 1-jén ülnek össze egy megfigyelő bizottság keretében, míg a teljes ülés június 3-4-én 

lesz.  

Newsbase, 2022.12.08. 

 

Az orosz olajárkorlátozás következményei 

 

Az EU és a G7-ek által az orosz olajárakra vonatkozóan bevezetett felső határ bevezetésének 

következményei folytatódnak, mivel október eleje óta Ciprus flottájának körülbelül egyötöde 

átjelentkezett, hogy elkerülje az intézkedés betartását. 

Vasilis Demetriades ciprusi hajózási miniszterre hivatkozva a Cyprus Mail december 6-án arról 

számolt be, hogy az elmúlt két hónapban a Cipruson bejegyzett olajszállító tartályhajó-flotta 

mintegy 20%-a átjelentkezett más lajstromba. Az EU, a G7-ek és Ausztrália december 5-én 

orosz olajár-korlátozást vezetett be, amely megtiltja a joghatóságuk alá tartozó vállalatoknak, 

hogy szolgáltatásokat nyújtsanak a hordónként 60 dollár felett értékesített orosz 

olajszállítmányok értékesítéséhez. A legnagyobb globális hajózási, biztosítási és 

viszontbiztosítási társaságok közül sokan az EU vagy a G7 országaiban, köztük Cipruson 

székelnek. 

"A Cipruson bejegyzett olajszállító tartályhajó-flotta mintegy 20%-a más lajstromokba 

vándorolt október 6-a óta, amikor az Európai Bizottság jelezte szándékát, hogy korlátozza az 

orosz tengeri olaj árát" - jelentette a Cyprus Mail Demetriadesre hivatkozva.  

Az újság szerint az olajszállító tartályhajók általában a ciprusi lajstromba vett hajók mintegy 

10%-át teszik ki. Ciprus kártérítést kért az Európai Bizottságtól az elmaradt hajózási 

tevékenységért. Más uniós országok, köztük Görögország és Málta nagyobb csapást szenvedtek 



 

 

 

 

29 

el a tartályhajók járatát illetően - mondta a miniszter. Nem jelentek meg azonban olyan 

jelentések, amelyekből kiderülne, hogy milyen mértékű volt ez a hatás. 

 

Török forgalmi dugó 

 

A Financial Times december 5-én arról számolt be, hogy az árplafon bevezetése, valamint az 

orosz olajimport nagy részére vonatkozó uniós embargó bevezetésével egyidejűleg a török 

partoknál torlódás alakult ki az olajszállító tartályhajók forgalmában. Az újság szerint mintegy 

20 olajszállító tartályhajó állt sorban, hogy áthaladhasson a török vizeken. A török 

határellenőrzés ellenőrizte a tartályhajókat, hogy tudnak-e biztosítási fedezetet felmutatni az 

esetleges balesetekre, például olajszennyezésre és ütközésre. 

A Reuters december 6-i jelentése azonban a G7-csoport egyik tisztviselőjére hivatkozva azt 

állította, hogy a 20 tartályhajó közül egy kivételével mindegyiken kazah, és nem orosz eredetű 

olajat szállítanak, ezért nem vonatkozik rájuk a felső határ.  

"A korábbi hetekben vagy hónapokban a kazah szállítmányok biztosítási státuszukban nem 

lehet változás" - mondta a tisztviselő, azt sugallva, hogy a Fekete-tengert és a Földközi-tengert 

összekötő Boszporusz és Dardanellák-szorosok elzáródása inkább a török politika, mint az 

árplafon következménye.  

"Az árplafon-politika nem követeli meg a hajóktól, hogy minden egyes útra egyedi biztosítási 

garanciákat kérjenek, ahogyan azt a török szabályozás előírja" - mondta a tisztviselő. "Ezek a 

fennakadások a török szabály, nem pedig az ársapka-politika eredménye." 

A két török tengerszoroson keresztül jelentős mennyiségű olajat szállítanak a Kaszpi-tengeri 

térség termelői, köztük Kazahsztán. 

 

Az orosz válasz 

 

Oroszország kormánya már korábban is kijelentette, hogy nem hajlandó betartani az árplafon 

előírásait. A moszkvai székhelyű Vedomosztyi újság jelentése szerint Moszkva három 

lehetséges választ vizsgál a korlátozásra. 

A kormány betilthatja az árplafont bevezető országokba irányuló olajértékesítést, beleértve a 

közvetett, közvetítő országokon keresztüli értékesítést is. Azt is fontolgatja, hogy megtiltja az 

olyan szerződések alapján történő olajszállítmányok eladását, amelyek feltételként 

tartalmazzák az árplafont, függetlenül attól, hogy melyik ország kapja azokat. Az is 

elképzelhető, hogy a Brenthez képest maximális árengedményt állapít meg, amelyen 

Oroszország zászlóshajójának számító uráli olajkeveréket el lehet adni. Ha a kedvezmény 

meghaladja a meghatározott szintet, az eladás tilos. 

A Vedomosztyi jelentése szerint még egyik lehetőséget sem hagyták jóvá, és több is elfogadásra 

kerülhet.  

Newsbase, 2022.12.08. 
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A világ legnagyobb olajtermelői 

 

 
 

Az Egyesült Államok messze a világ legnagyobb olajtermelője, mivel 2021-ben átlagosan napi 

16,6 millió hordó (bpd) olajat termelt ki - írja a Statista. 

Szaúd-Arábia és Oroszország gyakorlatilag fej-fej mellett követi őket a második és harmadik 

helyen, mintegy 11, illetve 10,9 millió hordó kőolajat termelve naponta. 

A BP által összeállított adatok szerint az első három ország több olajat termelt ki, mint a top 10 

legalsó hét országa együttvéve. Az első tíz helyezettet Brazília (3 millió hordó/nap) és Kuvait 

(2,7 millió hordó/nap) zárja. 

Idén Oroszország olajtermelése figyelemre méltóan jól tartotta magát, figyelembe véve a 

szállítási szankciókat és az orosz olajat elkerülő fejlett országok olajkereskedőinek 

önszankcióit. 

Az Európába irányuló olajexport csökkenésének nagy részét, amely 2021-hez képest a felére 

esett vissza, India és Kína vette át, amelyek Oroszország legfőbb vásárlóivá váltak. Októberben 

Oroszország még 10,7 millió bpd termelt, de ez novemberben 9,9 millió bpd-re csökkent. 

Az uniós olajárplafon és embargó december 5-i bevezetését követően a termelés várhatóan 

csökkenni fog, és az évet 9 millió bpd körül zárhatja, azonban a 2022. évi termelés teljes szintje 

várhatóan a 2021. évi szintjén lesz, vagy akár kissé azt is megelőzi. A háború kezdetén a 

kormány 15%-os termeléscsökkenést jósolt az idei évre. 

A 2023-as kilátások nagyon bizonytalanok, mivel sok múlik azon, hogy a Nyugat mennyire 

sikeresen tudja érvényesíteni az olajárkorlátozási rendszerét, de az elemzők szerint a termelés 

0,5 és 1,5 millió bpd közötti mértékben csökkenhet. 
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Olajszállító tartályhajók torlódása alakul ki Törökország előtt, mivel az orosz 

olajárplafon megzavarja a piacokat 

 

 
 

Olajszállító tartályhajók forgalmi dugója alakult ki a török partoknál, miután az EU árkorlátot 

vezetett be a globális orosz nyersolajszállításokra - jelentette a Financial Times december 5-én. 

A török hatóságok új igazolást követelnek a teljes körű biztosítási fedezetről a Boszporuszon 

és a Dardanellákon át a Fekete-tengerre és a Földközi-tengerre tartó, illetve onnan induló hajók 

számára. 

Az EU, a G7-ek és Ausztrália december 5-én árplafont léptetett életbe az orosz tengeri 

olajexportra vonatkozóan, megtiltva a hajózási és biztosítótársaságoknak, hogy szolgáltatásokat 

nyújtsanak a hordónként 60 dollár felett értékesített orosz kőolajszállítmányokra. A lépés célja, 

hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára, hogy csökkentse háborús erőfeszítéseit Ukrajnában. Az 

intézkedés azért jelentős, mert a G7-országok vállalatai a világ rakományainak 90%-a számára 

nyújtanak biztosítási szolgáltatásokat, míg az EU-ban található a világ számos jelentős hajózási 

vállalata. 

Az FT szerint december 6-án mintegy 19 olajszállító tartályhajó állt sorba, hogy áthaladhasson 

a török vizeken. A török határellenőrzés ellenőrizte a tartályhajókat, hogy tudnak-e biztosítási 

fedezetet felmutatni az esetleges balesetekre, például olajszennyezésre és ütközésre. 

A Boszporusz a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, évente mintegy 48 000 hajó 

halad át a szoroson. Ez jellemzően a globális olajellátás több mint 3%-át teszi ki, amelyet 

Oroszországból és a Kaszpi-tenger térségéből szállítanak.  

A forgalmi dugó a piaci zavarokat bizonyítja, amelyeket az olajárplafon okozott, amelyet 

ugyanazon a napon vezettek be, amikor az EU embargót rendelt el a tagállamaiba irányuló orosz 

olajimport nagy részére. Oroszország december 5-én arra figyelmeztetett, hogy a plafon 

destabilizálja a globális energiapiacokat, de nem lesz hatással az Ukrajnában folyó háborúra. 

Nagyobb zavarok jöhetnek, mivel Moszkva közölte, hogy megtiltja a hazai olajtermelőknek az 

árplafon betartását, és nem ad el nyersolajat olyan országoknak, amelyek betartják az 

intézkedést. Alekszandr Novak orosz energiaügyi miniszterhelyettes kijelentette, hogy 

Oroszország szükség esetén kész csökkenteni az olajkitermelést, ami további felfelé irányuló 

nyomást gyakorolhat az olajárakra. A moszkvai székhelyű BCS Global Markets brókercég 

elemzői arra figyelmeztettek, hogy az árplafon az év végéig napi 0,5 millió hordónyi orosz 

olajkínálatot szüntethet meg. 

Az olajpiacon figyelni kell azt is, hogy Kína a széles körű tiltakozások közepette enyhít-e a 

szigorú koronavírus (COVID-19) korlátozásokon. 

Newsbase, 2022.12.07. 
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Az EU embargó, az orosz olajra kivetett ársapka napi fél millió hordóval csökkentheti a 

kínálatot az év végéig 

 

Az EU embargója és az orosz olajszállításokra vonatkozó árkorlátozás az év végéig mintegy 

0,5 millió hordó/nap (bpd) kitermeléstől eshet el - becsülte a moszkvai székhelyű BCS Global 

Markets brókercég, hozzátéve, hogy a koronavírus (COVID-19) elleni kínai intézkedések 

esetleges enyhítése még további felfelé irányuló nyomást gyakorolhat az olajárakra. 

Az EU és a G7-országok a hétvégén megállapodtak abban, hogy a tengeri szállítású orosz olaj 

hordónkénti árát legfeljebb 60 dollárban rögzítik, és az intézkedés december 5-én lép hatályba, 

egybeesve az EU által a blokkba érkező orosz olajimport nagy részére vonatkozó embargóval. 

A legnagyobb globális hajózási, biztosítási és viszontbiztosítási társaságok többsége az EU 

vagy a G7-országok területén székel, és megtiltják számukra, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak 

a tengeri orosz olajexport kezelésére, kivéve, ha a rakományokat a meghatározott áron vagy 

annál alacsonyabb áron értékesítik. 

Az orosz kormány már közölte, hogy nem fogja betartani a felső határt, és megtiltja az ország 

saját termelőinek a részvételt, ami növeli az ellátási zavarok kockázatát. 

"Meglátásunk szerint az árplafon és az embargó kombinációja december végéig 0,5 millió bpd-

vel csökkenti az orosz olajtermelést és exportot" - mondta a BCS GM, és további 0,5 millió bpd 

ellátási veszteséget jósol február elejére, amikor az embargót és a plafont kiterjesztik az orosz 

finomított kőolajtermékekre is. 

"Ezek azonban csak megalapozott becslések az embargók és árplafonok nettó hatását illetően, 

mivel a globális olaj- és termékpiacok rendkívül összetettek" - folytatta a brókercég. 

A Wall Street Journal és a Financial Times arról számolt be, hogy Oroszország felhalmozott 

egy "szellemflottát" régi, jégosztályú tartályhajókból, amelyek készen állnak az orosz olaj 

Ázsiába történő átirányítására, ami tompíthatja az uniós intézkedések hatását. 

"Kételkedünk abban, hogy ez a flotta elegendő ahhoz, hogy az összes orosz nyersolajat 

átirányítsa az ázsiai vevőkhöz, de itt van lehetőség arra, hogy előrejelzéseinkben túlságosan 

pesszimisták, vagy túlzottan optimisták legyünk". 

Az Európába irányuló orosz olajszállítások már jelentősen csökkentek, mióta Moszkva 

megkezdte az ukrajnai inváziót. A háború előtt Oroszország 8 millió bpd olajkivitelének 50-

70%-a Európába irányult. Októberre azonban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai 

szerint ez a mennyiség körülbelül 2,5 millió bpd-re csökkent. 

Az olajárakra gyakorolt felfelé irányuló nyomást növeli, hogy az OPEC+ a termeléscsökkentés 

elmélyítése ellen döntött, valószínűleg az EU embargójának és az árplafon hatásától való piaci 

aggodalom miatt. Az olajkartell úgy döntött, hogy nem módosítja meglévő politikáját, amely 

szerint a múlt hónap és a jövő év vége között 2 millió bpd olajkínálatot von ki a piacról. 

"A hétvégi ülésre készülő sajtóhírek arra utaltak, hogy a termelési kvóták csökkentéséről szóló 

döntés megfontolásra kerülhet, amit az olajpiacon néhányan úgy tűnik, hogy komolyan 

vesznek" - mondta a BCS GM. "Jelenleg nem világos, hogy egyáltalán szóba került-e ez a 

kérdés, de mindenesetre a világpiaci olajáraknak a közelmúltbeli mélypontokról a 80 dollár 

felső határára való visszaemelkedését figyelembe véve a piacok nem tűntek annyira 

kiegyensúlyozatlannak, hogy az OPEC+ részéről elhamarkodott kínálati válaszlépést 

indokoljanak." 

A BCS GM hozzátette, hogy a Kínában folytatódó tiltakozások arra késztethetik Pekinget, hogy 

enyhítsen a COVID-19 korlátozásokon, ami felfelé mozdítaná az olajkeresletet.  

Newsbase, 2022. 12.06. 
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Biztosított mindhárom romániai finomító ellátása nem orosz eredetű olajjal 

 

A Lukoil orosz konszern által Romániában ellenőrzött Petrotel finomító december 5. óta nem 

orosz eredetű nyersolajat dolgoz fel - közölte Virgil Popescu román energiaügyi miniszter, akit 

az Economica.net idéz.  

Európa és az Egyesült Államok december 5-én kezdte meg a két legkeményebb intézkedés 

végrehajtását, amelyek célja Oroszország kőolajból származó bevételeinek visszafogása, amely 

a fő pénzforrása, amelyből a közel 10 hónapja tartó ukrajnai háborút finanszírozza: az Egyesült 

Államok által vezetett árkorlátozási kezdeményezés 60 dolláros hordónkénti felső árat határoz 

meg az orosz kőolajra, valamint bevezetnek egy embargót, amely megtiltja az Európai Unió 

országainak, hogy a tankerekkel szállított orosz kőolajat megvásárolják. 

"A Lukoil biztosított minket arról, hogy vannak alternatív nyersolaj- és kőolajtermékforrásaik, 

és hogy Romániában nem lesznek problémák" - mutatott rá Popescu. 

Az OMV Petrom és a KazMunayGaz tulajdonában lévő Rompetrol Rafinare már előre átállt a 

nem orosz eredetű olajra. 

Lukoil bulgáriai finomítója (amely korábban Romániába szállított kőolajtermékeket) orosz 

eredetű nyersolajat dolgoz fel. A bolgár hatóságok azonban nem engedélyezik, hogy termékeit 

más uniós országokba vagy más harmadik országokba exportálja. 

Newsbase, 2022. 12.06. 

 

Bulgária azt fontolgatja, hogy átveszi az ellenőrzést az orosz tulajdonú olajfinomító 

működése felett 

 

A bolgár politikai pártok olyan jogszabály-módosításokat fontolgatnak, amelyek lehetővé 

tennék, hogy az állam átvegye az ellenőrzést az orosz tulajdonú Lukoil Neftochim olajfinomító 

felett annak érdekében, hogy megakadályozzák a működés leállítását. 

A Jogokért és Szabadságokért Mozgalom (DPS), amely vélhetően szoros kapcsolatban áll az 

orosz Lukoillal, olyan törvénytervezetet fontolgat, amely lehetővé tenné, hogy az állam szükség 

esetén átvegye a finomító irányítását és működését - mondta a párt parlamenti frakciójának 

vezetője, Yordan Csonev december 2-án a parlamentben tartott sajtótájékoztatón. 

A reformpárti Demokratikus Bulgária azt mondta, gyanítja, hogy ez a kezdeményezés a DPS 

közvetett átvételi kísérletét célozza, és saját törvénytervezetet terjesztett elő, amely lehetővé 

tenné, hogy az állam legfeljebb 12 hónapra csak a finomító működésének irányítását vegye át. 

A DPS azt állítja, hogy célja a belső piac üzemanyagellátásának biztosítása és az export 

korlátozása - mondta Csonev. 

Közben Gulub Donev miniszterelnök ügyvezető kormánya határozatot fogadott el arról, hogy 

az EU által engedélyezett, az Oroszországból származó kőolajimportra vonatkozó kivételt 

2024. december végéig alkalmazzák. 

A kormány emellett 2023. március 5-ig engedélyezte a Lukoil Neftochim által termelt 

üzemanyagok kivitelét. Ezt követően az üzemanyagok kivitelét csak a kormány engedélyezheti. 

Newsbase, 2022. 12.05. 

 

Magyarország azt állítja, hogy felmentést kapott az uniós olajárplafon alól 

 

Magyarország felmentést kapott az olajárplafon alkalmazása alól - állította december 3-án a 

Facebookon Peter Szijjártó külügyminiszter, miután az uniós vezetők megállapodtak a tengeren 

szállított orosz nyersolaj hordónkénti 60 dolláros küszöbértékéről. 

"Az olajárplafonról szóló tárgyalások során keményen küzdöttünk a magyar érdekekért, és 

végül sikerrel jártunk, így az ország energiaellátásának biztonságát ismét sikeresen megvédtük" 

- büszkélkedett. 
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Magyarország vezető diplomatája az EU-t ostorozta a döntés miatt, amely szavai szerint Európa 

gazdaságának fog a legjobban fájni. Szijjártó szerint az árak csökkentéséhez az 

energiamennyiség növelésére lenne szükség. 

Az árkorlátozás kapcsolódik a vezető gazdaságokat tömörítő G7-csoport korábbi döntéséhez, 

amely szankcionálja az orosz olajexportot a tágabb világgazdaságba, például Kínába és Indiába. 

Elemzők szerint az árkorlátozás és a bojkott bizonytalan hatással lehet az olajárra, mivel a 

bojkott miatt kieső kínálat miatti aggodalmak versenyeznek a világgazdaság lassulásából eredő 

keresletcsökkenés miatti félelmekkel.  

Az intézkedések nem fognak akut problémákat okozni Magyarország számára, amely két, 

tengerparttal nem rendelkező V4-es társországával, Szlovákiával és Csehországgal együtt 

különösen nagy mértékben függ az Oroszországból csővezetéken szállított olajtól földrajzi 

elhelyezkedése és az import gyors pótlására való képtelensége miatt. 

Amennyiben Oroszország leállítaná a Druzsba (Barátság) vezetéken keresztül történő 

szállításokat, Magyarországnak az Adria vezeték maradna, de annak kapacitása korlátozott. 

Az olajembargó egyik negatív hatása, hogy a magyarországi olaj- és gáztermelő MOL nem 

szállíthat üzemanyagot pozsonyi finomítójából Magyarországra, ami tovább súlyosbítja az 

üzemanyagválságot. 

A vállalatnak már most is hatalmas logisztikai problémákkal kell szembenéznie a vidéki 

benzinkutak ellátásában, amit súlyosbítanak a magyarországi finomítójának problémái, amely 

a kapacitás 55-60%-án üzemel, miután hibák merültek fel a létesítmény karbantartási munkák 

utáni újraindításakor. 

Kormányzati tisztviselők már elkezdtek beszélni az üzemanyagárplafon eltörléséről, mint 

lehetőségről január 1-jétől, a szankciók negatív hatásaira hivatkozva, hogy elkerüljék a széles 

körű üzemanyaghiányt. 

A kormány 2021 novemberében maximálta az üzemanyagok kiskereskedelmi árát, négy 

hónappal később pedig a nagykereskedelmi árakat literenként 480 forintban, ami az import 

összeomlásához és a kereslet megugrásához vezetett. 

Elemzők szerint hónapokba telik, amíg az import helyreáll, a kínálat és a kereslet pedig 

normalizálódik, miután a kormány megszünteti az állami beavatkozást a piacokon.  

Newsbase, 2022. 12.05. 

 

Az EU és a G7 jóváhagyta az orosz olajárplafont, mivel életbe lép az ország nyersolajára 

vonatkozó embargó 

 

Az EU és a G7-országok a múlt héten megállapodtak abban, hogy a tengeri orosz kőolajexport 

árát hordónként legfeljebb 60 dollárban rögzítik, amivel Moszkva bevételi forrásait akarják 

megbénítani, ugyanakkor el akarják kerülni a globális olajpiac nagyobb zavarát. De még nem 

tudni, hogy a lépés a gyakorlatban a remélt módon fog-e működni, mivel Oroszország máris 

kijelentette, hogy nem ad el olajat az árkorlátot betartó vevőknek, és szükség esetén visszafogja 

a kitermelést, ami növeli annak kockázatát, hogy a globális energiaválság sokkal súlyosabbá 

válhat. 

"A G7-ek és az összes uniós tagállam olyan döntést hozott, amely még jobban sújtja 

Oroszország bevételeit, és csökkenti az ukrajnai háborúra való képességét" - mondta Ursula 

von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a felső határról szóló megállapodást bejelentő 

nyilatkozatában. "Ez segíteni fog továbbá a globális energiaárak stabilizálásában, ami a világ 

azon országainak javát szolgálja, amelyek jelenleg magas olajárakkal szembesülnek"." 

A felső határértéket az EU által az orosz kőolajszállítások többségére vonatkozó embargóval 

párhuzamosan hajtják végre, amely december 5-én lépett hatályba. Az indoklás szerint a 

legnagyobb globális hajózási, biztosítási és viszontbiztosítási társaságok többsége az EU vagy 

a G7 országok székhelyén működik. Ezek a cégek nem nyújthatnak szolgáltatásokat az orosz 

tengeri olajexport kezelésére, hacsak a vevő nem tartja be az árkorlátozást. A plafon 2023. 
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február 5-én az orosz finomított kőolajtermékek exportjára is kiterjesztésre kerül, ami egybeesik 

azzal az időponttal, amikor az EU kiterjeszti embargóját ezekre is. 

A plafon jelenlegi szintjén csak korlátozott hatással lesz az orosz kőolaj eladási árára, mivel az 

ország zászlóshajójának számító uráli keverékkel már most is jelentős, hordónkénti 20-25 

dolláros árengedménnyel kereskednek más referenciaértékekhez képest, ami a szankciók és a 

nyugati vevők elkerüléséből fakad. Most azonban, hogy az intézkedés életbe lépett, az EU és a 

G7-ek számára könnyebb lesz a jövőben csökkenteni a felső határt, mivel egyes uniós 

tagállamok azt szorgalmazzák, hogy a küszöbértéket az orosz termelési költségek szintjére 

csökkentsék. 

Azt még nem lehet tudni, hogy Moszkva hogyan reagál majd. Alekszandr Novak orosz 

miniszterelnök-helyettes december 4-én azt mondta, hogy a kormány megtiltja az orosz 

vállalatoknak, hogy a felső határ alatt értékesítsenek orosz olajat, és hogy a Kreml kész 

csökkenteni az olajkitermelést, hogy kompenzálja a kieső exportot. 

Oroszország "csak olyan országoknak fog olajat és olajtermékeket eladni, amelyek a piaci 

feltételek mellett együttműködnek velünk, még akkor is, ha némileg csökkentenünk kell a 

kitermelést" - mondta Novak a TASZSZ hírügynökség által közölt kommentárjában. "Nem 

fogunk az árplafonhoz kötött eszközöket használni. Most olyan mechanizmusokat vizsgálunk, 

amelyekkel betilthatjuk az ársapka-eszköz használatát". Oroszország a nyugati szankciókra 

válaszul már megmutatta, hogy hajlandó saját kereskedelmi érdekeit is károsítani a globális 

energiapiacon, mivel idén drasztikusan csökkentette az Európába irányuló földgázszállításait, 

ami valószínűleg visszafordíthatatlan károkat okozott piaci részesedésének. 

Novak szerint az árplafon sérti a Kereskedelmi Világszervezet szabályait, és kevesebb 

beruházást fog eredményezni az energiaellátásban, ami globális hiányt és a piacok további 

zavarát okozhatja. Hozzátette, hogy az árplafon a jövőben "nemcsak az olajra, hanem más piaci 

termékekre is vonatkozhat, és nemcsak Oroszországra, hanem más országokra is", utalva ezzel 

Moszkva esetleges megtorló lépéseire. 

Közben a Financial Times hajózási brókerekre és elemzőkre hivatkozva arról számolt be, hogy 

Oroszország titokban egy több mint 100 öregedő tankhajóból álló flottát gyűjtött össze, hogy 

segítsen kijátszani az orosz olajértékesítésre vonatkozó nyugati szankciókat. 

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint 2022-ben az Oroszországhoz kötődő üzemeltetők a 

gyanú szerint 29 szupertankert (VLCC-ket, azaz nagyon nagy nyersolajszállító hajókat, 

amelyek egyenként több mint 2 millió hordó szállítására alkalmasak) vásároltak. Oroszország 

vélhetően 31 Suezmax méretű, egyenként mintegy 1 millió hordó szállítására alkalmas tankert 

és 49 Aframax tankert is vásárolt, amelyek egyenként mintegy 700 000 hordó szállítására 

alkalmasak. Oroszország már most is mintegy 85 saját tankhajóból álló flottát üzemeltet a 

mintegy 11 000 darabos globális flottából. 

Szakértők szerint Oroszországnak napi 700 000 és 1,5 millió hordó közötti tanker 

kapacitáshiánnyal kell szembenéznie. A Rystad becslése szerint Oroszországnak 60-70 

tankhajó fog hiányozni, és arra számít, hogy a tengeri export körülbelül 200 000 hordó/napos 

csökkenést fog szenvedni. 

A Rystad Energy norvég tanácsadó cég becslése szerint Oroszország közvetlen vagy közvetett 

vásárlások révén 103 tankhajóval bővítette flottáját idén. Kereskedők azonban azt mondták a 

hírügynökségnek, hogy ez az erőfeszítés nem fogja teljesen enyhíteni a nyugati intézkedések 

hatását. 

Oroszország ezt az árnyékflottát olyan országok ellátására kívánja használni, mint India, Kína 

és Törökország, amelyek idén megnövelték az ország kőolajimportját, kihasználva az Urals 

jelenlegi árengedményét.  

Newsbase, 2022. 12.05. 

 

Zelei Gábor 
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Naftalan – A gyógyító kőolaj 
 

Bevezetés 

Tanulmányaink vagy olvasmányaink során többször találkozhattunk azzal a ténnyel, hogy a 

kőolajat – annak ellenére, hogy az emberi szervezetre alapvetően káros (a kőolaj különböző 

toxinokat, mérgező vegyi anyagokat tartalmaz, melyek rákot, szívbetegségeket, születési- és 

fejlődési rendellenességeket, immunbetegségeket okozhatnak és akár halálhoz is vezethetnek) 

– széleskörűen használták orvosságként. Csak néhányat megemlítve: Az amerikai indián 

őslakosság jóval az európaiak megérkezése előtt ősidők óta felhasználta a kőolajat – igaz, hogy 

kis mennyiségben – orvosságként. Abraham Lincoln tábornok 1783-ban jelentette, hogy 

csapatai az Oil Creek (Olajpatak) melletti kőolajat hashajtóként és reuma elleni gyógyszerként 

használták. Az olaszországi Modena melletti kőolajforrások termékét „Szent Katalin-olaj” 

néven széleskörűen használták gyógyszerként a középkorban. A bajorországi Tegernsee 

forrásaiból származó, 1430-ban felfedezett kőolajat „Szent Quirinus-olaj” néven igen hatásos 

orvosságként árusították. Egy másik kiváló orvosság volt a Seefeld melletti olajpalából 

desztillált olaj, amelyet 1300-ban hoztak először forgalomba. Schönbauer Vince – fizikus és 

természettudós – Magyarország ásványvilágáról írt művében (1810) szerepel először a 

„földiolaj” név, amelynek felhasználásról azt mondja, hogy belsőleg és külsőleg gyógyszerként 

is használják. Ebből a korból arra van adat, hogy olajárus szlovák parasztok, az „olajkárok”, 

gyalog vagy kordéval messze országokon át házaltak és saját készítményű fenyő- és borókaolaj 

mellett kőolajat is árultak gyógyszerként. Ezt az ősi kuruzsló gyógyászatot csak 1835-ben, egy 

kisebbszerű nemzetközi egyezménnyel lehetett megfékezni. Továbbá, a parmai hercegségben 

fekvő Lesignans bitumenes fürdői széles körben ismertek voltak. 

Azerbajdzsánban már régóta nagy hagyománya van egy speciális kőolajjal, a naftalannal 

végzett fürdőkezeléseknek. Ezen a területen már évszázadokkal ezelőtt felismerték a naftalan 

gyógyító hatását, kifejezetten terápiás céllal viszont úgy 100 évvel ezelőtt kezdték el 

alkalmazni. A naftalanos gyógykezelések központja az azerbajdzsáni – a speciális kőolajjal 

megegyező nevű – Naftalan város. 

 

Naftalan – A város 

 

 
Naftalan város elhelyezkedése 

 

Naftalan város Bakutól 330 km-re nyugatra a Kis-Kaukázus hegység lábánál lévő 

mezőgazdasági területen, síkságon, 225 m tengerszint-magasságban található. A tavasz meleg, 

a tél enyhe, az évi középhőmérséklet +14,8°C, az uralkodó szél a monszun. A környék régészeti 

leletei alapján már a 12. században lakott volt. (Megjegyzés: A Naftalan szó a görög „nafta” 

szóra, ami kőolajat jelent, és az azerbajdzsáni „alan” utótagra, amely az „elvenni” igéből 

származik, vezethető vissza, s így szó szerint „olajvásárló”-t jelent, szabad fordításban „hely, 

ahol kőolajat lehet vásárolni”). Naftalan 1967. április 28-ig falu volt és ekkor kapta meg a városi 

státuszt. Népszámlálás szerint 1999-ben 7551, 2017-ben 8718 és 2020-ban már 10 200 fő volt 
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a lakosság száma. 1933 óta működik a Terápia Központ (Szanatórium), 1938-ban alapították a 

Naftalan Kísérleti Laboratóriumot, majd 1965-ben a Tudományos Kutató Laboratóriumot, ahol 

a helyi kőolaj biológiai és terápiás hatását vizsgálják. Az Azerbajdzsáni Tudományos 

Akadémia, az Orvostudományi Egyetem és a Resortológiai Intézet speciális laboratóriumokat 

hozott létre, hogy ott is folytassák a Naftalan hatékonyabb felhasználásának kutatását. 

(Megjegyzés: A resortológia egy olyan tudomány, amely a különböző fizikai tulajdonságok 

hatásait vizsgálja a szervezet egészére és bizonyos emberi betegségekre). 

 

 
Naftalan város bevezető kapuja 

 

Naftalan – A kőolaj 

A naftalan felfedezésének története nagyon régi, meglehetősen bizonytalan. A régió régészeti 

és történelmi leletei között találhatók olyan arany- és ezüstérmék, valamint 12. századi írásos 

dokumentumok, amelyek ábrázolják és leírják a kőolaj gyógyászati felhasználását. Az első 

információ a naftalanról a nagy azerbajdzsáni költő és gondolkodó, Nazimi Ganjavi (1141-

1201) munkáiban található. A jól ismert utazó, Marco Polo is megemlíti a naftalant az 1273-

ban írt „A nagy tatárról” című munkájában. A naftalan gyógyászati jelentőségét nem csak a 

helyi lakosság ismerte, hanem számos országból, köztük Kínából, Indiából, Törökországból és 

Közép-Ázsiából is érkeztek gyógykezelésre, sőt, a karavánok közel-keleti országokba is 

szállították a naftalant. 

A helyi legenda szerint annak idején úgy fedezték fel a naftalan gyógyító hatását, hogy egy 

karaván beteg tevéjétől szerettek volna megszabadulni, ezért belelökték egy felszínen 

felhalmozódott kőolajtóba. A visszaúton azt tapasztalták a karaván tagjai, hogy a teve nem csak 

életben maradt, hanem teljesen fel is épült és kicsattanó egészségnek örvendett. (Megjegyzés: 

A mi hévízi tavunkról is él egy hasonló legenda, csak abban tehenek rehabilitálódtak). A tevés 

történetnek a kőolajkezelések központjának számító Naftalan városban még egy szoborral is 

emléket állítottak. 
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Legendás teve szobra 

 

A naftalan mind fizikai, mind pedig kémiai elemzése szerint nagyban különbözik a többi 

kőolajfajtától. Nem ég, tisztított formájában, a „mazut” (kátrány) eltávolítása után a sűrűsége 

0,925 és 0,960 kg /dm3 tartományban van, a forráspontja 200-250°C és fagyáspontja -20 és -

30°C között van, 50-55 % naftén szénhidrogént, 30-35 % aromás szénhidrogént és 14-16 % 

gyantát tartalmaz. Továbbá kén, nitrogén és egyéb sokféle mikroelem is megtalálható benne. A 

más típusú kőolajak naftén szénhidrogén tartalma sokkal alacsonyabb, körülbelül 3-5 %. A 

Horvátországban előállított terápiás kőolaj is csak 15 % naftén szénhidrogén tartalmú.  

 

Naftalan – A 19. és 20. században 

A naftalant az 1870-es évek óta használják széleskörűen, 1873-ig csak a felszíni kibúvásoknál 

lévő tavakból gyűjtötték össze és fürödtek a tavakban. 1890-ben E. Eger német mérnök és 

vegyész vásárolt egy koncessziós területet, lefúrta az első 250 m mélységű kutat, hogy 

megkezdje a kereskedelmi mennyiségű kőolajtermelést. Azonban nagy csalódás érte, mert a 

kőolajban nem voltak könnyű összetevők és nem égett. Eger a csőd szélén állt, mikor látta, 

hogy a forró nyári napokon emberek százai jönnek a naftalan tavakhoz, hogy ezzel a kőolajjal 

teli fürdőkben üljenek. Sürgősen megvizsgálta a naftalan gyógyászati tulajdonságait és 

megismerte a helyi lakosság néhány gyógykezelési technikáját. Épített egy kis gyárat, ahol a 

nem éghető kőolajból kenőcsöket állított elő. Az üzlet nagyon sikeresnek bizonyult, a gyári 

termékeket 1896-tól Németországba szállították, ahol 1912-ben két részvénytársaságot, 

Naftalan Magdeburg és Naftalan Drezda, alapított. A társaságok az importált naftalanból 

gyógyszereket, kenőcsöket, krémeket gyártottak és azokat különböző országokba exportálták, 

köztük Oroszországba is. 1920-ban a Naftalan város, a naftalan kutak és a gyárak, üzemek mind 

a Szovjetunió joghatósága alá kerültek és védett övezetnek nyilvánították. 1926-ban Naftalan 

település speciális üdülő- és gyógyhelyként kezdett működni, amely a Szovjetunió egész 

területéről származó mozgásszervi, neurológiai, bőr- és nőgyógyászati, valamint urológiai 

betegségben szenvedő betegek kezelését biztosította. 

 



 

 

 

 

39 

 
1930-as évek                   Naftalan kút és tó        1950-es évek 

                             

 
1930-as évek        Naftalan Kezelési Központ   1950-es évek 

 

 
1930-as évek                 Kádfürdős kezelés            1950-es évek 

 

A szovjet korszak népszerűsége csúcsán a naftalani fürdőknek évi 75 000 látogatója volt. A 

gyermekek részére is – nagy hígítással – fürdőmedencéket alakítottak ki, ahol, míg a felnőttek 

gyógykezelésen vettek részt, ők vidáman eltölthették az időt. 

Az orosz-japán háború alatt (1904-1905) a japán és a német katonák naftalan kenőcsöt hordtak 

magukkal, hogy begyógyítsák a sebeiket. A II. világháború időszakában olyan naftalan 

készítményeket fejlesztettek ki, amely antimikrobiális, érzéstelenítő és gyógyító hatású volt a 

bőr kezelésére, égési és harci sérülésekre, gyulladások kezelésére, gombák és különböző 

paraziták ellen, amelyeket számos tábori és utókezelési kórházakban használtak. 
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Gyermekmedence 1936-ban 

 

Naftalan – A 21. században 

A 21. században Naftalan város fejlődése az azerbajdzsáni kormány 2010-es évek elején 

meghirdetett városfejlesztési és gyógyászatturizmusi politikája nyomán indult meg. Ma már 15 

világszínvonalú szálloda és gyógy-szálloda, napi mintegy 2200 belföldi és külföldi turisták 

számára ad befogadást, valamint egy 1000 ágyas Terápia Központ (Szanatórium) áll a 

gyógyulni vágyók rendelkezésére. 2021-ben már 35 000 belföldi és külföldi turista és 

gyógyulni vágyó töltött el napokat a városban. 

 

 
Gashalti Health Hotel 

 

Mind a szanatórium, mind pedig a gyógy-szállodák különböző fürdőkúrákat és gyógyszereket 

ajánlanak a különféle külső és belső betegségekre. A naftalan azonban nem csodaszer, hasznos 

lehet az egyik betegnek, de káros egy másiknak. A tisztított naftalan alkalmazása az adott 

betegségtől és orvosi ajánlásoktól függ, néhány példa: 

• Ekcéma, pikkelysömör, ödéma és egyéb bőrbetegségek – bőrre kell kenni. 

• Ízületi-, csont- és reumás krónikus betegségek, köszvény – az ultrahangos kezelés előtt 

be kell dörzsölni a bőrbe, így az elősegít(het)i az ultrahang hatékonyabb behatolását, 

ezzel javítja az ízületi funkciókat. 
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• Belső gyulladás (hüvely-, méhfal-, petevezeték- és egyéb nőgyógyászati-, illetve 

bélgyulladás) – tamponok vagy kúpok formájában viszik be a szervezetbe. 

• Erőteljes gerinc- és hátfájás, gerincsérülés, ízületi gyulladás – be kell dörzsölni a bőrbe, 

megszünteti a neurológiai fájdalmat. 

• Égési sérülés – kezdeti, akut időszakban nem alkalmazható, azonban később a megégett 

felületre kenve a regenerációs folyamatot felgyorsítja és megelőzi a hegesedés 

kialakulását. 

• Sérülések, sebek – gyulladás ellen fertőtlenítőként és érzéstelenítőként használják, 

ahogy behatol a bőrbe, felgyorsítja az anyagcsere folyamatát és ezzel erősíti a 

sejtregenerációt. 

• Gyomor- és bélbetegségek – folyadék formában kell lenyelni, napi 3-4 teáskanállal jó 

eredmények érhetők el. 

• Tüdő, máj vagy egyéb akut gyulladás, daganatos betegségek – nem alkalmazható. 

 

 
Új Terápia Központ (Szanatórium) 

 

A sérülések és betegségek nagy részének kezelését és gyógyítását terápiás fürdőkkel 

(balneotreatment) végzik. A 10 napos, napi 2x10 perces fürdőterápiát egyénre szabottan 

(kádfürdő) vagy csoportosan (medencés fürdő) írják elő.  

 

 
Egyéni kádfürdős kezelés 
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Csoportos medencés kezelés 

 

A Naftalan Kísérleti Laboratóriumban, a Tudományos Kutató Laboratóriumban, a Bakui 

Orvostudományi Egyetemen, a Resontológiai Intézetben és az Azerbajdzsáni Tudományos 

Akadémián az orvosok, a vegyészek és a tudósok folyamatosan tanulmányozzák a naftalant, 

hogy kiderítsék, mitől olyan hatékony. Eddig meghatározták a naftalannal kezelhető 

betegségeket, kezelések módját, valamint a lehetséges mellékhatásokat és szövődményeket. 

Azonban még több kutatásra van szükség ahhoz, hogy kiderítsék, hogyan is működik és hat a 

naftalan sejtszinten. 

Azerbajdzsánon kívül már számos ország gyógyszertáraiban és kozmetikai üzleteiben kapható 

a tisztított naftalan és abból készített kenőcsök és kozmetikumok. 

 

 
Tisztított naftalan                                    Naftalan kenőcs 

 

 
Naftalan kozmetikumok 
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Befejezés 

A naftalan olyan erőforrás, amelyet Azerbajdzsán kínál a világnak, azonban a benne rejlő 

lehetőségeket még tovább szükséges vizsgálni, illetve megismertetni és értékesíteni kell. Az 

azerbajdzsáni szakértők kongresszusokon, szemináriumukon és más nemzetközi fórumokon 

hívják fel a világ figyelmét erre a páratlan kőolajra. Sőt azért, hogy a világon minél több helyre 

is eljusson a naftalan híre, az azerbajdzsáni posta 2021-ben bélyeget is kiadott róla. 

 

 
2021-ben kiadott naftalan bélyeg és elsőnapi boríték 

 

Forrás: •Dr. D. Y. Husejnov – Dr. A. I. Rusztamov: Naftalan: The Oil that Heals. Azerbaijon 

International (3.4) Winter 1995., •Eldar Abbaszov: Naftalan – The Miracle: Azerbaijan’s 

Therapeuctic Oil. Azerbaijan International (10.2) Summer 2002., •Andrew E. Kramer: Bathing 

in Black Gold for Health and Profit in Azerbaijan. •The New York Times, December 4, 2006., 

•Naftalan, Azerbaijan – Wikipedia. 
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