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

K&H
Bank:
10200830-3231011900000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve
aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse
fel, hogy „+BKL”.
Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege:
- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év,
- házastársak, a 75 évnél fiatalabb
nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok
(30 éves korig) 6.000 Ft/év
- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a
nappali
képzésben
részt
vevő
doktoranduszok, a munkanélküliek, a
GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja
3.000 Ft/év.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató

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
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Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések
XIV. Kő- és Kavicsbányász Napok
2022
Dank Viktor emléknap

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE
székház
Siófok

folyamatos
minden hónap
utolsó csütörtök
március 9-11.

OMBKE
székház
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvér
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
OMBKE
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
székház
Szakosztály rendezvénye
XXXII. Nemzetközi Olaj- és
Eger
Gázipari Konferencia és Kiállítás
XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kézdivásárhely
Kohászati és Földtani Konferencia
113. Tisztújító Küldöttgyűlés
egyeztetés alatt
LX. Bányamérő Konferencia
Balatongyörök
Péch
Antal
sírjának Selmecbánya
megkoszorúzása
Európai Bányászati Szövetségek
Szlovénia
Szervezete találkozó
XI.
Bányász-Kohász-Erdész
Tatabánya
Találkozó
Központi Bányásznap
egyeztetés alatt
Knappentag - Selmeci Szalamander Selmecbánya
Bányászatiés
Kohászati
Dorog
Múzeumok Találkozója
Miniverzum
Fazola Napok
Miskolc
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
Bányamérő Fórum
OMBKE
székház
Kunoss Endre síremlékének
Káloz
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála
Kecskemét
Emlékülés

Státusz

március 17.
egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt
május 4-6.
május 12-15.
május 21.
május 25-27.
június 14.
június 18.
június 17-19.
egyeztetés alatt
szeptember 7-11.
szeptember
második fele
szeptember
október
november
november
november 25.
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In Memoriam Lékai Gusztáv
(1945 – 2022)

•

•

•

Lékai Gusztáv 1945. június 6-án született
Kiscellén. A nagykanizsai Zsigmondy
Vilmos Kőolajbányászati és Mélyfúróipari
Technikumban
szerzett
technikusi
oklevelet. Majd a miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetemen 1969-ben okleveles
gázipari mérnök és 1980-ban Budapesten
okleveles közgazdász- mérnök lett.
Munkahelyei:
• 1975-ig
Nagyalföldi Kőolajés Földgáztermelő Vállalat, Szeged,
üzemmérnök, üzemrészleg vezető,
fő feladata az Algyői földgázmezők
termelésbe állítása
• 1985-ig
Nagyalföldi Kőolajés
Földgáztermelő
Vállalat,
Hajdúszoboszló,
üzemvezető,
üzemigazgató, fő feladata a
földalatti
gáztárolási
program
megvalósítása
• 1990-ig
Tiszántúli
Gázszolgáltató
Vállalat,
Hajdúszoboszló,
vezérigazgató,

•

nevéhez kötődik a Gödöllői
üzemigazgatóság létrehozása
1995-ig
MOL Rt. Kutatás –
Termelési
Ágazat,
Szolnok,
tanácsadó,
főosztályvezető,
termelési üzletágvezető, fő feladata
az egységes Upstream szervezet
létrehozása
2000-ig
MOL Rt. Központ,
Budapest, vezérigazgató-helyettes,
nevéhez kötődik a beruházási,
beszerzési,
ingatlangazdálkodási
folyamatok optimalizálása
2006-ig
MÁV
Rt.
Vezérigazgatóság,
Budapest,
szolgáltatási főigazgató, fő feladata
a
személyszállítási
járműpark
megújítása, villamos motorvonatok,
FLIRT stb. beszerzése
2008-ig
MÁV
Rt.
Járműjavító
Kft,
Szolnok,
tanácsadó, fő feladata a svájci
Stadler AG és a Járműjavító gyártási
kooperációja

1985 és 1990 között országgyűlési
képviselő, az Ipari Bizottság tagja volt.
Nyugdíjas éveit Szolnok töltötte, idejét
megosztva unokái és kertje között.
Szolnokon hunyt el 2022. január 27-én.
Végső búcsúztatója 2022. február 3-án 11
órakor volt a szolnoki katolikus temető
ravatalozójában. Hamvait szűk családi
körben szórták a Tiszába.
Egyetemi tankör társai nevében mond
utolsó Jó szerencsét!:
id. Ősz Árpád
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In Memoriam Kovács László
(1929–2021)

2022. február elsején a budapesti új
köztemetőben kísértük utolsó útjára a
93.életévében elhunyt Kovács László
vasdiplomás kohómérnök kollégánkat,
szakmánk egyik „nagy öregjét”.
1929
májusában
született
Sopronban. 1952-ben szerezte meg kohász
technológusi diplomáját, az utolsók egyike
volt, aki kohász hallgatóként végzett
Sopronban. Ezt követően mérnöktanárként
kezdett dolgozni a soproni Gépipari
Technikumban, majd Budapestre való
költözése és nősülése után 1955-től az
akkor
induló
nappali
öntőipari
technikusképzést segítette Csepelen a
Kossuth Lajos Gépipari Technikumban.
Volt tanítványai ma is megbecsüléssel és
szeretettel gondolnak rá.
1962-től
1990-ig,
nyugdíjba
vonulásáig, a Vasipari Kutató Intézet
tudományos főmunkatársaként a vas- és
acélöntvénygyártással kapcsolatos kutatási
és fejlesztési feladatokkal foglalkozott,
számos új berendezés és technológia
bevezetésében vett részt, de még évekig
visszajárt Csepelre is oktatni.
Kutatói tevékenysége egyrészt
országos célprogramokban meghatározott
feladatok kidolgozásához kapcsolódott,
másrészt
vállalati,
kétoldalú
szerződésekben körvonalazott konkrét
üzemi problémák megoldására vonatkozott.
Cikkei alapján csak néhány kutatási

területét említem, ezek: az öntöttvas
módosítása,
csillapítóképességének
vizsgálata,
minősítésének
problémái.
Kutatta többek között a hidegszívós
gömbgrafitos öntöttvas és a mangánnal
ötvözött ausztenites, nem mágneses
öntöttvas tulajdonságait. Már a kezdetek
kezdetén foglalkozott a számítástechnika
öntészeti alkalmazásával, és a termikus
elemzés
üzemi
alkalmazásának
lehetőségeivel. Számos vasöntödében
vizsgálta a kupolókemencék hő- és
anyagmérlegét, de a már egyre inkább teret
hódító indukciós olvasztás előnyeit is
vizsgálta az olvadék minősége és a
gazdaságosság szempontjából.
Kutatómunkája
mellett
közreműködött az öntészeti tárgyú
szabványok kidolgozásában, gyakran bízták
meg igazságügyi műszaki szakértői
feladatokkal,
oktatott
a
Mérnöktovábbképző Intézetben.
Hazai
és
külföldi
szakmai
rendezvényeken számos előadást tartott,
folyóiratokban, periodikákban több mint 30
publikációja jelent meg. E mellett se szeri,
se száma hosszabb-rövidebb írásainak:
könyvismertetéseknek,
rendezvényekről
szóló beszámolóknak, a fontosabb európai
szaklapokban
megjelenő
cikkek
referálásának. Hét könyv szerzője, illetve
társszerzője volt, közöttük olyanoké, mint
az ötnyelvű Öntödei szótár vagy az
Öntészeti kézikönyv.
1977-ben jelent meg szerzőtársakkal
írt jelentős szakmatörténeti munkája a BKL
Kohászatban – amit mindig „kedvenc
lapjaként” említett –, a Magyarország
öntészetének fél évszázada címmel.
Szívesen
búvárkodott
szakmatörténeti
kiadványokban,
régi
dokumentumokban, így nyugdíjasként nagy
kedvvel dolgozott 1996–97-ben az Öntödei
Múzeum könyvtárában. Amellett, hogy
rendbe rakta és 40 témacsoport szerint
katalogizálta a közel ötezer kötetes
gyűjteményt, öntészettörténeti kutatásokat
is folytatott. Az ő ötlete volt az Öntödei
Múzeumi Füzetek megjelentetése, több
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kötetét szerzőként ő jegyezte. Pl. az első
kötet,
a
Vaskohászat-történeti
helynévmutató, nagy segítséget jelent ma is
a Trianon előtti öntödék kutatásához, egy
másikban pedig a II. világháború előtti vasés acélöntödék főbb cégtörténeti adatait
gyűjtötte össze a fiatalabb nemzedék
számára. Ganz Ábrahámról szóló írásai
hiánypótló munkák, csakúgy, mint Katona
Lajos
neves
kohómérnök
teljes
életművének a feldolgozása.
Ő rendezte a múzeumban a szakmai
rendezvényeket és öntödéket megörökítő
plakettkiállítást 1998-ban, s készítette el A
XIX. századi magyar öntöttvasművesség c.
kiállítás tablóinak szövegezését.
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület Öntödei majd
Öntészeti szakosztályának 1950 óta volt a
tagja. Vezette az oktatási bizottságot, részt
vett több szakcsoport és munkabizottság
munkájában.
Közreműködött
számos
szakmai rendezvény szervezésében, ő
rendezte sajtó alá az 1978. évi budapesti
nemzetközi öntőkongresszus kiadványát.
Majdnem két évtizedig gondozta a
Bányászati és Kohászati Lapok 1950-től
önállóan is megjelenő Öntöde lapját, annak
megszűnése, illetve a Kohászati Lapokba
való beolvadása után a BKL Kohászat
öntészeti rovatának egyik szerkesztője lett.
Ezekben az években állította össze azt az
öntészeti szószedetet, amely mind a mai
napig segíti a szakcikkek, doktori
értekezések szerzőit a helyesírás olykor
bonyolult szabályainak betartásában. Igazi
pedagógus alkat volt, nem véletlenül kapta
diáktársaitól a „Koponya” alias nevet.
Szakmai és egyesületi munkája
elismeréseként több minisztériumi és
egyesületi
kitüntetésben
részesült.
Szaklapjainkban kifejtett tevékenységéért
MTESZ-díjat kapott, 1991-től pedig az
OMBKE tiszteleti tagja volt.
Fiatal korában szeretett rajzolni,
egyetemista korában azzal egészítette ki

szerény zsebpénzét, hogy Győrffy György
erdész professzornak, az Európa-hírű
fürkészdarázs-kutatónak
több
száz
preparátumáról
készített
rajzokat,
melyeknél nem csak a szőrszálak száma,
mérete, de még az elhelyezkedése sem volt
közömbös, nem beszélve a színezésről. Volt
olyan középiskolás tankönyve, melynek
ábráit maga készítette. Nonum prematur in
annum, figyelmeztetett néha Horatius
szavaival, vagyis az elkészült művet
többször olvasd át, csiszolgasd, javítgasd,
mielőtt megjelenteted. Hamar munka ritkán
jó, mondanánk ma.
Kora
előrehaladtával
teljesen
visszavonult, több ideje maradt régi
kedvteléseinek hódolni, így a régitérképgyűjteménye darabjait böngészgetni, vagy a
megkímélt
állapotban
őrzött
régi
lemezjátszóján a rengeteg komolyzenei
lemeze valamelyikét meghallgatni. Vivaldi
Négy évszak című műve volt a kedvence,
ami 58 zenekari megszólaltatásban volt
hallgatható nála. Nem is olyan régen azzal
segített, hogy helyesírás szempontjából
kijavította az egyesület alapszabálymódosításának tervezetét. Ezért külön
hálásak lehetünk neki.
Kovács
László
halálával
szegényebbek lettünk. Sokan emlékezünk
rá szeretettel, sokunk emlékezetében él
tovább. Családja nevében idősebbik lánya,
Ágnes búcsúzott tőle, egyesületünk tagsága,
a magyar öntőtársadalom, a volt vaskutas és
múzeumi kollégák, egykori lapszerkesztő
társak és a középiskolás tanítványok
nevében pedig dr. Lengyel Károly
búcsúztatta, kívánva utolsó Jó szerencsét!
Urnája elhelyezése után a megjelentek a
bányász és a kohász himnusz éneklésével
fejezték be a gyászszertartást.

LK
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In Memoriam Matolcsi Géza

In Memoriam Horváth Gábor
A temetés időpontjáról értesítünk
mindenkit.

Szeretett férjem 2022.01.30-án vasárnap
hajnalban hosszan tartó méltósággal viselt
betegség után, életének 79. évében örök
álomra hajtotta fejét.
Hatalmas űrt hagyott maga után családja
szívében.

,,Ne jöjj el sírva síromig,
Nem fekszem itt, nem alszom itt;
Ezer fúvó szélben lakom...
Gyémánt vagyok fénylõ havon
Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén,
Ott vagyok a reggeli csendben,
A könnyed napi sietségben,
Fejed fölött körző madár,
Csillagfény sötét éjszakán,
Nyíló virág szirma vagyok,
Néma csendben nálad lakok
A daloló madár vagyok,
S minden neked kedves dolog...
Síromnál sírva meg ne állj;
Nem vagyok ott, nincs is halál."
Horváth Gáborné Marika
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Megemlékezés
2022.01.28-án volt két éve annak, hogy
a Magyar Bányamérő Szakcsoport egyik
alapító tagja, dr. Füst Antal eltávozott
közülünk.
Nem csak kiváló szakember, de jótollú
krónikása
is
volt
a
Bányamérő
Szakcsoportnak és a szeretett nógrádi
váraknak. Mindannyiunk Tónija, vagy Tóni
bácsija – kor szerint ki hogy nevezte –

mindig lelkesen részt vett a szakcsoport
munkájában. Őt kértük fel a szakcsoport 50
éves történetének regény formában való
megírására. Sajnos az azóta eltelt 10 év
krónikáját már nem tudta megírni.
Halálának két éves évfordulójának
alkalmából múlhatatlan barátságunk jeléül
koszorút helyeztünk el zagyvarózsai sírján.

Hollósi László, Probocskai Endre, Wéber József (A három muskétás)

FÖCIK Hírek

Megjelent a január havi GeoNews
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

Új munkacsoportok szervezése

Az EFG január havi hírlevele a GeoNews
megjelent, itt olvasható!

Támogatott képzés: EFG’s training course
endorsement programme

Projekthírek
Fotópályázat: Legends of Geosciences.

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

* * *
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Miskolci Egyetem Hírei

Nyilvános ünnepi egyetemi szenátusi ülések a Miskolci Egyetemen
2022 február 2-án és 3-án kerültek sorra –
délelőtt és délután - a Miskolci Egyetem
nyolc
karának
diplomaátadási
ünnepségekre.
2022. február 3-án 14 órakor kezdődött a
Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki
Anyagtudományi Kar és az Állam- és
Jogtudományi Karon végzett hallgatók
diploma átadási ünnepségre.
A zászlóvivők után az elnökség – az
egyetem rektora és a nyolc kar dékánja –
Brahms Akadémiai Ünnepi Nyitányára
vonultak be.
A Himnusz elhangzása után Prof. Dr.
Horváth Zita rektor köszöntötte a
megjelenteket és név szerint is

Dr. Ignácz Dávid urat, Miskolc
Megyei Jogú Város jegyzőjét,
Dr. Torma Andrást professzor urat,
egyetemünk volt rektorát,
Dr. Bokányi Ljudmillla docens
asszonyt, a Felsőoktatási Dolgozók
Szakszervezetének Miskolci Egyetemi
Szervezete oktatói alelnökét.
A
végzett
hallgatók
mérnöki
fogadalomtétele után Prof. Dr. Mucsi
Gábor, mint a Műszaki Földtudományi Kar
dékánja jelentette be, hogy a karunkon a
2021/2022. tanév I. félévében sikeres záró
vizsgát tett 41 fő.
A mai ünnepségen:

Alapszakon kitüntetéses oklevelet vesz át:
Alapszakon oklevelet vesz át:
Mesterszakon kitüntetés oklevelet vesz át:
Mesterszakon oklevelet vesz át:
Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon kitüntetéses
oklevelet vesz át:
Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon oklevelet vesz át:
Összesen:
Ezt követően a rektor és a kar dékánja átadta
az okleveleket.
Prof. Dr. Palotás Árpád, mint a Műszaki
Anyagtudományi Kar dékánja hasonlóan
tette meg előterjesztését.
Sikeres záró vizsgát tett 46 fő
Anyagmérnöki alapszakon 28 fő,
ebből az ünnepségen oklevelet vesz át 3 fő
Anyagmérnöki mesterszakon 9 fő
Kohómérnöki mesterszakon 9 fő,
ebből az ünnepségen oklevelet vesz át 3 fő.

1 fő
7 fő
2 fő
3 fő
2 fő
4 fő
19 fő

Ezt követően a rektor és a kar dékánja átadta
az okleveleket.
Majd a jogász (9 fő) és nem jogász szakon
végzett szakon (25 fő) végzetek oklevél
átadására került sor.
A végzett hallgatók nevében Nagy Mihály
földtudományi mérnök köszönte meg az
egyetemi éveket, az Egyetem nevében Dr.
Csák Csilla professzor asszony, az Állam –
és Jogtudományi Kar dékánja tartotta meg
az ünnepi beszédet.
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Dr. Zergi Istvánnak, a Műszaki
Földtudományi Kar címzetes egyetemi
docensnek,
Dr. Mogyoródy Ferencnek, a
Műszaki
Anyagtudományi
Kar
adjunktusának.

Habilitációs eljárás sikeres befejezése után
egyetemi habilitációs oklevelet vehetett át:
Dr. Dobos Endre Zsolt, a Műszaki
Földtudományi Kar docense.
Dr. Szőri Milán, a Műszaki
Anyagtudományi Kar docense.
Ph.D doktori fokozatot szerzett:
Kiss
László
(Műszaki
Földtudományi Kar)
Pecsmány
Péter
(Műszaki
Földtudományi Kar)
Mesterné Kurovics Emese (Műszaki
Anyagtudományi Kar)
Juhászné Szalai Adrienn (Műszaki
Anyagtudományi Kar)
Rugóczky
Péter
(Műszaki
Anyagtudományi Kar)

Az ünnepségen
a Bartók Béla Zeneművészeti Kar
Corelli Harsona Triója,
Kántor Boglárka énekes és
Hulényi Laura énekes emelte az
ünnepség színvonalát.
A kitüntetések átadása után Prof. Dr.
Horváth Zita rektor asszony ünnepi
záróbeszéde, majd a Szózat eléneklésével
zárult az Egyetemi Szenátusi ülés.
A zászlóvivők és az elnökség Beethoven
IX, szimfóniája (Örömóda) hangjaira
vonult ki.

A
Miskolci
Egyetem
Hallgatói
Önkormányzata a hallgatókkal való
kiemelkedő kapcsolata, együttműködő -és
segítőkészsége, valamint az egyetemi
oktatásfejlesztés
érdekében
végzett
munkája elismeréseként „Kiváló Oktató
Diplomát” adományozott:

Dr. Horn János

Felhívás
DIM-ESEE-2 Spin-Off workshop

Már lehet jelentkezni az idei DIM-ESEE-2
Spin-off workshopra. Ez a 3 napos
workshop kifejezetten (MSc és PhD)
diákok számára lett megtervezve, a 2021
októberi Dubrovnikban megrendezésre
került
program
folytatásaként.
Az
„Innováció a nyersanyagkutatás” témában
színvonalas és az innovációs gondolkodást
fejlesztő előadásokat raktunk össze, melyet
terepi programok színesítenek. A 3 napos
workshop a magyarországi Telkibányán

kerül megrendezésre angol nyelven, május
3-5 között. A regisztráció ingyenes. Mind
személyesen, mind online formában részt
lehet venni a rendezvényen. Az alábbi
brossúra tartalmaz minden szükséges
információt.
Üdvözlettel,
Dr. Móricz Ferenc

DIM ESEE-2 spin-off workshop for students: Innovation in exploration
3rd – 5th May 2022, Telkibánya, Hungary // online participation possible

WHAT IS IT?
Join us for a 3-day workshop Innovation in exploration focused on innovative
solutions for mineral prospecting and exploration, combined with field work
demonstrations, delivered on the following topics by university and industry
experts:
1. Main challenges and needs in innovative mineral exploration and
robotization;
2. Remote-sensing- and sensor-based techniques and their application in the
geochemical and geological exploration;
3. Advanced geophysical data processing and geostatistical methods and their
innovative applications for mineral exploration.
Read the report on this year’s Dubrovnik workshop!

FIND OUT MORE

•
•
https://dim-esee.eu/
info@dim-esee.eu
LinkedIn

•

Accommodation and meals at the Student hostel covered
Field trips (visit to medieval underground mine and
surface pits, active working quarries)
No participation fee

WHO CAN APPLY?
MSc/PhD students in the field of:
• Earth science
• Geology
• Geophysics
• Geological Engineering
• Mining Engineering
and similar.

APPLY
We particularly encourage applications of
students from the following countries: Albania,
Armenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia,
Georgia, Greece, Hungary, Italy, Kosovo, Latvia,
Lithuania, Malta, Moldova, Montenegro, Poland,
Portugal, Republic of North Macedonia,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain,
Turkey, Ukraine.

DIM ESEE v.2: Implementing innovations is a lifelong learning project focused on rising innovativeness among
raw materials professionals in the region of Eastern and Southeastern Europe (ESEE), and is based on positive
results and success of previous DIM ESEE school (2016-2020).

* * *
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Centenáriumi emlékgombok
Az I. világháború után Selmecbányáról
Sopronba áttelepült Bányászati és Erdészeti
Főiskola
a
nyugat-magyarországi
felkelésben
és
a
népszavazás
lebonyolításában vállalt szerepével pecsételte meg, az új otthont adó várossal való
szövetségét és háláját.
A Sopront és a környező falvakat
Magyarország számára megtartó soproni
népszavazás (1921. december) elsősorban a
nyugatmagyarországi felkelés harcainak és
a harcok által teremtett helyzetnek volt
köszönhető!
A felkelés Sopron-környéki csatáit,
nagyrészt diákőseink vívták meg. Közös
volt a harc, az eredmény, és a dicsőség is! A
centenárium évében, a sok megemlékező
alkalom és program mellett közös múltunk
emlékére jubileumi emlék-gomb is készült.
Az emlékgombokon, az ősi selmeci
szakokra utaló egyesített bányász-erdész
szakjelvény látható.
A mai diákegyenruhák gombméreteit
követő, grubenre, waldenra, kézelőre,
sapkára illő, két nagyságban készült bronz
gombok közül a nagyobb 22 mm, a kisebb,
15 mm átmérőjű.

Az emlékgombok készítője, a soproni
Briolett ötvösműhely és galéria, ahol a
gombok meg-vásárolhatók, ill.
megrendelhetők, darabonként 3.800.- ill.
3.200.- Ft-ért.
Címe: 9400 Sopron, Várkerület 98.
sz. (Lenck-átjáró)
Nyitva: kedd-péntek: 8.00 – 16.00
h, szombat: 9.00 – 13.00 h

tel. + 36 99 508-885 fax. + 36
99 508-886
e-mail: briolett@briolett.hu
honlap: http://briolett.hu
Pár gondolat, a gomb történetéről –
gombológia.
A gomb, a ruha nagyon korai, – az őskori
leletek között is előforduló – kiegészítője. E
célra való alkalmazását a kő- és
csontkorongokon lévő egy vagy két furat
jelzi. A fémek felfedezése, az élet minden
területén óriási fejlődést hozott és hatással
volt a gombokra is. A bronzkorban, már a
maihoz nagyon hasonló, füles gombok is
készültek.
Nélkülözhetetlenek voltak a gombok, a
lovas nomád népek öltözékénél. Ismeretét
és hasz-nálatát Európa népei őseinktől
tanulták, tőlük vették át. Maga a szó a
gombolyag, gombóc, gömb fogalomkörbe
tartozik, eredete ismeretlen. Írott formában
a XIII. sz. óta ismerjük, első ábrázolását a
Képes krónikában (1360-70) találjuk.

A viselője azonosítását megkönnyítő ezred,
és/vagy fegyvernem jelzése a katonai
egyenruhák gombjain a XVIII. századtól
jelent meg. Ezek mintájára terjedtek el a
saját szakmai jelképek más testületek –
tengerészek, postások, tűzoltók, – a
bányatisztek öltözékén, majd később az
erdészeknél, kohászoknál stb.
Szemerey Tamás, alias: Kisfül
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A gáz és a nukleáris energiát is fenntarthatónak minősítik az
energia átmenet során
Hosszas viták után az Európai Bizottság
arra tett javaslatot, hogy bizonyos feltételek
mellett a gázt és a nukleáris energiát is
minősítsék
fenntartható
energiafelhasználásnak
az
Európai
Unióban. A fontos döntés az uniós
taxonómia rendelet kiegészítését jelenti és
azt célozza, hogy az állami és magánszektor
forrásainak bevonásával megvalósuljanak a
szükséges beruházások, amelyek kellenek
ahhoz, hogy a klímasemlegesség felé tartó
energia átmenet komolyabb zavarok nélkül
mehessen végbe.
A javaslattal kapcsolatban a következő
négy hónapban nincs érdemi kifogása sem a
tagállamokat tömörítő Tanácsnak, sem az
EP-nek, akkor ez a feltételrendszer fog
hatályba lépni. Nem valószínű, hogy
blokkolni tudnák, ugyanis 20 tagállamnak
kellene összefogni, amelyek a legalább az
uniós összlakosság 65 %-át képviselik, az
EP ülésen legalább 353 képviselőnek
kellene blokkolni a szöveget (egyszerű
többség).
Az alábbi főbb paraméterek, amelyek
mentén a paksi építkezés magánszektori
forrásbevonása előtt is megnyithatja az utat:
1. Ideiglenesen zöld címkét lehet adni
azoknak
a
gázprojekteknek,
amelyek kiváltják a szenet és
kilowattóránként legfeljebb 270
gramm szén-dioxid egyenértéket
bocsátanak ki, vagy az éves
kibocsátásuk 550 kg szén-dioxid
egyenértékénél kisebb az egy
kilowattórára vetítve 20 éves távon.

2. Ez azt jelenti, hogy a viszonylag
magas kibocsátású gázprojektek is
zöld jelzést kaphatnak feltéve a
később
a
kibocsátásukat
a
fejlesztésnek
köszönhetően
mérsékelni tudják, vagy az
életciklusuk későbbi szakaszában
visszafogják a napi működés
mértékét
3. Fontos, hogy a szóban forgó gáz
erőműveknek 2035-ig át kell térniük
a
megújuló
vagy
alacsony
széndioxid
kibocsátású
gázok
felhasználására, ami jelentős lazítás
az eredeti tervhez képest, abban
ugyanis még az is szerepelt, hogy
2026-tól el kell kezdeniük az átállást
ezeknek az erőműveknek – jegyzi
meg a Reuters.
4. Az új nukleáris erőművek pedig
akkor minősülnek fenntarthatónak,
ha 2045-ig megkapják az építési
engedélyt és ha az adott ország
rendelkezik
tervvel
és
finanszírozással
a
radioaktív
hulladék biztosságos elhelyezésére.
Ha a társjogalkotók egyike sem emel
kifogást,
akkor
a
bemutatott,
felhatalmazáson alapuló kiegészítő jogi
aktus a vizsgálati időszak végével hatályba
lép és 2023. január 1-jétől alkalmazandóvá
válik.
Forrás: Portfolió 2022.02.02.
Dr. Horn János

Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) híre
Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Partnerünk!
Megjelent a Földhő Hírlevél 2022 januári
száma, ami innen tölthető le.

Üdvözlettel:
Szita Gábor
MGtE elnök
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Vége egy legendás társaságnak

A Royal Dutch Shell plc nincs tovább,
ugyanis az igazgatótanács 2021. december
20-án jelentette be döntését, hogy nevét
Shell plc-re változtatja és áthelyezi
székhelyét Hollandiából az Egyesült
Királyságba. Ez a változtatás 2022. január
21-én lépett hatályba.
A Royal Dutch Shell egy holland-angol
multinacionális szénhidrogén társaság volt
hágai központtal és londoni hivatalos
székhellyel. Vertikálisan integrált társaság,
amely a kőolaj- és földgáz üzlet minden
területén érdekelt, beleértve a kutatást, a
feltárást, a kitermelést, a szállítást, a
finomítást, a forgalmazást, a petrolkémiát,
az áramtermelést és a kereskedelmet. A
társaság emellett érdekelt a megújuló
energiaforrások
területén
is
(bio
üzemanyagok, hidrogén, szél stb.). Több,
mint 90 országban van jelen, 150 000
üzemanyag töltőállomással rendelkezik
Ázsiától Európán át Észak- és DélAmerikáig, 11 leányvállalata és 86 000
alkalmazottja van, 2020. évi tőkéje 379
milliárd USD és árbevétele 183 milliárd
USD volt. A Royal Dutch Shell társaságot
1907 áprilisában alapította Marcus &
Samuel, Jean B. A. Kessler, Henri
Deterding és Hugo Loudon az 1890-ben
megalakult holland Royal Dutch Petroleum
Company és az 1897-ben alapított angol
Shell Transport and Trading Company Ltd
egyesüléséből. A lépésre a John D.
Rockefeller Standard Oil cégével való
globális verseny és az 1907-es válság
következményeihez való alkalmazkodás
szempontjából volt szükség. Különböző
okok miatt az új cég kettős tőzsdén jegyzett
társaságként működött, az összeolvadó

társaságok
megtartották
jogszerű
létezésüket, de üzleti célból egyetlen
egységként működtek. Az egyesülés
feltételei az új csoport 60 százalékos
részvénytulajdonát a Royal Dutch, 40
százalékát pedig a Shell kapta. Mindketten
a Bataafsche Petroleum Maatschappij
termelő- és finomító eszközeit tartalmazó
holdingtársaságokká, valamint a szállítási
és
tárolási
eszközöket
tartalmazó
angolszász
Petroleum
Company
holdingtársaságokká váltak. A nemzeti
hazafias érzékenység nem tette lehetővé a
két társaság teljes körű egyesülését vagy
átvételét. A holland vállalat, a Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij a
termelésért és gyártásért (Hága) felelt. 2004
novemberében bejelentették, hogy a Shellcsoport egységes tőkeszerkezetre tér át. Új
anyavállalatot hoztak létre, amelynek neve
Royal Dutch Shell plc lett. Elsődleges
jegyzéssel a londoni tőzsdén, másodlagos
jegyzéssel az amszterdami tőzsdén,
központtal és adóügyi illetőséggel Hágában
és székhellyel Londonban. Az egyesítés
2005. július 20-án fejeződött be és kettős
részvénystruktúrát hoztak létre. Az
energiaóriás 16 éven keresztül ezzel a
vállalati felépítéssel dolgozott.
A társaság már régóta eredménytelenül
küzdött a holland hatóságokkal a
részvényeire
vonatkozó
15
%-os
osztalékadó miatt, ugyanis ez az adóforma
elriasztotta a nemzetközi befektetőket.
Továbbá a kőolajra és a földgázra
vonatkozó holland adózási törvény
megváltozása miatt is – miután a társaság
termelése a kőolajról folyamatosan
földgázra vált át – úgy döntöttek, hogy csak
12

egy székhelyük lesz, és ezért áthelyezik a
székhelyüket Hollandiából az Egyesült
Királyságba. Megszüntetik a kettős
részvénystruktúrát és megváltoztatják
nevüket, elhagyják a holland „Royal
Dutch” eredetet és csak az angol eredetre
építve „Shell plc” lesz.
A Shell plc első igazgatótanácsi ülését már
Londonban tartották meg 2021. december
31-én, itt határozták el, hogy 2022. január
29-ig
megszüntetik
a
kettős
részvénystruktúrát
és
egyetlen
törzsrészvény-sorba
asszimilálják
a
részvényeket. A változás nem érinti a
részvénytulajdont, és az „A” és „B”
részvények
egyelőre
változatlanok
maradnak. Mindezt a londoni és
amszterdami tőzsdén 2022. január 25-én, a
new yorki tőzsdén pedig 2022. január 31-én
jelentették be.
Magyarországon a Shell az egyik
legrégebbi szereplője az üzemanyag
piacnak. A Royal Dutch Shell Csoportot
1925. augusztus 26-án jegyezték be Shell
Kőolaj Rt. néven, így már 97 éve végzi
tevékenységét hazánkban. Ezt követően a
társaság
rövidesen
megkezdte
magyarországi
üzemanyagtöltő

kúthálózatának kialakítását. A Shell Kőolaj
Rt. széles tevékenységi körével – amelybe
beletartozott a finomítás, a szállítás és a
kiskereskedelem – a második világháborúig
elismerésre méltó helyet vívott ki magának
a magyar piacon. A társaság vagyonát 1949ben államosították, s a Shell csak 1960-ban
jelenhetett meg újra Magyarországon – a
háború utáni első Shell üzemanyag
töltőállomás 1966-ban nyílhatott meg
Budapesten. A társaság magyarországi
térnyerése a rendszerváltást követően
indulhatott meg igazán. Az elmúlt több mint
9 évtized alatt a cég magyarországi
képviselete bebizonyította, hogy képes
alkalmazkodni a legkülönfélébb környezeti
körülményekhez, s nemcsak, hogy talpon
maradt, hanem mára a magyar piac egyik
legjelentősebb nemzetközi szereplőjévé
vált.
A
Shell-nek
jelenleg
189
magyarországi üzemanyagtöltő állomása
van.
Forrás: OEDigital, 21 January 2022, Shell
Magyarország Kiadvány 2022.

id. Ősz Árpád
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Életünk az energia 9.
Az éghető gáz: kényelmünk egyik forrása
Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, ügyvezető, MARKETINFO Bt.
Keletkezését és jó tulajdonságait, széles körű alkalmazhatóságát sokan sok féle
képen tanítják. Egyben azonban egyeznek a nézetek: a földgáz az a primer
energia forrás -napjainkban- amely a fejlett országokban elengedhetetlen
kényelmet nyújt a lakosságnak. A következőkben számba vesszük rokonságát,
múltját és jövőjét sokrétű alkalmazási lehetőségét…

A Világban a fosszíliák nem
egyenletesen oszlanak el. Vannak térségek,
melyek szénben, mások kőolajban,
némelyek mindkettőben szegények. A
földgáz esetében a helyzet egy kicsit
másnak látszik. Hiszen korábban csak a
kőolaj és a hévíz kísérő gázaként
emlegettük az ősi élőlények mélységi
lebomlásából maradt gázt. Majd találtak
önálló migrált gázmezőket. Még később
felfedezték -napjainkra egyre több
területen- a szakmai körökben nem
konvencionális
névvel
illetett
gáz
előfordulásokat. Így nálunk pl. a 4-6000 m
alatti nagynyomású rétegekben található,
máshol (pl. USA, Kanada) magasabban
fekvő szűk, nehezen kommunikáló
pórusokba beszorult-, vagy a külszínhez
közelebbi -Földünk ős légkörének metán és
egyéb gáz tartalmát valaha elnyeltkőzetekben lévő gázt is. Megint máshol
egyes nagy tavak és tengerek mélyének,
vagy az egész esztendőben fagyott sarkkör
közeli területek metán-hidrátját is érthetjük
ma már a „földgáz” elnevezés alatt…
A teljességhez hozzá tartozik, hogy
Európában, Amerikában és máshol is a
lámpagázt,
városi
gázt,
kohógázt,
generátorgázt már az 1700-as évektől

állítottak elő. Használatára, továbbítására
csővezetékeket is építettek mely a
középületekbe, közterek világosításához, és
gazdagabb felhasználókhoz vitte a
kezdetben fából később valamely kőszén
fajtából -első sorban ipari célra- előállított
jellemzően szén-monoxid és hidrogén
tartalmú gázt. Az 1800-as évektől kezdve a
Világban egyre több helyen létesültek
gázgyárak, melyek a nagyobb települések
energia gondjait oldották meg. Első sorban
a világítás, a hőellátás terén.
A gáz előállításának, tárolásának,
szállításának és felhasználásának hosszú
idő alatt kialakult tudományos ismereteit,
gyakorlatát és infrastruktúráját örökölte
kiindulási alapként metánra épülő gáz
technikánk, mely tömegében a földgáz
ipari,
kereskedelmi
és
lakossági
felhasználását segíti elő.
Hajlamosak vagyunk azt gondolni,
hogy a lakásunkban égetett vezetékes gáz
maga a földgáz. Pedig nem. Térben és
időben is hosszú utat kell bejárni a
gázkutakból nyert gáz keveréknek addig,
míg kellő technológiával tüzelésre, főzésre,
áram fejlesztésre, autózásra és sok másra
alkalmassá téve a felhasználóhoz jut…
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1. sz. ábra
20 éve ég a félre sikerült gázkút a Kara-Kum sivatagban…

Talán joggal mondhatjuk, a történet
az ősi Kínában kezdődött. [1] Ahol a kor
szellemének megfelelően kiváló fúró
technikával már 5000 évvel ezelőtt fúrtak
gázkutakat. A felszínhez nagyon közeli
(max. 250 m) előfordulásokat tárták fel így,
hogy vallási- és fém olvasztási, világítási
céljaikra használhassák. Nemcsak a
fúróeszköz volt bambuszból, hanem a
csővezetékek is…
A történet következő állomása
Amerika. Itt találták kőolaj kísérő gázként
az éghető gázt az 1800-as évek vége felé.
Ők fémcsövekből (öntött vas) építették
vezetékeiket. A gáz technológia nem volt
már ismeretlen az idő tájt, hiszen a nagy
vasútépítések időszakában, majd a
polgárháborúban, a hadi kohászat és vele a
szén- és ércbányászat fejlettsége okán a
kokszoláskor keletkező széngázt is
használták gyáraikban, köztéri lámpáikban,
városi lakásaikban. Európa kicsit később
került képbe. Itt a széngáz technológia
tradicionálisan fejlett, és nemcsak ipari,
hanem lakossági hasznosítása is az 1700-as
évek óta volt. Másrészt a gáz előfordulások
nagyobb mélysége nem kínálta magát a
korabeli fúrási technológiáknak. A 20.
századi világháborúk során a fejlődés
lassult, illetve megállt. Majd a vész
elmúltával, a motorizáció gyorsultával az
50-es évektől a nyersolaj kutatása magával
hozta a földgáz mezők feltérképezését,
kiaknázását is. A feltalált ipari méretű
földgáz kincs sok országban kiszorította a
korábbi gáz technológiát. A fejlődési irány
igazolására csak egyetlen érvet említünk. A
föld mélyéből kitermelt gázt már a

gázmezőn elő lehetett készíteni, mely a
korábbi gázgyárakkal ellentétben a sűrűn
lakott helyektől általában távol volt. A
melléktermékekkel (kátrány, füst, szag,
szennyvíz stb.) nem a felhasználók
közvetlen
szomszédságában
kellett
megküzdeni...
Hazánkban
1939-től
kezdve
vezethetünk naplót a földgáz történetéről.
Ebben néhány sarkalatos pontot Zala
megye, Hajdúszoboszló, Algyő, Szank és
napjainkban Makó neve fémjelez. A 21.
század elejére oda jutottunk, hogy
gázfüggőségünk mindent összevetve közel
80 %-os. Úgy látszik azonban, hogy ez nem
a történet vége. A napi nehézségek, olykor
küzdelmek ellenére a metán alapú gáz
felhasználás egyre újabb teret hódít a
világon és korunk magyar technikájában is.
Azért
használjuk
nemes
egyszerűséggel a metán alapú gáz kifejezést
mert mára a nevezéktan egy kicsit
bonyolulttá vált, és csak a távoli jövőben
várható letisztulása.
Naponta hallhatunk vezetékes
földgázról, LNG-ről, LPG-ről, ritkábban
GTL-ről és TNG-ről. Újabban CNG-ről,
Bio-CNG-ről,
nem
konvencionális,
márgagáz és palagáz előfordulásról, készlet
kimerülésről és ellenkezőjéről, földgáz
alapú folyékony üzemanyagokról -pl.
CNG-kerozin- és így tovább. A
következőkben megpróbálunk egyfajta
rendet vágni e fogalmak közt.
Elöljáróban tisztázzuk, hogy a
mélyből felhozott akár több millió éves
bomlástermékről, akár az őslégkör tárolt
elemeiről, akár hulladékainkból termelt
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(megújuló!) biogázról van szó, a metán mint fő és számunkra hasznos- alkotó
mellett tartalmaz egyéb gázokat is. Így
szennyezőként előfordulhatnak gázneműek
pl. etán, propán, bután, kénhidrogén,
ammónia, széndioxid, nitrogén, oxigén,
szénmonoxid, kéndioxid, argon, neon,
hélium xenon és mások is. Ezek közül nem
mindegyik éghető, sőt van amelyik oxigént
kizáró gáz. Vannak ám benne folyékony
szennyezők, melyek a teljesség igénye
nélkül: kőolaj, gyűrűs vegyületek, hosszú
szénláncú vegyületek, víz, parafinok…
Végül, de nem utolsó sorban a lehetséges
szilárd
szennyeződésekből
néhány:
kőzetszemcsék, aszfaltének, gázhidrátok,
por, korom, grafit, csővezetéki kopadékok,
rozsda, egyebek. A rend kedvéért meg kell
említeni, hogy akár folyékony akár szilárd a
szennyező, „jelentős nyomokban” tartalmaz
nehézfémeket, és gyakran nukleáris

szennyeződéseket is. A természet már csak
ilyen. Akár a föld mélyéből származó, akár
biomasszából fejlődött gázelegyről van szó,
nem árt ismerni mivel van dolgunk. Kiváló
laboratóriumaink e feladatot ma már
megoldják. Avatott szakemberek vigyáznak
egészségünkre.
Mindezek miatt fontos születési
helyén pl. szeméttelep, iszap, reaktor, vagy
az úgynevezett kútkörzetben a kitermelt gáz
összegyűjtése és előkészítése. Nem
részletezve ezt az eszköz-, technológia és
költség igényes folyamatot, röviden azt
mondhatjuk, hogy a gázüzemekben
megszabadítják a kitermelt gázt a nem
kívánatos
alkotóitól.
Megtisztítják,
fogyasztásra alkalmassá teszik. Ennek a
munkának az eredménye nálunk a
vezetékes földgáz, mely jellemző adatait az
1. sz. táblázatban foglaltuk össze.

1. sz. táblázat a.)
Wobbe-szám (MJ/m3)
Névleges
Wobbe-szám
(MJ/m3)
Égéshő (MJ/m3)
Fűtőérték (MJ/m3)
Relatív sűrűség

Összes kén max. (mg/m3)
Kén-hidrogén
max.
(mg/m3)
Szilárd
anyag
max.
(mg/m3)
Oxigén max. (tf%)

2/H
2/S
ÉGÉSI JELLEMZŐK
46,1-56,5
38,5-46,8
54
44,6
30,2-47,2
30,2-47,2
27,2-42,6
27,2-42,6
0,55-0,71
0,55-0,71
SZENNYEZŐANYAGTARTALOM
100
100
20

20

5

5

0,2

0,2

EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
A kisnyomású földgáz nyomása a fogyasztói átadás helyén:
Kis nyomásnál
22-33 mbar
Növelt kisnyomásnál
74-100 mbar
Vízgőztartalom
Országos vezetékben
0,17 g/m3
Fogyasztói hálózatban
Ne kondenzálódjon
Szagosítás
MSZ-09-7420011/1,2,5 szerint

előírás

A táblázat b.) részében a szabvány
(MSZ 1648-2000) az ellátó

vezetékben szállítható
arányára vonatkozik.

gáz

összetevők
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1. sz. táblázat b.)
Metán CH4
Etán C2H6
Propán C3H8
Bután C4H10
Szén-dioxid CO2
Oxigén O2
Nitrogén N2
Nemesgázok: Ar, He, Ne, Xe

Nem
vitás,
Magyarországon
megvan a műszaki lehetőség arra, hogy a
közszolgálati
vezetékekbe
bármely
forrásból betápláljuk a gázt, ha minősége a
szabványi előírásokat kielégíti. Néhány
„apró” probléma megoldása a közeljövő
feladata, a felhasználók egészsége, és a gázt
fogyasztó berendezések állag megóvása
érdekében…
(Nálunk a gáz szállítási tárolási
elosztási
infrastruktúra
kiválónak
mondható. A gond csupán, hogy döntő
tömegében nem hazai termék.) A hazai
felhasználás a közelmúltban jelentősen
visszaesett 14-ről éves 9 milliárd normál
köbméterre. Ennek oka nagyobb részt az
erőművi felhasználás csökkenése. Kisebb
mértékben
a
lakosság
fogyasztás
visszafogása.
Megállapíthatjuk, hogy a földgázt a
különböző -akár kontinenseket összekötőcsővezetéki rendszerekben főként gáz
halmazállapotban szállították és szállítják
ma is. Természetesen nem kis műszaki
problémát okoz az üzemeltetés, hiszen csak
szűk kapacitás ingadozást visel el az
országhatárokat
keresztező
kiterjedt
rendszer. A nagy távolságú szállításhoz
szükséges energiát magából a gázból
nyerik.
Gázmotoros
kompresszorok
sokasága dolgozik azon, hogy a kitermelő
és a nem ritkán több ezer kilométerre lévő
felhasználó országok közt zavartalan legyen
az energia áramlat. Ez a technológia nem
csak sok energiát emészt, hanem nagy
mennyiségű
széndioxidot,
füstgázt,
égéstermékekkel terhelt vizet és hulladék
hőt juttat a környezetbe. Az átadó
állomásokon a nagynyomású rendszerek
vagy a középnyomású vezetékekbe, vagy a
föld alatti gáztárolókba töltik az energia
1

97%
0,919%
0,363%
0,162%
0,527%
0-0,08%
0,936%
nyomelemként

hordozót. Az elosztó vezetékek ezután
közepes és kis nyomáson viszik a gázt az
ipari a lakossági és a többi felhasználóhoz.
A világ ma 130 ezer trillió BTU 1 földgázból
nyert energiát fogyaszt.
A földgáz ipari vagy lakossági
alkalmazása
minden
szegmensében
veszélyes üzem. Szerencsére az elmúlt
évtizedek
alatt
kialakult
a
biztonságtechnikája és az üzembiztos
készülékek sora. Azonban a kiterjedt és
többszörösen hurkolt, gyakran egymást
keresztező
különböző
anyagú
és
nyomásfokozatú vezetékek, valamint a
sokszor rosszul kivitelezett kémények és a
kontár munka minden évben okoznak
néhány tragédiát. Ugyancsak nehéz jól a
rendszerhez illeszteni az ú.n. „energia
takarékos” hő visszanyerő eszközöket.
Legtöbbjük költség központú konstrukciója
műszakilag
egyelőre
sajnos
gyermekcipőben jár...
A tiszta, metán alapú gázból az
eltüzelés adta hőenergián kívül ma már
nagyon sok minden készül. A kémiai ipar
nagyon szereti ezt az univerzális
alapanyagot. Úgy fogalmazhatunk, hogy a
metánból minden előállítható, amihez
alkotóként döntően szén és hidrogén
szükséges. Legyen a termék folyékony vagy
szilárd halmazállapotú. Így a villamos
energia az üzemanyagok, a kenőanyagok,
élelmiszer és gyógyszer adalékok és
alapanyagok ugyanúgy, mint a műanyagok,
műtrágya, robbanószer és sok egyéb termék
is. A metán hatalmas érték és kimagasló
profit hordozója, a kitermelő, a szállító és a
feldolgozó számára egyaránt.
A földgáz tehát stratégiai cikk. Ez is
indokolja,
hogy
a
gáztechnológia
folyamatos fejlesztésben, változásban van.

1 BTU (British Termal Unit) = 29310-6 kWh
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Az egyedüli mozgató rugó a profit. Ennek
tudható be, hogy manapság a költséges
szállító rendszereket igyekeznek nem
annyira olcsóbb, mint magasabb haszonnal
járó logisztikai megoldásokra kiváltani.
Korábban unásig hallhattuk, hogy a
földgáz el fog fogyni. Ismert előfordulások

kimerülnek, s akkor az emberség energia
gondjai megszaporodnak. Manapság már
teret kapott a realitás, mely számba veszi a
nehezebben hozzáférhető - korábban is
ismertún.
nem
hagyományos
előfordulásokat
is.
Pl.
Magyarhon
lehetőségeit a 2. sz. ábra mutatja.

Természeti erőforrások (hazai) kitermelhető készlete
Készlet összesen: 19,515.2 Mt

Lignit 18,4%

Ércek 1,4%

Szén 17,6%

Ásványok
52,2%

Földgáz 0,6%
*NH Földgáz
9,6%
*NH Kőolaj
0,1%

Kőolaj 0,1%

*NH: nem konvencionális
2. sz. ábra [5]

A „földgáz” kincs tehát még nem
merül ki - csupán újabb szellemi, és
természetesen anyagi erőfeszítést kíván az
emberiségtől a kitermelési technológia
megtalálása.
Nagy gond ez. Leginkább azért
súlyos a probléma, mert a globalizálódott
gázipar és gáz technológia nincs
felkészülve
az
előfordulások
különbözőségéből
adódó
technikai
sokféleség feloldására. Hiszen eddig a
„gazdaságos” mezőkön azonos eszközökkel
azonos „recept” szerint olcsó rutinból jártak
el.
A
nem
konvencionális
gáz
előfordulások közé tartoznak a kis
porozitású kőzetekbe szorult gáznemű
energia hordozók, akár kis - akár nagy
mélységben vannak. S ide illik a metán
hidrát is. Közös vonásuk a kitermelési és
feldolgozási technológia és eszközpark
rutinná fejlesztésének igénye.
A napi média gyakorlatban a
„palagáz forradalom” varázsige kapcsán
hallunk erről, degradálva a probléma súlyát
és szerepét.
Igen. Vannak palásodott kőzetek
agyag és homokkő alapon, palásodott

csillám és azbeszt, sőt gránit is. Ezeknek
azonban elenyésző része rendelkezik gáz
tárolásra alkalmas pórusokkal. Valójában
az USA és Kanada határán közel 80
esztendeje bányásznak olaj homokot és
olaj(os) agyag palát. Itt a felszín közeli
(500-2000 m) mélységekben vannak olyan
kőzetek melyek zárt pórusrendszerrel
rendelkeznek és abban bezárva ott a gáz.
Máshol azonban a helyzet egészen más...
[3]
Sajnos Európában ilyen kiterjedt
tároló kőzetek egyelőre nem ismertek.
Vannak azonban jóval nagyobb mélységben
(4-8000 m), magas hőmérsékleten és
nyomáson olyan homokkövek, márgák
melyekben az apró szemcsék közt beszorult
gáz van. Ilyen pl. hazánkban a Makói-árok,
mint földtani szerkezeti egység. A
kitermelési technológiát itt is egyedileg kell
majd kidolgozni, hogy a hatalmas (?)
készletet felszínre hozhassuk. A kérdőjel itt
az adott előfordulás pórus szerkezetére és
tulajdonságaira utal. A nem konvencionális
rezervoárok
készleteinek
megbízható
számítását csak most kóstolgatjuk [5].
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Folytatva az elnevezések sorát a gáz
feldolgozásába és logisztikájába kell
betekintenünk.
A legrégebbi földgáz feldolgozási
eljárás a GTL (Gas-To-Liquid), mely során

a gázkút közelében végzik a földgáz
cseppfolyósítást. Ma a módszer újra éled az
LNG magas szállítási költségeinek
köszönhetően...

3. sz. ábra A földgáz cseppfolyósítása és első feldolgozása (GTL)

Az általában több lépcsős folyamat
tulajdonképpen szakaszos sűrítésből és
hűtésből, majd Fischer-Trops szintézisből
áll. Ennek során értékes folyékony
szénhidrogéneket, üzemanyagot és egyéb
vegyipari
alapanyagokat
nyernek.
Elsősorban a gázpiacoktól távol eső
területeken alkalmazzák. Mai verziója az
egyszerűbb
tengeri
szállításra
ad
lehetőséget, mely az LNG-nél jóval kevésbé
energia igényes.
A járművek hajtására fejlesztették ki
a LPG (TNG) üzemanyagot, mely
valójában megfelelő tisztaságú kéntelenített
PB (Propán-Bután) gáz. Ezt a földgázból a
gázüzemben választják le. (1.b. sz. táblázat)
A PB-gáz kevésbé tisztított Propán
(40%) és Bután (60%) gázkeverék.
Általában cseppfolyós alakban találkozunk
vele, mint tartályos vagy palackos gázzal.
Hő előállításra főzés, fűtés HMW
(használati meleg víz) használják. (2. sz.
táblázat)

Az
LNG
tisztítás
után
cseppfolyósított, már szabványos minőségű
földgáz. Dupla falú jól hűtött tartályokban
(közel atmoszférikus nyomáson, +max. 25
kPa és -162 °C-on) szállítják, illetve
tárolják. [4] A folyamatos hűtés a jó
hőszigetelés ellenére nem kevés energiát
igényel. A rakomány 20%-a is elfogyhat
addig míg a kikötőben az LNG
elpárologtatásra nem kerül. Ezután a
szokásos földgáz szállító rendszerbe
betáplálható. Az LNG szállítás-feldolgozás
különös veszélyforrása, ha az LNG vízbe
jut, robbanás következik be. Nem új
találmány
-szabadalmát
1914-ben
nyújtották be. Napjainkban a nyers olajhoz
hasonlóan jól tőzsdézhető, hiszen a
sokasodó tengeri lelőhelyekről a kinyert
földgáz
egyszerűen
(bár
drágán)
elszállítható. Hagyományos felhasználók
UK, Japán, Málta, Fülöp szigetek stb.
Különleges alkalmazása a kvázi energia
tárolás. Akkor szükséges, ha a nagy
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nyomású gerinc vezetékből a fogyasztás
minimális vagy egy csúcsértéket meghalad.
A CNG 200-250 bar nyomásúra
összesűrített -s közben hűtött- földgáz. Ezen
a nyomáson a metánon kívül már minden
gázelegyalkotó cseppfolyósodott. Ha a
tároló tartály nyomását nem engedjük 200
bar alá, folyadék is marad. Így robbanó
motoros járművünk számára kiváló
hajtóanyagot kapunk, aminek energia
sűrűsége ugyan kisebb, mint a benziné,
azonban motorunk sokkal egyenletesebben
jár, stabil hatásfokkal üzemel. A CNG

hajtotta robbanó motor üzemanyaga
ugyanis nem levegőben porlasztott
üzemanyag cseppekből, hanem metánlevegő optimális arányú gázelegyéből áll.
Mind a dízel, mind az Otto motorok
üzemeltethetők a sűrített földgázzal.
Természetesen megfelelő levegő adagolás
és egyéb -számítógépes-vezérlés mellett.
A különböző gáz típusokat és jellemző
adataikat a 2. sz. táblázatban foglaltuk
össze.

2. sz. táblázat
Energia
hordozó
Metán
Vezetékes
földgáz
GTL 2
PB
LPG 3
(TNG) 4
LNG 5
CNG 6
CNG
kerozin
Bio-CNG
(CBM) 7
Biogáz
Metán
hidrát
CBM8
Benzin
1
2
3
4

Metántartalom
%
100

Égéshő

Fűtőérték

MJ/kg
55,5

97

MJ/kg
50

Halmaz
állapot
szállításkor
gáz

Halmaz
állapot
felhasználáskor
gáz, folyadék

50

46

gáz

gáz, folyadék

50...95
0

50

25...45
46

folyadék
folyadék

folyadék, gáz
gáz

0

50

46

folyadék

gáz

97
97

50
52

46
47

folyadék
gáz

gáz
gáz

50

46

43

gáz+folyadék

gáz+gőz

97

501

461

gáz

gáz

40...60

501

461

gáz

gáz

változó

–

–

szilárd

gáz, folyadék

97
0

50
47

46
43

gáz
folyadék

gáz
gőz

Tisztítás után
Gas To Liquid
Liquefied Petroleum Gas
Tečni Naftni Gas

A CNG-kerozin napjainkban terjed
repülőgép hajtóanyagként. Itt a kerozin
szorul magyarázatra. Hiszen ez a termék
valójában a kőolaj lepárlása során a 180270°C hőlépcsőben kiváló petróleumhoz áll
a legközelebb. Sokkal lassabban párolog,
mint az alacsonyabb forráspontú benzin. Ha
biogázból leválasztott és sűrített metánnal
elegyítik
(Bio
CNG
+
kerozin)
környezetkímélőnek is nevezik. A Bio CNG
neve „kék CBM”-ként is előfordul az
irodalomban és a repülési ismertetőkben.
(2. sz. táblázat)

5
6
7
8

Liquefied Natural Gas
Compressed Natural Gas
Compressed Bio-Methane
Coal Bed Methane

Szót kell ejtenünk -ha röviden is- a
biogázról [2] mely többféle biomassza
alkotóból (mint szerves kommunális
szemét, szennyvíz iszap, mezőgazdasági
szerves hulladék stb.) állítható elő. A
levegőtől
kellően
elzárt
megfelelő
hőmérsékletű és nyomású környezetben
fejlődő gáz- és víz- keverék változó
összetételű. A felhasználás előtt bonyolult
tisztítási folyamatok -mechanikus és
kémiai- alkalmazásával választható le
belőle a számunkra hasznos bio metán. (A
2. sz. táblázatban tisztítás utáni energetikai
jellemzőit szemléltettük.) A jól előkészített
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bio metán a vezetékes metán gáz
helyettesítésére alkalmas.
A metán hidrát jó barát, de a
gázvezetékekben,
gáz
feldolgozó
készülékekben képződő veszélyforrás is. A
világban hatalmas készletek halmozódtak
fel ebből a vízmolekulák gyűrűjébe zárt
elemi metánból. Általában nagyobb
mélységű tengerek hűs vizében a
tengerfenék közelében találhatók a
készletek.
Kitermelésének
másik
nehézsége, hogy levegő közelébe kerülve ez
a szilárd anyag azonnal folyadékká és
metán gázzá válik, mely a levegővel
robbanó képes elegyet képez 5-15%-os
koncentráció között. Ez a szárazjég szerű
tünemény igencsak törékeny rideg anyag.
Kitermelésének technológiájához Japán jár
a legközelebb. A munkát azonban ma még
lassítják klíma hiedelmeink is. Biztató,
hogy a metánhidrát egy összetartozó szűk
hőmérséklet és nyomás intervallum
alkalmazása mellett zárt rendszerű
kitermelését és feldolgozását jelentheti.
Végezetül szólhatunk a szénhez
kötött metánról (CBM) is. A lignitnél
idősebb, de az antracittól fiatalabb
szénféleségek sajátja a vele együtt
jelentkező
jelentős
gáztartalom. A
természet fintora, hogy kétféle formában
fordul elő. Az egyik -mely számunkra
kedvezőbb- a szén pórusszerkezetében és az
elemi szén macerálok szövetének felületén
elnyelt gáz. A másik metán előfordulás a
szénhez vegyileg kötött. Az első esetben a
gáz nagy része, a telepbe mélyített
fúrásokból kinyerhető. A szénhez vegyileg
kötött metán felszabadítása nem végezhető
ilyen „egyszerűen”. Itt előbb be kell fektetni
a kémiai kötés megszüntetéséhez szükséges
energiát. Amihez a fúrólyukban végzett
rétegrepesztés általában nem elegendő.
Mecseki
fekete
szenünkben
vegyileg erősen kötött metán van jelentős
mennyiségben. Ez azonban csak a
bányaművelés során az áthárított nyomás
és/vagy energia provokáció segítségével
szabadítható fel, gyűjthető össze és fogható
munkára. Néhány barnaszén előfordulásunk
(Várpalota, Tatabánya, Nógrád és Borsod)

szénhez kötött metán tartalma jelentős.
Kiszabadításához további kutatás és a
helyspecifikus technológia megtalálása
szükséges.
A szenekből, különösen a magas illó
anyag tartalmúakból szintén előállítható
éghető gázelegy. Reménykedhetünk abban,
hogy az ún. tiszta szén technológiák (CCS,
CCT) hazai fejlesztése és alkalmazása során
újra lesznek szénalapú gázgyáraink, ahol
szénmonoxidot, hidrogént, metánt, benzint,
metanolt s még számos egyéb terméket
állítanak elő. A termékek egy része
megfelelő tervezés mellett energiatárolásra,
energetikai
rendszer
stabilizálásra,
szabályozásra is alkalmas. [6] Az így
gyártott szén alapú metán pedig direkt
módon osztható el kisnyomású földgáz
vezetékeinken,
szénbányákkal
és
gázgyárakkal rendelkező településeken és
környékükön.
Irodalom
[1]
Blaskó-Nagy András - Kis Bálint - Livo
László: A mechanikai szűrés szerepe a gáziparban
(BKL 2008/4. szám)
[2]
Livo László: Életünk az energia 6.
Adottságunk a biomassza (BKL 2013/1.szám)
[3]
Holoda
Attila
PhD:
Palagázról
közérthetően - (BKL 146.évf. 4.szám 35-43.)
[4]
Reményi Károly: A tűz örök energia forrás
(Akadémiai Kiadó, Budapest 2013)
[5]
Prof. Dr. Lakatos István: Hagyományos és
alternatív
szénhidrogének.
Kilátások
és
lehetőségek (Konferencia előadás, Miskolc
2013)
[6]
Livo László: Életünk az energia 7.
Gazda(g)ságunk alapja: szén technológiánk
(lehetne) (BKL 2013/3. szám)

Livo László 1977-ben szerzett oklevelet az
NME Bányamérnöki karán. 2009 óta
geotermikus
szakmérnök.
Tanszéki
mérnök, majd az MTA kutatómérnöke. A
Nógrádi Szénbányák megszűnésekor annak
Technikai
Főmérnöke.
1990
óta
mérnökirodát vezet. Egyik alapítója a
Magyar
Mérnöki
Kamarának,
a
Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért
Alapítványnak és a MMK Geotermikus
Szakosztályának.
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A mi évfordulóink 2022. évben
IV.
(Folytatás)
Akik a 2021/52. (2021. 12. 30.) Hírlevél „Évfordulóink” összeállításból kimaradtak
Bandat Horst
(☺ Budapest, 1895. március 30. – † Hackensack, USA, 1982. december 9.)
geológus

Bandat Horst

A budapesti tudományegyetemen 1921-ben
kémiából, geológiából és ásványtanból
szerzett doktori címet. Az egyetem Földtani
Intézetében tanársegéd 1921-től, ugyanitt
magántanári képesítést szerzett 1928-ban.
Kőolaj-geológusi pályája 1924-ben Shellmegbízással
kezdődött,
először
burgenlandi, albániai és lengyelországi
munkát vállalt, majd Szumátra szigeten
(1929), Németországban (1932), NyugatCelebeszen (1933) és Kubában (1938–40)
dolgozott. A Holland Új-Guineai Kőolaj
Társaság kutatójaként 1936–1938 között
először végzett fotógeológiai értékelést.
Első
légifotó-interpretációja
Borneoszigetről 1936-ban jelent meg. 1940–1946
között Erdély, Kárpátalja és NyugatMagyarország területén a kőolaj- és a
földgázkutatás fő konzultánsa. 1947-ben

Dr. Vajna és Bokor kiadó, Budapest, 1943

az USA-ban telepedett le, és mint a légifotogeológia elismert szakértője a Gulf Oil
kötelékébe lépett. Ezután számos afrikai,
ázsiai és amerikai országban dolgozott.
1956-tól
független
kőolaj-geológiai
konzultáns. Foglalkozott a harmadidőszaki
rétegtannal, üledékes és vulkáni szerkezeti
alakulatokkal. Az orbitális geológia
megszületésekor az ásványi nyersanyagok
és a földi energiaforrások kozmikus
módszerekkel
való
kutatásának
problémaköréhez
kapcsolódott.
Hasznosította
a
lemeztektonika
eredményeit. Módszerével számos kőolajés földgáz-előfordulást tártak fel. Sok
hazai és külföldi tudományos egyesületnek
volt tagja.
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Born Ignác lovag
(☺ Gyulafehérvár vagy Kapnikbánya, 1742. december 26. – † Bécs, 1791. július 24.)
mineralógus, geológus

Born Ignác

A prágai egyetemen 1763-ig jogot tanult,
majd természetrajzi, kémiai és bányászati
tárgyú tanulmányokat folytatott 1769-ig.
Prágában és Selmecbányán magánzó és
bányatanácsos
1772-ig.
A
bécsi
természetrajzi gyűjtemény vezetője 1776tól, miközben a bécsi Theresianum
aligazgatója és a filozófiai stúdiomok
igazgatója.
Javaslatára
1786
szeptemberében Szklenón megalakult a
„Societät
der
Bergbaukunde”
(Bányásztudományi Társaság), a világ első
tudományos társasága. 1784-ben ő
honosította meg Magyarországon az ezüst
foncsorosítását, ami az előállítást jentősen
olcsóbbá tette. 1770-ben ő alapította meg a
„Három koronás oszlophoz” címzett prágai
szabadkőműves páholyt és tudományos
társaságot, amelyből jött létre a Cseh
Tudományos Akadémia. 1784-85-ben az

Ozokerit
„Igaz Egyetértéshez” címzett bécsi páholy
főmestere. 1787-ben Szamosudvarhely
(Szilágy
vármegye)
környékéről
származó kőolaj és aszfalttartalmú
homokkőben meghatározta és leírta az
ozokeritet, azaz a földi viaszt, mint
kőolajtartamú ásványt. (Ozokerit vagy
földviasz
a
felszíni
kőolajforrások
környékén előforduló viasszerű anyag,
nagy szénatomszámú paraffinok keveréke,
kenőcs, gyertyagyártás alapanyaga). A
szintén
szabadkőműves
Wolfgang
Amadeus Mozart Born Ignác tiszteletére
írta
„Die
Maurererfreude”
(A
kőművesmunka öröme) című kantátáját, és
szolgálhatott a „Varázsfuvola” című
Mozart-opera
egyik
legfontosabb
szereplőjének, Sarastrónak a mintaképéül
is.
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Gyulay Zoltán
(☺ Csáktornya, 1900. szeptember 22. – † Miskolc, 1977. február 9.)
bányamérnök

Gyulay Zoltán

A soproni Bányászati és Erdészeti
Főiskolán kitűnő eredménnyel 1923-ban
szerzett bányamérnöki diplomát. 1925 és
1935 között először a főiskola Mechanikai,
majd Bányaműveléstan Tanszéken volt
tanársegéd. Az olajbányászat gyakorlatával
1935-től
1938-ig
fúrómunkásként
ismerkedett meg a dél-zalai szénhidrogénkutatásoknál, amit az angol és amerikai
tőkével létrehozott Eurogasco (European
Gas and Electric Company) végzett. 1938ban a MAORT (Magyar–Amerikai
Olajipari Rt.) mérnöke, 1945-ben műszaki
igazgatója és az igazgatótanács tagja, majd
1948-ban a vezérigazgatója lett. Közben,
1944-ben szerkesztője volt a Bányászati és
Kohászati Lapok című szakfolyóiratnak.
Miután 1948-ban államosították a céget, a
Nehézipari Minisztériumban osztályvezető
volt, aztán Nagykanizsán a Dunántúli
Ásványolaj Központ vezérigazgatója lett.
Oktatási tevékenységét 1950-ben kezdte a
budapesti Gazdasági és Műszaki Akadémia
tanáraként. 1951. július 1-jén vezetésével
létrejött Sopronban az az Olajtermelési
Tanszék, amelyet már korábban is (1943)
terveztek megalakítani, de a második
világháború
meghiúsította
az
elképzeléseket. Amikor 1959-ben a
Bányamérnöki Kar is a Nehézipari Műszaki
Egyetem része lett, ő is Miskolcra költözött,
és a Tanszék vezetője volt 1966-ig.
Kidolgozta az olajmérnöki szak tantervét,

Szobra a MOGIM szoborparkjában

oktatókat toborzott, és berendezte a
laboratóriumokat. 1960-ban Miskolcon is
megszervezte az MTA Olajbányászati
Kutató
Laboratóriumát,
amelynek
Sopronban már 1956-tól az igazgatója volt.
Az intézetet az Olajtermelési Tanszékkel
közös szárnyban helyezték el az
Egyetemen. Gyulay Zoltán két ciklusban
volt a Bányamérnöki Kar dékánja: 1951 és
1955, valamint 1961 és 1964 között. 1971ben
vonult
nyugdíjba,
de
a
Rezervoármechanika című tantárgyat
egészen a haláláig ő adta elő. 1962-től több
alkalommal volt a TU Berakademie
Freiberg (Freibergi Bányászati Akadémia)
vendégprofesszora.
Oktatói
feladatai
mellett 1949-től 1952-ig az OMBKE
KFVSZ, majd az OMBKE elnöke volt
1966-tól 1972-ig. 1971-től 1975-ig a
soproni Központi Bányászati Múzeum
igazgatója is volt. Gyulay Zoltán volt a
hazai rezervoármechanika megteremtője, ő
vezette be az oktatásba is. Nevéhez fűződik
az
akkori
Európa
leghosszabb
kőolajvezetékének és a zalai olajlelőhelyek
műszaki létesítményeinek a megtervezése,
kidolgozta a kőolaj és a földgáz egy
vezetékben,
csomagokban
való
továbbítását,
mindemellett
neves
bányászattörténész is volt. Munkásságát
számos díjjal ismerték el. 1977 februárjában
hunyt el, gyalogosként elütötte egy autó.
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Kertai György
(☺ Budapest, 1912. augusztus 21. - † Budapest, 1968. május 11.)
természettan – vegytan tanár

Kertai György

A Pázmány Péter Tudományegyetemen
szerzett tanári oklevelet. Két évig állástalan
volt, majd az Eurogasco mélyfúrási
geológusa lett, 1942-ben már a kutatás
irányításban dolgozott kerületi főgeológus
helyettesként. 1948-ban kerületi főgeológus
Nagykanizsán, 1951-ben kinevezték a
Magyar – Orosz Olaj Rt. (MASZOLAJ)
főgeológusává. Az 1957 januárjában
megalakult Országos Kőolaj és Gázipari
Tröszt (OKGT) kutatási főosztályvezetője,
majd 1963-tól kutatási vezérigazgatóhelyettese lett. 1964. július 1-től a Központi
Földtani Hivatal (KFH) elnöke. Sokrétű
munkája fontos részének tekintette az
oktatást, 1947-től haláláig tanította a
kőolajföldtant a szegedi és budapesti
egyetemen.
Szakterületén
újszerű,
előremutató meglátásai ma is helytállóak.
Nemzetközileg
is
elismerték
a
szénhidrogéntelepek
egyértelmű
rendszerezésére
bevezetett
új
nomenklatúráját. Szószólója volt a
geofizika hatékony hazai művelésének, a
felszíni szeizmikus berendezések és

Egyik könyve
műszerek fejlesztésének és gyártásának. A
XX. század közepén már nagyon ritkán
előforduló polihisztor egyéniség volt.
Magas fokú általános műveltségének
köszönhetően
nem
vált
egysíkú
szakemberré. Jótékonyan hatott munkájára
a művészetek, az irodalom az atomfizika
vagy
éppen
a
leíró
növénytan
tanulmányozása. Szakcikkei megjelentek a
hazai és
a külföldi tudományos
folyóiratokban is. 1965-ben a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjává
választották, ahol a földtani bizottság
alelnöki, illetve a kőolaj-, földgáz- és
vízbányászati bizottság elnöki tisztét is
ellátta. 1950 és 1953 között a Magyarhoni
Földtani Társulat titkára, 1960 és 1966
között elnöke volt, emellett 1964-től a
Földtudományok
Nemzetközi
Szövetségének (International Union of
Geological Sciences) tagja is volt.
Tudományos eredményei elismeréseként
1953-ban Kossuth-díjat kapott.
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Nendtvich Károly
(☺ Pécs, 1811. december 31. – † Budapest, 1892. július 5.)
orvos, kémikus

Nendtvich Károly

Tanulmányait 1836-ig a Pesti Királyi
Egyetem orvosi karán folytatta, majd a
kémiai és botanikai tanszéken volt
tanársegéd. 1841-ben részt vállalt a
Királyi Magyar Természettudományi
Társulat megszervezésében a hazai
kőszén és aszfalt tanulmányozásában.
1847-től az Ipartanoda kémiai és
technológiai tanszékének tanára. A
szabadságharc bukása után törvényszék elé

Egyik tankönyve

állítják és 1850-ben foglalhatja csak el a
korábbi állását. 1857-ben az Ipartanodából
alakult műegyetem kémiai tanszékére
kapott kinevezést, majd annak rektora
(1873-74),
1881-ben
vonult
nyugállományba.
Nendtvich
főleg
aszfaltok, mészkövek, kőszenek és
ásványvizek elemzésével foglalkozott.
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Posewitz Tivadar
(☺ Szepesigló, 1851. december 2. - † Budapest, 1917. június 12.)
geológus, orvos

Posewitz Tivadar
Felsőfokú tanulmányait a Budapesti
Tudományegyetemen végezte, s ugyanitt
1874-ben orvosi oklevelet szerzett. Ezután
három évig geológiát tanult a freibergi
bányászati akadémián. 1879-ben Holland
Kelet-Indiába utazott, mint katonaorvos,
ahol egészen 1884-ig minden szabadidejét
később jelentőssé vált földtani-geológiai
kutatásokkal töltötte el Borneó szigetén.
Erről a munkájáról számos közleményben
beszámolt, valamint 1889-ben egy könyvet
is kiadott a témáról Berlinben. Miután
hazatért, a Magas-Tátra vidékét térképezte.

Főbb kőolajos munkái

1887-ben csatlakozott a Magyar Királyi
Földtani Intézethez, mint segédgeológus.
1897-ben osztálygeológussá, majd 1908ban főgeológussá is kinevezték. Földtani
kutatásainak nagy részét az ÉszakkeletiKárpátok térségében végezte. Foglalkozott
a Máramaros megyei (Kőrösmező,
Felsőnereznicze, Szacsal, Dragomérfalva
és Batiza) petróleum előfordulásokkal.
Idevonatkozó munkái: A kőrösmezei
petróleumterület (1895) és Petróleum és
aszfalt Magyarországon (1906).
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Pettkó János
(☺ Felsődrietoma, 1812. november 11. – † Pozsony, 1890 október 20.)
bányamérnök, geológus

Pettkó János

Pettkó által készített térkép Egbell környékéről

Tanulmányait Győrben, majd Pozsonyban
folytatta, ahol evangélikus teológiát
hallgatott, utána jogot tanult Eperjesen és
joggyakornok volt (1832-35). Ezután a
selmecbányai Bergakademién tanult 183639
között.
Bányászati
gyakornok
Körmöcbányán, majd a bécsi geológiai
továbbképző tanfolyamon tanult (1843).
Selmecbányán
tanszékvezető-helyettes,
később rendes tanár nyugdíjazásáig. A
Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja lett 1861-ben. A Magyarhoni
Földtan Társulat megbízásából 1852
őszén Egbell (Nyitra megye) környékén
végzett
geológiai
vizsgálatokat.
Jelentésében megemlékezett az egbelli
kőolaj- és földgáznyomokról, amelyeket
a nép találóan tótul „kde voda vrie”-nek
(„ahol a víz forr”) nevezett. Többek között

ezt írta: „Holics és Egbell közt Kojatjn nevű
erdő szélén, néhány lépésre az országúttól,
van egy forrás (ún. kojatjni forrás), melynek
vízén földolajhártya vonul el, és belőle
kőszéneg
(hydrocarburet)
buborékok
szállnak fel. E buborékok száraz időben
(Dr. Křiž cs. k. uradalmi orvos úr közlése
szerint, aki ide vezetni szíves volt)
meggyújtva égnek, ottlétünkkor az idő
zavaros lévén, a meggyújtás nem sikerült. A
víz zavaros, tejszínű, s látszólag nincs
lefolyása.” A Magyar Kincstár 1914-ben
itt találta meg az egbelli kőolaj- és
földgázmezőt, azonban Pettkó János már
62 évvel előtte kitűnő tanulmányával
felhívta a figyelmet a morvamezei kőolaj
és földgáz jelenlétére.
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Schréter Zoltán
(☺ Dombóvár, 1882. október 21. – † Budapest, 1970. január 14. )
geológus

Schréter Zoltán

1901-ben
kezdte
meg
egyetemi
tanulmányait
a
Budapesti
Tudományegyetem természetrajz-földrajz
szakán. 1905-ben hallgatóként megkapta a
Földrajzi Társaság Déchy- ösztöndíját. A
Déli-Kárpátokban és a Páring-hegységben
végzett az eljegesedésre vonatkozó
kutatásokat. Egy évvel később a víz felszíni
és
felszín
alatti
tevékenységét
tanulmányozta Lóczy Lajos irányítása alatt
a dalmáciai partvidéken, a Karszton és a
Dinaridákban. 1908-ban a Budapesti
Tudományegyetemen tanári, majd egy
évvel később, 1909-ben doktori oklevelet
szerzett föld- és őslénytanból. 1906-ban
tanársegédként Schafarzik Ferenc mellé
került a Műegyetemen. Többek között vele
tanulmányozta a Budai-hegységet, valamint
feltérképezte a Pojána-Ruszka-hegységet.
1909-ben került a Földtani Intézethez, ahol
33 éven át végzett térképező geológusi
tevékenységet. Az első világháború ideje
alatt kőolajat kutatott Máramaros
területén. Kutatási területei közé
tartozott a bükkszéki kőolajkutatás is. A
Recsk környékéhez északkelet felé
csatlakozó
vidék
(Pétervására,
Bükkszék) földtani feltérképezését 1936ban kezdte el. A felvétel Bükkszék község
környékének földtani felépítéséről oly
biztató
képet
adott,
amely

Izaszacsali (Máramaros) jelentés

mindenféleképpen indokolta itt egy
kutatófúrás
lemélyítését.
Mindezt
alátámasztotta, hogy a bükkszéki
boltozat keleti, leszakadt szárnyában a
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. egy 1936
februárjában lemélyített szénkutató
fúrása 161 méter mélységben éghető
földgázt tárt fel kőolajnyomokkal. Ezek
alapján találták meg a Bükkszék
kőolajmezőt
1937-ben.
Jelentős
mennyiségű kéziratos jelentése mellett öt
nagyobb és száznál is több kisebb
terjedelmű tanulmánya jelent meg. 1931ben a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagjává választották, azonban
1949-ben megvonták tagságától. 1989-ben
állították vissza tagságát.
Forrás: Magyarok a természettudomány és technika
történetében. MVSZ-MTA-BME-MTESZ-Országos
Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1986.
Réthy Károly – Tóth János: Nagybánya és
Máramaros vidékének földtani, ásványtani,
kőolajipari kutatói, irodalma a XX. század közepéig.
Magyar Olajipari Múzeum Közleményei 41.,
Zalaegerszeg, 2010., A magyar szénhidrogénipar
nagyjai I., Múzeumi Közlemények 3., Zalaegerszeg,
1987.

id. Ősz Árpád
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Magyar nyelvű emléktáblák és feliratok a mai Selmecbányán
– a következő magyar emléktábla,
az ún. Erdősi emléktábla a piarista
rendház, majd katolikus kultúrház
homlokzatán volt, melyet eredeti
helyéről
1938
év
elején
eltávolítottak. A piarista Erdősi
Imre
(1814-1890,
sz.
Poleszni/Polesny) a „branyiszkói
hősként” vonult be az 1848/49-es
forradalom
és
szabadságharc
történetébe, majd 1907. június 9-én
nagy ünnep keretében avatták a
selmeci
emléktábláját.
A
főiskolások
részéről
a
vaskohómérnök-hallgató oldalági
rokonom, Puskás Jenő (1885-1944),
későbbi lapszerkesztő és újságíró
mondott ünnepi beszédet,3 mely
alapján látható, hogy a főiskola és a
város az ünnepek tekintetében is
összefonódott. Az emléktábla (1.
kép) mai holléte ismeretlen előttem.

Selmecbányán manapság is számos magyar
nyelvű emléktábla és felirat látható. Ezek
többségének a megmaradása a vallásos
jellegnek-érintettségnek, vagyis a szakrális
(pl. templomi, kálváriai) védettségnek
köszönhető. Ezen eredeti és újabb
„nyelvemlékekről” adok felsorolásszerű,
rövid áttekintést2 azzal, hogy mellőzöm az
ismertebb és – köz- vagy el nem zárt
magánterületen – megtekintető táblák
illusztrációját.
1. Markovits Iván (1838-1893), a
„magyar gyorsírás apostola” 1908ban Selmecen felavatott, manapság
hiányos, de más korabeli források
segítségével
megismert
teljes
magyar nyelvű emléktáblájáról az
előző számban írtam, így ezt most
csak a rend kedvéért említem.
2. A Markovits emléktáblától a
városközpont felé haladva – egy
képzeletbeli sétára hívva az olvasót

1. kép: A selmeci Erdősi emléktábla avató ünnepsége 1907-ben magyar zászlókkal és az emléktábla a 2000-es
évek elején a városi múzeumban.

3. A volt piarista rendháztól csak egy
rövid
séta
az
egykori
akadémia/főiskola, ahol
a. az erdészeti palota főbejárata
mellett magyar nyelven egy kis
tábla az OMBKE 130 évvel
ezelőtti, 1892. évi alapítására és

2

Amennyiben valami a legjobb szándékom ellenére, de az
ismerethiányom miatt mégis kimaradt, úgy a teljes körűség érdekében
kérem a további ismerettel rendelkező érintett részéről a pótlást.
3
Selmeczbányai Híradó, 17. (1907) 23. sz. 3. (jún. 9.); Prágai
Magyar Hírlap, 17. (1938) 24. sz. 2. (jan. 30.) és 29. sz. 2. (febr. 5.)

b. a szomszédos épület aulájában
egy
hatalmas
fekete
márványtábla a bányászati palota
építésére,
1900-as
„felszentelésére”
emlékeztet,
melyről szintén külön tanulmányt
írtam.4

4

Fricz-Molnár Péter: A selmeci bányászati akadémiai palota
„felszentelése”.
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_1
5.pdf (letöltés: 2022.02.03.)
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4. Az akadémiáról visszatérve a Fő
utcára, majd az egykori Kossuth
Lajos térre ballagva, az ottani
evangélikus
templomban
is
találhatunk – rejtőzködő – magyar
feliratokat.
a. Fizély Károly (1845-1933)
műlakatos – akinek keze nyomát
viselik az akadémiai épületek

vasrácsai-vaskapui is – készítette
el
a
templomi
művészi
csillárokon túl az oltár oldalsó
kettő, csillárszerű gyertyatartóit
is. Ez utóbbiakon – az egykori
neves mester 1897. évi munkáját
megörökítő – magyar nyelvű
mondatok szerepelnek (2. kép).

2. kép: „Emlékül készítette Fizély Károly műlakatos m. 1897. jún. hó 20-án Selmeczbánya.”

b. Emellett a főbejárat bal oldalán
lévő
(ritkán
látogatható)
karzaton, egy padfiókban a csehszlovák impériumváltás utáni
magyar „bejegyzés” is olvasható,
Cziger Lajosnak5 köszönhetően
(3. kép).

5. Az
evangélikus
templomból
sétáljunk át a (szintén ritkán
látogatható)
Szent
Katalin
templomba, ahol az üvegablakokon
1907-ből származó magyar –
például a „magy. kir. dohánygyári
munkások
adománya,
Szent
Rózsafüzér Egylet, Flautner János
adománya,
Selmecz
Rónai
Általános Temetkezési és Segélyező
Egylet,
Velics
György
és
közadakozásból”
–
feliratokat
olvashatunk
(4.
kép).
Az
adományozók közül Velics György
(1847-1919)
selmeci
iparosmagánzó és házbirtokos, illetve
mézeskalácsos és viaszgyertyakészítő, míg Flautner János (megh.

3. kép: A huszonéves Cziger Lajos magyar nyelvű
„dedikációja” az evangélikus templom egyik
padfiókjában, „csinálva” 1926-ban

5

Róla és selmeci kötődéséről annyi tudható, hogy apja a
selmeci külterületű Steffultón (Istvánházán) vendéglős és mészáros volt.
Cziger Lajos 1900-ban született és 1907-ben apja halálával félárvaságra

jutott. [https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/393111# (letöltés:
2022.02.03.)]
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1917) helyi lakos volt.6 Mindketten
selmeci temetőkben nyugszanak. 7

4. kép: 1907-ből származó magyar nyelvű emlékfelirat a Szent Katalin templom művészi ablakain

6. A
templomok
után
a
Szentháromságtéren
folytatva
utunkat, az egykori Sembery-házon
magyarul is olvasható az akadémiai
erdészeti tanintézet-tanszék 1809.
évi alapítási emléke.
7. Innen a volt evangélikus líceum
homlokzatán ugyancsak magyarul
hirdeti az 1896-ban készült
emléktábla, hogy 1838-39-ben itt
(is) tanult Petőfi Sándor. Ezt idén,
Petőfi születésének 200. jubileuma
alkalmából tartott emlékévben ott
jártunkkor
látogassuk
(koszorúzzuk) meg.
8. Innen haladjuk az Óvárba, ahol a
múlt század eleji Erzsébet téren volt

6

Velics Györgyhöz lásd: A Selmeczbányai Kir. Kath.
Főgimnázium értesítője az 1904-1905-iki. tanévről. Selmecbánya, 1905.
42.; A Selmeczbányai Kir. Kath. Főgimnázium értesítője az 1908-1909.
tanévről. Selmecbánya, 1909. 131.; Az egykori Arany, majd Deák Ferenc
és Plébánia utcák közötti Velics-ház mellett lakott Hermann Miksa

Honvédszobor talapzatán lévő
magyar feliratból – többek között –
megtudhatjuk,
hogy
a
szabadságharcos selmeci emlékmű
Debrecenben készült 1899-ben.
9. Az Óvárból sétáljunk le az 1900-as
évek elején Zsigmondy Vilmos, ma
Antona Pécha utcába, aminek a
végén-tetején
–
távol
a
forgalmasabb belvárostól – egy
kisebb kápolnában (ma Kaplnka na
Šmintorine) ugyancsak magyar
nyelvű emlék hirdeti az egykori
selmeci
római
katolikusok
vallásosságát (5. kép).

főiskolai rektor, géptan tanár. Flautner Jánoshoz lásd: Budapesti Közlöny,
51. (1917) 83. sz. 16. (ápr. 11.)
7
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualnastiavnica/historia-vs-sucasnost/historia-vs-sucasnost/166 és
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualnastiavnica/cintoriny/hroby/flautner (letöltés: 2022.02.04.)
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5. kép: 1908-ban készült magyar nyelvű selmeci emléktábla

Scharfenbergen, a „Szent Hegyen”
– többek között – a Hétfájdalmú
Szűzanya a kereszt alatt elnevezésű,
a régi búcsújárórend szerinti utolsó
stációnál
(a
kőkeresztnél)
ugyancsak magyar nyelvű szöveg
hirdeti Isten dicsőségét.

10. Innen a Leányvár felé haladva a
körséta végén elérkezünk a
temetőkhöz, ahol – és valamennyi
selmeci temetőben – számos magyar
nyelvű síremlék jelzi az egykori
magyarok emlékét.
11. Végezetül a kálvárián az egyes
stációk három – benne magyar –
nyelven hirdették Jézus és Szűz
Mária szenvedését. E faragványok
közül
számos
az
Óvárbeli
múzeumban látható, míg kint a

Dr. Fricz-Molnár Péter

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél
Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit
ezen a fórumon szeretne megosztani

tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította:
Zelei Gábor
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